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De werkelijkheid is weerbarstiger dan cijfers, of:

wat gaat er schuil áchter de cijfers. Zo ongeveer

laat zich het thema kenschetsen van deze special

van secondant, die geheel is gewijd aan crimi-

naliteitscijfers. Tom van Dijk beschrijft de daling

van het slachtofferschap van veelvoorkomende

criminaliteit over de afgelopen jaren, zoals de

Politiemonitor Bevolking die laat zien. Met de

onveiligheidsgevoelens van burgers gaat het óók

de goede kant op. Desondanks beklijft een zeker

onbehagen méér in de samenleving dan dat

opluchting zich meester maakt over daling van

de criminaliteit. Hoe komt dat? Tom van Dijk gaat

op zoek naar achterliggende oorzaken: waarom

zit criminaliteit de samenleving zo dwars,

ondanks alle positieve ontwikkelingen op het

gebied van veiligheid? Janine Janssen staat stil

bij de dominante rol die cijfers spelen wanneer

er keuzes moeten worden gemaakt over het

takenpakket van de politie. Beslissingen

gebaseerd op cijfers zijn zakelijk en rationeel.

Is het zo eenvoudig, of brengt het zwaar leunen

op cijfers voor de invulling van de politierol

risico’s met zich mee? Namens het Centraal

Planbureau heeft Ben Vollaard zich over de vraag

gebogen hoe het met de veiligheid in Nederland

zou zijn gesteld indien er onder de kabinetten-

Kok I en II niet was gekozen voor meer politie-

personeel. Aan de hand van een van ’s lands

rekenmeesters wordt deze rekenexercitie

begrijpelijk gemaakt. Een groot, geanonimiseerd

onderzoeksbestand met zowel cijfers over

politie- als zorgcontacten van Haagse harddrug-

gebruikers: dat is het resultaat van de koppeling

van de registraties van zulke diverse instanties

als de politie Haaglanden en de Haagse

verslavingszorg en –reclassering. Irene Burger

beschrijft dit onderzoek, uitgevoerd door de

afdeling Epidemiologie van de GGD Den Haag.

Huiselijk geweld geldt als een van de grootste

maatschappelijke problemen, maar is als feno-

meen van oudsher notoir moeilijk terug te

vinden in de politieregistratie (bedrijfsproces-

sensystemen). Daarmee wordt het ondoenlijk

de omvang van huiselijk geweld – binnen de

geregistreerde criminaliteit – te bepalen. Henk

Ferwerda en Gerda Dijksman beschrijven de

eerste landelijke cijfers die met de invoering van

betere registratie voor alle politieregio’s, beschik-

baar komen. Ruim één miljoen verdachten en

ruim acht miljoen delicten staan in een

landelijke databank van de dienst Nationale

Recherche Informatie. Iet Voorhoeve beschrijft

de mogelijkheden en het praktisch nut van deze

bron van gegevens voor politie, justitie en

overheid. Peter Versteegh en Bernard Korte

verklaren de informatiegestuurde politiezorg

die opgeld doet in de politiewereld; de politie

leunt zwaar op kennis en analyse om bínnen de

eigen taken, zich te kunnen richten op proble-

men die burgers als het meest nijpend ervaren.

Door de talrijke veiligheidsmonitors en surveys

is het moeilijk om door de bomen het bos nog te

zien. Eenduidige gegevens over slachtofferschap

van burgers en onveiligheidsgevoelens daaruit

distilleren is geen sinecure. De komst van één

veiligheidsmonitor, door Nathalie Vriezelaar

beschreven, moet daarvoor zorgen. Een bijdrage

over de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven,

van Raoul Schildmeijer, sluit deze special af.

De monitor biedt inzicht in de mate waarin

bedrijven last hebben van criminaliteit én de

mate waarin er veiligheidsmaatregelen worden

getroffen. Bedrijven lijken zich bewust van het

belang van preventie – de meerderheid van de

bedrijven in de onderzochte sectoren heeft

preventieve maatregelen getroffen. Dat zijn

meestal de geijkte maatregelen; het treffen van

veiligheidsmaatregelen lijkt een automatisme.

Meer innovatieve maatregelen hebben een

beperkt bereik. Op dat gebied is nog veel winst

te behalen. <<

Redactioneel
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een etnisch-specifieke
aanpak 
Onder de titel ‘Straatkwaad en

jeugdcriminaliteit: naar een

generale of etnisch-specifieke

aanpak?’, vindt op 7 oktober 2005

op de Haagse Hogeschool een

studiedag plaats, gewijd aan de

vraag hoe professionals in de

jeugdzorg, jeugdhulpverlening en

jeugd(straf)rechtspleging het

beste kunnen omgaan met

etnische of culturele diversiteit

van opvattingen over opvoeding,

hulp, zorg en straf. Moeten

allochtone jongeren bijvoorbeeld

strenger worden aangepakt?

Volgens verschillende deskundi-

gen werkt een etnisch-specifieke

aanpak van problemen het beste.

Is dat inderdaad het geval en waar

moet dan rekening mee worden

gehouden? Sprekers zijn onder

andere: Mieke Komen

(criminologe Universiteit Utrecht,

lector Jeugd en Opvoeding aan de

Haagse Hogeschool), Sadik

Harchaoui (directeur FORUM,

Instituut voor Multiculturele

Ontwikkeling), Frank Bovenkerk

(hoogleraar Criminologie,

Universiteit Utrecht) en Wim

Deetman, burgemeester van Den

Haag. De kosten voor de studiedag

bedragen 100 euro. Naar aanlei-

ding van de studiedag verschijnt

een bundel met dezelfde titel, met

bijdragen van alle betrokkenen

onder redactie van Mieke Komen

en Rob Witte (FORUM).

Voor meer informatie:

M.M. Komen, e-mail m.m.komen@hhs.nl en

K. Schram, e-mail k.schram@forum.nl.

Aanmelding: A.L. Legters, T (070) 445 82 94,

e-mail a.l.legters@hhs.nl.

scorus-conferentie
Van 14 tot en met 17 september

2005 vindt in Amsterdam onder

de titel Competing and Caring

een conferentie plaats waarin

de verbetering van de stedelijke

economie en sociale cohesie van

steden centraal staat. De conferen-

tie is een uitvloeisel van de Euro-

pese top in Lissabon in maart 2005,

waarbij werd vastgesteld dat de

Europese economie een meer

dynamisch en concurrerend

karakter moet krijgen. Zij biedt

een overzicht van innovatieve

instrumenten op dat gebied en

praktijkgericht onderzoek. Als

onderdeel van vitale steden komt

ook criminaliteitspreventie aan

bod, concreet: praktijkervaringen

met de implementatie van

preventieprogramma’s op lokaal

niveau. De conferentie, die wordt

georganiseerd door het Standing

Committee on Regional and Urban

Statistics (SCORUS Europe), de

gemeente Amsterdam (O+S,

Dienst Onderzoek en Statistiek)

en het Kenniscentrum Grote

Steden, vindt plaats in De Balie

in Amsterdam.

Voor meer informatie en/of aanmelding:

zie de website van het Kenniscentrum Grote

Steden: www.kcgs.nl.

Snippers
korte, op actualiteit gerichte bijdragen / aankondigingen / recente ontwikkelingen / publicaties.

vrijplaatsen
Op zogeheten vrijplaatsen schiet

de handhaving van de rechtsorde

tekort. Deze plaatsen ontstaan

wanneer het optreden van de

overheid tegen misstanden en

illegale praktijken wordt belem-

merd, vaak door bedreigingen en

geweld. Voorbeelden van vrij-

plaatsen zijn sommige woon-

wagencentra, enkele prostitutie-

bedrijven en een aantal

belwinkels. De rijksoverheid wil

een einde maken aan vrijplaat-

sen. Gemeenten voeren de regie

bij het bestrijden van vrijplaat-

sen. Gerichte informatie over de

aanpak van vrijplaatsen vinden

zij op de website van het

Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid (CCV),

waar onder het onderwerp

Toezicht een speciaal dossier is

gewijd aan vrijplaatsen. De web-

site biedt aanknopingspunten

voor gemeentelijk handhavings-

beleid en voor manieren om met

bedreiging en geweld om te gaan

(bijvoorbeeld via een gewelds-

protocol). Gemeenten worden

uitgenodigd om informatie en

best practices te delen op deze

website en tijdens de

‘Rondetafelbijeenkomsten’, die

voor 2005 en 2006 op de agenda

staan. Daarbij wisselen

gemeenten en de betrokken

rijksinstanties van gedachten

over de beste manier om de

situatie rondom vrijplaatsen

onder controle te houden.

Voor vragen op het gebied van vrij-

plaatsen en reacties op deze site,

mail: vrijplaatsen@hetccv.nl.
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anti-geweldcampagne 
Onder de titel ‘Wapen jezelf met

woorden’, binden de Landelijke

StichtingTegenZinloosGeweld

(LSTZG) en Novib vanaf oktober

2005 gezamenlijk met een nieuwe

campagne de strijd aan met

geweld en wapenbezit onder

jongeren. Met deze campagne

willen de LSTZG en Novib de

bewustwording onder scholieren

vergroten. Een school behoort een

veilige leer- en werkomgeving te

zijn. Maar 8% procent van de

leerlingen in het voortgezet

onderwijs neemt een wapen mee

naar school, op 40% van de scholen

wordt ernstig gepest en 53% van

de leraren heeft te maken met

agressie en geweld bij de uit-

oefening van hun werk.

De campagne bestaat uit een

scholentour, een documentaire

en een interactieve website.

Gastdocenten verzorgen op

middelbare scholen een voor-

lichtingsles. Tijdens de les 

wordt er een vergelijking getrok-

ken met de situatie op Zuid-

Afrikaanse scholen. Aan het eind

van de gastles kunnen de docenten

en leerlingen ook meedoen aan de

Million Faces-petitie: met een

digitale handtekening (foto) wordt

een wet ondersteund die de

internationale wapenhandel aan

banden zal leggen. De petitie

wordt in 2006 aangeboden aan

de Verenigde Naties.

Voor meer informatie, zie:

www.wapenjezelfmetwoorden.nl.

integrale veiligheid
Om kennisuitwisseling en samen-

werking tussen veiligheidsdes-

kundigen te bevorderen werd eind

2004 de Nederlandse Vereniging

voor Integrale Veiligheid opge-

richt. Dit gebeurde op initiatief van

de Avans Hogeschool, de

Noordelijke Hogeschool

Leeuwarden, de Politieacademie

en de Saxion Hogeschool, die zich

alle met kennis op het gebied van

veiligheid bezighouden. In juni

2005 stelde de vereniging haar

actieprogramma vast en ging van

start met zes themagebonden

actiegroepen: radicalisering en

jeugd; externe veiligheid; regierol

in gemeenten; samenwerking

tussen burger en professional;

stroomlijning van opleidingen en;

veiligheid en digitalisering.

De vereniging is bedoeld voor

mensen die zich bezighouden met

publieke veiligheid, zowel in de

beleidsvorming en in onderzoek,

als vanuit de praktijk, zoals brand-

weer, politie, welzijnsinstellingen.

Voor meer informatie:

W.Ph. Stol, T (020) 647 10 49,

e-mail wstol@planet.nl, of raadpleeg

de website www.nviv.nl.

vroegspijbelaars
Sinds september 2004 hebben

leerplichtambtenaren in

Den Haag bij wijze van experi-

ment Haagse leerlingen die af

en toe spijbelen, naar Halt door-

verwezen. De proef is zo succes-

vol verlopen dat deze maatregel

nu wordt ingevoerd. Tot voor kort

kwamen leerplichtige leerlingen

alleen in aanraking met Halt bij

regelmatig verzuim. Het is on-

gebruikelijk om bij ‘beginnend

verzuim’ al preventief lik-op-

stuk-beleid te voeren. Maar juist

ook bij deze groep vroegspijbe-

laars blijkt uit de proefperiode

voor een aanzienlijk deel

meervoudige problematiek te

bestaan. Het tegengaan van

verzuim is belangrijk omdat

jongeren zonder diploma minder

kansen hebben op de arbeids-

markt, maar ook een grotere

kans lopen af te glijden naar

crimineel gedrag. Als leerlingen

tussen de 12 en 17 jaar nu twee of

meer lesuren missen, kan hun

school dit al melden bij de leer-

plichtambtenaar. Deze kan de

leerlingen vervolgens door-

sturen naar Halt Haaglanden.

Daar moeten leerlingen een

leerstraf van maximaal veertien

uur uitvoeren. Ook andere

gemeenten hebben plannen om

op een vergelijkbare manier te

gaan werken. Eind 2005 wordt

bekeken of zij in 2006 starten

met de nieuwe werkwijze bij

beginnend verzuim.

Voor meer informatie:

gemeente Den Haag, dienst OCW,

Ilse Miltenburg, T (070) 353 25 90,

Halt Haaglanden, Marike Doedens,

T (070) 312 56 31, arrondissementsparket

Den Haag, persofficier van justitie

A. Rijsdorp, T (070) 381 38 01.

5



Crimi-trends

Eens te meer blijkt uit de Politiemonitor Bevolking dat

Nederland veiliger wordt de laatste jaren – van vormen van

veelvoorkomende criminaliteit zoals inbraak of autokraak,

heeft de bevolking minder te lijden dan in 1993 toen de

Politiemonitor voor het eerst werd afgenomen. Ook buurt-

problemen, met criminaliteit en overlast, die buurtbewoners

waarnemen zijn naar eigen zeggen verbeterd. Nederlanders

zijn zich ook nog eens veiliger gaan voelen, véél veiliger zelfs.

Toch is er een ongemak in de samenleving omtrent veiligheid

en openbare orde. Waar komt dat ongemak vandaan?

Een andere vraag is wie als eerste criminaliteitsproblemen

moet aanpakken: de overheid of wijzelf?

6 SPECIAL» CRIMINALITEITSCIJFERS6



SPECIAL» CRIMINALITEITSCIJFERS 7

Door Tom van Dijk

Tom van Dijk is directeur Beleidsonderzoek 

bij Intomart GfK.

De afgelopen jaren kon voor vele tientallen zalen

en zaaltjes elke keer ongeveer hetzelfde verhaal

worden gehouden. Dat repeteerverhaal was voor

de toehoorders, zo leek het er sterk op, elke keer

nieuw. De boodschap van het verhaal was:

Nederland is in het afgelopen decennium heel

veel veiliger geworden. Oók tijdens Paars I en II,

die er een puinhoop van zouden hebben gemaakt.

De jongste uitkomsten van de nieuwe Politie-

monitor zetten die trend andermaal door (zie

tabel 1). De mate waarin Nederlanders slachtoffer

worden van criminaliteit is sinds 1993 afgenomen

– niet een beetje maar enorm.

Tabel 1> Ontwikkeling slachtofferschap 1993-2005

slachtofferschap % 1993 2005 % verandering

fietsendiefstal 7,3 4,5 -38

diefstal van auto's 1,1 0,6 -45

diefstal uit auto's 10,2 5,4 -47

vernieling aan auto's 30,3 20,5 -32

poging tot inbraak 5,3 2,6 -51

inbraak 3,1 1,6 -48

mishandeling 0,9 1 0

bedreiging 4,4 4,9 11

portemonneediefstal met geweld 0,5 0,3 -40

portemonneediefstal zonder geweld 4,1 2,4 -41

aanrijding met doorrijden 2,4 2,1 -13

Het bordje ‘Buit eruit’ is gericht op gedragsverandering – de politie waarschuwt geen waardevolle

spullen achter te laten in de auto. Is mede daardoor het aantal autokraken gedaald de afgelopen jaren?

foto: Inge van Mill.

HET PERSPECTIEF
KANTELEN
De verantwoordelijkheid voor veiligheid
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“Ja”, zeggen zalen en zaaltjes dan,“dat zal dan

misschien wel waar zijn, ze zijn wellicht zelf

veiliger geworden, maar dat zien ze niet in hun

omgeving”. Ook daar vragen we naar in de

Politiemonitor. We leggen een reeks vervelende

voorvallen voor en vragen vervolgens hoe vaak

dat in hun woonbuurt voorkomt (zie tabel 2).

Ook daar zien we enorme verbeteringen.

De mate waarin fietsendiefstal vaak in de

woonbuurt voorkomt is met 43% afgenomen,

diefstal uit auto’s met 54%, vernieling aan auto’s

met 37%, inbraak met 64%, enzovoorts.“Maar”,

zeggen zalen en zaaltjes dan,“hoe verklaar jij dan

dat mensen zich zo veel onveiliger zijn gaan

voelen? Dat komt dan natuurlijk door de dreiging

van het terrorisme en de moord op Van Gogh”.

Natuurlijk meten we ook de ontwikkeling van

het onveiligheidsgevoel in de Politiemonitor

(zie tabel 3).

Andermaal: enorme verbeteringen. Het aantal

mensen dat zich vaak onveilig voelt is met meer

dan 40% afgenomen. Ondanks 9/11, de moord op

Fortuyn, de moord op Van Gogh. Nederlanders

zijn zich niet onveiliger gaan voelen, ze zijn zich

Tabel 2> Ontwikkeling buurtproblemen 1993-2005

buurtproblemen (% komt vaak voor) 1993 2005 % verandering

fietsendiefstal 27,2 15,4 -43

diefstal uit auto's 22,4 10,4 -54

vernieling aan auto's 19,9 12,6 -37

inbraak 29,7 10,8 -64

agressief verkeersgedrag 20,3 14,9 -27

geluidsoverlast door verkeer 16,4 13,7 -16

te hard rijden 47,8 44,2 -8

aanrijdingen 13,6 7 -49

bedreiging 2,3 1,5 -35

dronken mensen op straat 7,6 7 -8

mensen die op straat worden lastiggevallen 3,6 2,2 -39

drugsoverlast (sinds 1997) 7,6 5,3 -30

geluidsoverlast (niet door verkeer) 12 8,6 -28

bekladding 16,1 10,5 -35

overlast door omwonenden (sinds 1999) 4,7 4,4 -6

overlast door groepen jongeren 9,1 11,9 31

rommel op straat 21,6 25,1 16

hondenpoep 47,1 43,2 -8

vernieling van straatmeubilair 16 18,3 14

Tabel 3> Ontwikkeling onveiligheidsgevoel 1993-2005

onveiligheidsgevoel % 1993 2005 % verandering

voelt zich weleens onveilig 29,2 24 -18
voelt zich vaak onveilig 6,5 3,7 -43
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veiliger gaan voelen. En niet een beetje, maar véél

veiliger.

Zalen en zaaltjes zijn natuurlijk niet gek. Ze voe-

len dat er wat aan de hand is. En daar hebben ze

gelijk in. Onlangs hebben we aan een represen-

tatieve steekproef van Nederlanders de volgende

stelling voorgelegd:“Er is de laatste tijd veel meer

criminaliteit in Nederland dan een paar jaar

geleden”. Ongeveer 75% van de mensen is het daar

dan mee eens. Dat zijn dus (bij wijze van spreken)

dezelfde mensen die in de Politiemonitor ver-

klaren dat het allemaal een stuk veiliger is

geworden. Wat is hier aan de hand? Die vraag is

veel te ingewikkeld om zonder toetsend onder-

zoek tot een voldragen antwoord te komen, maar

ik doe een poging.

Criminaliteit is een snauwwoord geworden.

Van snauwwoorden weet niemand meer wat

het precies betekent, maar wél dat het heel slecht

is. De zojuist weergegeven stelling betekent dus

voor een deel ook:“Het is er in Nederland in de

afgelopen jaren niet beter op geworden”.

Deze spraakverwarring is niet verkleind toen het

criminaliteitsprobleem in de aanloop van de

verkiezingen van 2002 werd verbonden met het

vernietigende oordeel over de politiek.

Criminaliteit werd een metafoor voor de ellende

van Nederland én het geklungel van de politiek.

Politici reageerden daar natuurlijk op. De kabi-

netsnota Naar een veiliger samenleving – waarin

ook veel goede dingen staan – spreekt ferm over

een reductie van de criminaliteit van 15 tot 20 %

op de langere termijn. Daar wordt geen doel-

stelling geformuleerd – want wat betekent

‘langere termijn’, wat betekent ‘de criminaliteit’ –

maar daar wordt verklaard: wij gaan Nederland

beter maken. Daar ligt geen criminologische

analyse aan ten grondslag, hier spreekt een spin-

doctor. Dat kan gevaarlijk zijn. Zo kunnen ver-

wachtingen worden gewekt die onhaalbaar zijn.

Zelf heb ik de overtuiging dat er in dit kader twee

dingen moeten gebeuren. Er moet met aandacht

en respect heel precies worden gekeken naar wat

de samenleving nu fundamenteel dwarszit als

het gaat om veiligheid en de openbare orde én we

moeten ons bezinnen op de rol van de overheid

vis-á-vis deze problemen.

Voor de eerste vraag biedt de Politiemonitor een

handreiking. Zowel op meer objectief als op meer

subjectief niveau zien we in het tijdvak 1993-2005

enorme verbeteringen ten aanzien van veilig-

heid. Maar níet op alle terreinen. In tabel 4 staan

de punten die zich minder positief hebben ont-

wikkeld. Het slachtofferschap van mishandeling

is gelijk gebleven, bij bedreigingen zien we een

toename van 11%. In 2005 wordt naar eigen

zeggen bijna 5% van de bevolking in één jaar tijd

met bedreiging geconfronteerd. Dat gaat dus om

honderdduizenden mensen. Bij overlast door

groepen jongeren in de eigen woonbuurt zien we

een toename van 31%, voor straatvuil een groei

van 16% en vernieling van straatmeubilair neemt

met 14% toe.

Laatst hielden we een focusgroep om aan een

aantal gemotiveerde departementale medewer-

Tabel 4> Ongunstige ontwikkelingen 1993-2005

slachtofferschap % 1993 2005 % verandering

mishandeling 0,9 1 0

bedreiging 4,4 4,9 11

buurtproblemen (% komt vaak voor) 1993 2005 % verandering

overlast door groepen jongeren 9,1 11,9 31

rommel op straat 21,6 25,1 16

vernieling van straatmeubilair 16 18,3 14



kers te laten zien hoe zoiets in zijn werk gaat.

Een focusgroep is een vorm van kwalitatief

onderzoek, waarbij je met een kleine groep

respondenten (hooguit tien) op een heel vrije

manier praat over wat dan ook. Anders dan in

grootschalig kwantitatief onderzoek staan de

vragen die je stelt niet vast en de antwoorden al

helemaal niet. In die voorbeeld-focusgroep stond

de vraag centraal wat het grootste probleem is

waar Nederland mee wordt geconfronteerd.

De mensen uit die focusgroep zeiden toen in koor:

agressiviteit. Niet criminaliteit dus. En niet alleen

de agressiviteit van ‘K-Marokkanen’, maar ook

hun eigen agressiviteit. Met dat laatste komt zo’n

groep natuurlijk niet onmiddellijk, maar na

verloop van tijd – als er over en weer wat vertrou-

wen in de groep is ontstaan – wel. Agressiviteit is

misschien wel een heel geschikt trefwoord voor

de minder positieve ontwikkelingen die we sinds

1993 in de Politiemonitor zien. Voor mishande-

ling, bedreiging en vernieling van straatmeu-

bilair is dat evident, maar ook voor overlast

door groepen jongeren en rotzooi op straat zou

agressiviteit misschien best wel een geschikte

samenvatter zijn.

Er kan geen misverstand over bestaan. De rege-

ring heeft overlast en agressief gedrag – zeker

dat van jongeren – als prioriteit geformuleerd.

Het normen en waarden-debat haakt daar ook

op in. Het communicatieve probleem daarvan is

wel dat het op álles inhaakt en dus nogal on-

gericht wordt. Stel nu eens dat het kabinet agres-

siviteit als een van de allergrootste problemen

van het land op de agenda zou zetten, veel meer

nog dan het containerbegrip criminaliteit.

Dan zou – het is achteraf praten, dus makkelijk –

dezelfde fout kunnen worden gemaakt als met

criminaliteit is gedaan. Namelijk: toestaan dat

criminaliteit vooral het probleem is van de

overheid, in het bijzonder van de politie. Sterker

geformuleerd: het gretig adopteren van crimina-

liteit als probleem waarvoor de overheid dé

oplossing gaat bieden en waaraan burgers dan

óók een bijdrage kunnen leveren. Dat de overheid

die valkuil is ingestapt valt goed te begrijpen.

Waar heb je de sterke arm anders voor? Maar per

saldo is het een mistap. Criminaliteit is het

probleem van de samenleving, waar primair de

samenleving verantwoordelijk voor is en niet in

de eerste plaats de overheid. Voor nogal wat

functionarissen binnen het publieke domein is

dat een revolutionaire opvatting. Maar dat geldt

Criminaliteit is een snauwwoord

geworden. Van snauwwoorden

weet niemand meer wat het

precies betekent, maar wél dat

het heel slecht is.

Een door wildplakken en graffiti vervuild straatbeeld. Bekladding is de laatste jaren een minder voorkomend buurtprobleem | foto: Inge van Mill.



niet voor de samenleving. Onlangs hebben we in

een enquête gevraagd:“Vindt u dat de verant-

woordelijkheid voor een veiligere samenleving

voor het grootste gedeelte bij de overheid moet

liggen, bij burgers en bedrijfsleven moet liggen

of bij beide evenveel?”. Dan kijkt ongeveer 30%

van de respondenten vooral naar de overheid,

een even grote groep zegt dat overheid, bedrijfs-

leven en burgers in gelijke mate verantwoordelijk

zijn en de grootste groep (40%) zegt dat burgers en

bedrijfsleven primair verantwoordelijk zijn.

De overheid kan in dat scenario waarin de

primaire verantwoordelijkheid voor veiligheid

bij de samenleving wordt geplaatst natuurlijk

wel fundamenteel helpen. Het prachtige,

onlangs verschenen rapport van de Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met

de titel Vertrouwen in de Buurt, geschreven onder

de aanvoering van Pieter Winsemius, spreekt in

dit kader over sociale herovering. Daarin moet

de sterke arm natuurlijk een nadrukkelijke rol

hebben. Maar daarna komt de samenleving

voluit aan bod.

Terug naar de vraag: stel nu eens dat níet de

container criminaliteit maar agressiviteit door

het kabinet als nog centraler thema zou worden

gepositioneerd. Niet met een beleidsplan onder

de arm waarin gedetailleerd wordt aangegeven

wat de overheid er aan gaat doen. Maar als vraag

aan de samenleving. Ik hoor het de premier al

zeggen:“U noemt agressiviteit als een van de

grootste problemen in ons land, misschien wel als

grootste probleem. Ik zou u graag willen vragen

wat u daar aan gaat doen?” Dat zou natuurlijk een

storm van verontwaardiging losmaken. Namelijk

van al de lieden die vinden dat Den Haag alles

moet oplossen. En er zou een andere reactie

komen. Van mensen die ineens in verwondering

constateren:“Er wordt ons wat gevraagd! Ze gaan

niet uitleggen hoe het zit, zelfs niet nog beter

uitleggen hoe het zit, maar ze geven ons de

ruimte”. Heeft de samenleving die ruimte nu dan

niet? Natuurlijk wel. En er gebeurt ook ongelofe-

lijk veel in wijken en buurten, door hele gewone

mensen. Het belang van het signaal van de

premier zou zijn dat het dominante perspectief

van de politiek gekanteld zou kunnen worden.

En dat is broodnodig. Het zou een verlossing

kunnen bieden van het schema waarbij zo

ongeveer elk probleem op het bureau van de

overheid terecht komt, die dan spoorslag een

oplossing bedenkt, die dan natuurlijk niet

helemaal blijkt te werken zodat we andermaal

kunnen concluderen dat ze er een puinhoop van

hebben gemaakt. Politici vragen met betrekking

tot veiligheid nogal eens aan de samenleving

om méé te doen. Dat is fout geformuleerd.

De overheid moet mee doen. De samenleving

is verantwoordelijk. <<
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DE MACHT VAN
HET GETAL
Aantrekkingskracht en risico’s van cijfers

Preventie, hulpverlening, advisering of bemiddeling: deze facetten van het politiewerk laten zich moeilijk vangen in cijfers | foto: Inge van Mill.
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Bij het maken van keuzes over de taken waarvan de politie

zich moet kwijten, spelen cijfers een belangrijke rol.

Zij verlenen beslissingen een zeker gezag: de gekozen weg

lijkt op basis van zakelijke overwegingen de beste keuze,

want cijfers zijn toch ‘hard’ en liegen niet? Maar bij het

benutten van cijfers liggen risico’s op de loer. Zoals het

simplificeren van de werkelijkheid, wanneer de context

van getallen uit het oog wordt verloren. Cijfers kunnen

uitgroeien van louter een hulpmiddel tot een zelfstandig

doel. Verder kan een tunnelvisie ontstaan – aspecten van

het politiewerk die niet in cijfers zijn uit te drukken, raken

ondergesneeuwd.

Door Janine Janssen

Janine Janssen is als senior-onderzoeker verbonden aan 

de afdeling Analyse & Research van Politie Haaglanden.

De dingen zijn vaak niet wat ze op het eerste gezicht lijken.

Voor diegenen die de discussies volgen op het terrein van

politiek, beleid en onderzoek naar criminaliteit en de rol van

de politie en haar partners in de veiligheidszorg, komt dat

niet als een verrassing. Deelnemers aan dergelijke discus-

sies gebruiken graag (politie)cijfers. Het lijkt er op dat in de

huidige tijd een steeds belangrijkere rol is weggelegd voor

dergelijke cijfers. Maar brengen we nu met gebruikmaking

van cijfermateriaal daadwerkelijk de weerbarstige realiteit

in kaart? Of kennen we getallen teveel macht toe? In deze

bijdrage wordt ingegaan op de betekenis en risico’s ver-

bonden aan het gebruik van cijfers binnen de context

van de politie.

de aantrekkingskracht van cijfers
Hoe populair cijfers in de wereld van de politie zijn,

laat de omvang van de literatuur over dit onderwerp zien.

Er zijn boekenkasten over vol geschreven. In de literatuur

over cijfers en politie wordt niet alleen stil gestaan bij

allerhande methodologische problemen gerelateerd

aan onderzoek naar geregistreerde en verborgen

criminaliteit, maar komt ook met grote regelmaat de

kwaliteit van met name door de politie geleverde data

aan bod. Onlangs werd door Cas Wiebrens (2004) op een



rij gezet waar het met deze gegevens nogal eens mis gaat.

Hij noemde onder andere de vervuiling van registraties,

omissies van relevante gegevens, invoerachterstanden,

niet regio-overdekkende registraties en het opzetten

van aparte systeempjes omdat het werken met de

bestaande registratiesystemen als ingewikkeld en moei-

zaam wordt ervaren.

Het lijdt geen twijfel dat de kwaliteit van (politie)cijfers

van immens belang is en dat dit onderwerp ook voort-

durend aandacht behoeft. Net zo relevant is echter de

vraag naar de aantrekkingskracht van getallen in de

politiewereld. De politie is werkzaam in een ingewikkelde

samenleving. Politiek en burgers hebben eigen

opvattingen over wat de politie wel en niet behoort te

doen. Daar komt bij dat de politie zelf ook opvattingen

heeft over de samenstelling van haar takenpakket en de

wijze waarop zij zich conform eigen professionele maat-

staven van haar taken hoort te kwijten. Wie de krant regel-

matig openslaat weet dat de meningen van de politiek, de

burgers en de politie zelf omtrent deze onderwerpen lang

niet altijd overeen komen. De politie kan echter niet álles

aanpakken. Vriend en vijand zullen het er over eens zijn dat

er gerichte keuzes moeten worden gemaakt. Om tot derge-

lijke keuzes te kunnen komen, dient er vooral op grote lijnen

te worden gelet. In het leven van alledag is het niet mogelijk

om alle denkbare details in de overweging mee te nemen.

Bij het maken van (politieke) keuzes spelen cijfers dan ook

een belangrijke rol. Zij geven de onderbouwing van beslis-

singen een speciaal aura mee: de gekozen weg lijkt op basis

van zakelijke overwegingen de beste keuze, want cijfers zijn

toch ‘hard’ en liegen niet?

risico’s van cijfers
Aan het gebruik van cijfers kleeft echter een aantal risico’s.

In deze bijdrage worden er drie aangestipt: het gevaar van

‘oversimplificering’, de promotie van cijfers van hulpmiddel

naar op zichzelf staand doel en de tunnelvisie.

In de eerste plaats dient er voor gewaakt te worden dat een

praktische vereenvoudiging niet omslaat in een onjuiste

simplificatie van de werkelijkheid. Het aanleveren van

getalletjes in nette tabellen of het presenteren van cijfers

met behulp van fraai vormgegeven kaartjes (GIS) lijkt

betrekkelijk eenvoudig. Een aansprekende presentatie-

techniek kan slechte kwaliteit van gegevens gemakkelijk

verdoezelen. Daarbij kan de interpretatie deskundigen nog

de nodige hoofdbrekens bezorgen. Die interpretatie is een

vak apart en dient zorgvuldig te gebeuren, schrijft crimino-

loog Willem de Haan in het Tijdschrift voor Criminologie.

Het voortdurende debat over het geweld in de samenleving

geeft dit goed weer. Afgaande op uitsluitend aangiftecijfers

van geweldsmisdrijven kunnen geen gedegen uitspraken

worden gedaan over de ontwikkeling van het gewelds-

niveau in de maatschappij. Er moet onder meer rekening

worden gehouden met eventuele veranderingen in de

aangiftebereidheid en de gevoeligheid van burgers ten

aanzien van geweld en de veranderingen in de registratie

bij de politie (automatisering). Getallen hebben een context,

waarbinnen ze worden gemaakt. Het duidelijk maken van

dit kader is wetenschappelijk een eerste vereiste, aldus

De Haan. Naast het oog hebben voor de achtergronden van

cijfers, kan het gevaar van ‘oversimplificering’ worden

beperkt door in ieder geval te proberen zoveel mogelijk

verschillende informatiebronnen naast elkaar te gebruiken.

De bronnen kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief van

aard zijn. Een voorbeeld hiervan is de bij politie Haaglanden

ontwikkelde Wijkveiligheidsscan en Criminaliteitskaart.

In deze rapportages wordt een beeld geschetst van de

veiligheid in de werkgebieden van de verschillende bureaus

in de politieregio Haaglanden. Daarbij wordt niet alleen

gebruik gemaakt van aangiftecijfers, maar ook van data uit

de Politiemonitor Bevolking en van inzichten van politie-

agenten. Door diverse informatiebronnen naast elkaar te

gebruiken, worden als het ware verschillende zoeklichten

op één probleem gericht, waardoor een minder eenzijdig

beeld ontstaat.

In de tweede plaats bestaat het risico dat cijfers van een

handig hulpmiddel verworden tot een te realiseren doel.

Dit risico wordt hier geïllustreerd door te kijken naar het

actuele fenomeen prestatiemeting. Bij prestatiemeting

worden te behalen prestaties vertaald naar cijfers.

Voor alle duidelijkheid, aan prestatiemeting zitten veel
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positieve kanten: zo kan goed gebruik er onder meer toe

bijdragen dat een organisatie beter in beeld krijgt welke

producten zij tegen welke kosten levert. Ook kan prestatie-

meting inzichtelijk maken op welke fronten een organisatie

het goed doet en waar de zeilen moeten worden bijgezet.

Een beoordeling van de organisatie wordt dan mogelijk, net

als het oordelen over het toekennen van beloningen of het

opleggen van sancties, schrijft Hans de Bruin in Prestatie-

meting in de publieke sector (2001). Zo heeft gebruik van

prestatiemeting bij de politie er toe bijgedragen dat het

handhavingstekort voor een groot deel is weggewerkt.

Het is echter niet alleen goud dat er blinkt. Gevaarlijk wordt

het vooral wanneer medewerkers van een organisatie op

zoek gaan naar de meest eenvoudige weg om de te behalen

turfjes te scoren. Dit is bijvoorbeeld het geval als politie-

agenten zich vooral op ‘makkelijke delicten’ gaan richten

– door bijvoorbeeld verkeerscontroles te houden – om aan

de norm van het aantal te schrijven processen-verbaal te

voldoen. Gevolg van dergelijk strategisch gedrag is dat er

minder tijd overblijft voor meer complexe zaken. Bovendien

kan dit leiden tot een verminderde tevredenheid van de

burgers over het laatste politiecontact: burgers kunnen

immers het gevoel krijgen dat zij vanwege een bagatel op

de bon zijn geslingerd, enkel en alleen zodat de politie aan

de normen van het prestatiecontract kan voldoen. Daar-

mee zou het behalen van de ene norm (processen-verbaal)

ten koste gaan van de andere norm (tevredenheid over het

laatste politiecontact). Het moge duidelijk zijn dat dit alles

niet bijdraagt aan vernieuwing en bovendien het gevaar in

zich bergt dat de echte prestaties van de organisatie finaal

over het hoofd worden gezien. Als er dan ook nog geen

ruimte voor de interpretatie van deze cijfers is, bestaat het

risico dat deze getallen alleen maar bijdragen aan een

toename van de bureaucratie en bijziendheid voor wat er

daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt, aldus De Bruin.

Hoe hoger de druk op een organisatie is, hoe groter de kans

is dat medewerkers vooral geneigd zijn om ‘voor de cijfers te

gaan’. Dat geldt óók voor het politieapparaat. De politie kan

zich maar beter richten op de belangrijkste problemen van

de burger, vindt Peter Versteegh in Informatiegestuurde

veiligheidszorg (2005).

Tot slot wordt hier het gevaar van ‘tunnelvisie’ aangestipt.

Een kokerblik ontstaat wanneer aspecten die niet of

nauwelijks in getallen zijn te vangen, worden onder-

gesneeuwd. Zo kan de politie nooit hard maken welk deel

van de criminaliteit zij bijvoorbeeld door preventie,

hulpverlening, advisering of bemiddeling heeft weten te

voorkomen. De door doortastend optreden van de politie

voorkomen moorden, inbraken en straatroven kunnen

helaas niet worden vertaald naar cijfers. Dat wil echter niet

zeggen dat deze facetten van het politiewerk onbenullig zijn.

Hetzelfde kan ook worden gezegd van ethische kwesties

rondom beleidskeuzes en de waarden en normen van

politiemensen (zie Bas van Stokkom en Lodewijk Gunther

Moor in Onoprechte handhaving? Prestatiecontracten,

beleidsvrijheid en politie-ethiek, 2004). Zaken als integriteit

en het stellen van eer in het eigen werk zijn moeilijk in

cijfers uit te drukken. Dat neemt echter niet weg dat deze

meer abstracte begrippen van essentieel belang zijn voor

het goed uitvoeren van het politiewerk. Over tunnelvisie

moet niet lichtvaardig worden gedacht. Een verkokerde – en

daarmee vertekende – blik op politiewerk en de

maatschappelijke realiteit kan tot gevolg hebben, dat de

politie verder van de burgers komt af te staan. Als het zover

komt, kan de huidige informatiepositie van de politie

aangetast worden. Daardoor wordt het niet alleen lastiger

om de eigen prestaties te realiseren als het gaat om

criminaliteitsbestrijding. Ook wordt het dan lastig om

Een aansprekende presentatietechniek

kan slechte kwaliteit van gegevens

gemakkelijk verdoezelen.

Gevaarlijk wordt het vooral wanneer

medewerkers van een organisatie op

zoek gaan naar de meest eenvoudige

weg om de te behalen turfjes te scoren.
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gestalte te geven aan andere belangrijke taken van de

politie zoals signaleren en adviseren van veiligheids-

partners over ontwikkelingen op het gebied van crimi-

naliteit en veiligheid.

slot
Een cijfer kan een indicator zijn van een achterliggende

werkelijkheid. Het laat niet de realiteit zelf zien, maar is

slechts een schaduw daarvan. Waar het nu om gaat is de

afstand tussen cijfers en werkelijkheid zo klein en

transparant mogelijk te maken. Dat lukt alleen als het

gebruik van verschillende gegevensbronnen naast elkaar

gestimuleerd wordt en als het verzamelen van cijfers als een

hulpmiddel en niet als een doel wordt gezien. Een andere

voorwaarde is dat de interpretatie van (cijfermatige) data

niet als een stiefkind wordt behandeld. Want als wij getallen

uit hun context halen door ze te presenteren als eenduidig

en op zich zelf staand, zullen ze een eigen leven gaan leiden.

Zoveel macht komt echter geen enkel getal toe. <<

Voor meer informatie over de Wijkveiligheidsscan: SEC (2004),

nr. 6, december.

De auteur bedankt Pauline van Panhuis en Peter Versteegh voor

hun waardevolle commentaar op deze tekst.
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Door Ben Vollaard

De auteur werkt bij het Centraal

Planbureau en is als graduate fellow

verbonden aan de RAND Graduate

School te Los Angeles, California.

Hoe zou Nederland er uitzien zonder de

extra agenten van de laatste tien jaar?

In dit artikel staat een onderzoek van

het Centraal Planbureau naar deze

vraag centraal. We moeten de politie

‘wegdenken’ om een antwoord op deze

vraag te vinden. Dat is nog niet zo

eenvoudig: we kunnen immers niet

politiepersoneel tijdelijk naar huis

sturen om eens te kijken wat er

gebeurt. Om een idee te krijgen van de

‘kunst van het wegdenken’ volgt eerst

een aantal voorbeelden van andere

studies voordat het onderzoek naar de

Nederlandse situatie aan bod komt.

De aangehaalde studies zijn allemaal

buitenlands, simpelweg omdat buiten-

landse onderzoekers actiever zijn op dit

terrein dan Nederlandse onderzoekers

(referenties staan aan het eind van het

artikel vermeld). Het doel van dit

artikel is om een kijkje te bieden in de

keuken van het evaluatieonderzoek.

politiestaking
Eén manier om te kijken wat er gebeurt

als er geen of minder politie rondloopt

is het analyseren van het effect van

politiestakingen op criminaliteit. De

studies op dit terrein laten zien dat

tijdens deze perioden de criminaliteit

sterk toeneemt. Zo nam geweld op

straat en het aantal spoedopnames

door mishandeling snel toe tijdens een

politiestaking in Helsinki. Een politie-

staking in Montreal leidde tot 50 maal

meer bankovervallen en 14 maal meer

inbraken bij bedrijven dan gemiddeld.

Analyses van politiestakingen geven

dus aan dat zonder politie de crimina-

liteit uit de hand loopt.

terroristische aanval
In juli 1994 was er een grote aanslag op

een joods centrum in de Argentijnse

hoofdstad Buenos Aires. Direct daarna

trok de politie zich samen in wijken

met joodse gebouwen en bleven andere

wijken met een minimale bezetting

zitten. Onderzoekers verzamelden

gedetailleerde gegevens over de

criminaliteit rond deze periode.

Een analyse daarvan laat zien dat

autodiefstal toenam in onbeschermde

buurten en afnam in beschermde

buurten. Deze studie kan de grootte

van het effect van minder politie

betrouwbaarder inschatten dan de

stakingstudies, omdat de onderzoekers

wijken met minder politie vergelijken

met wijken met meer politie.

terreuralarm
Tijdens een terreuralarm in Washing-

ton D.C. is er 50 procent meer politie op

de been dan normaal. Een alarmfase

duurt meestal iets van tien dagen,

daarna gaat de politie weer terug naar

haar normale activiteitenpatroon.

Onderzoekers gebruikten deze plotse-

linge, tijdelijke toenames in politie-

sterkte om na te gaan of meer politie

Nergens politie te bekennen. Een schrikbeeld want criminelen hebben dan vrij

spel, toch? In hoeverre leidt de afwezigheid van politie tot meer criminaliteit? 

Een andere vraag is wat er was gebeurd indien onder de kabinetten-Kok I en II 

niet was gekozen voor meer politie. Uit een onderzoek van het Centraal

Planbureau blijkt dat de daling in criminaliteit en overlast sinds midden 

jaren negentig mede is te danken aan de toename van politiepersoneel.

In de periode 1996-2003 nam de kans op slachtofferschap van criminaliteit en

overlast met 10 procent af door ‘meer blauw’. Om te begrijpen hoe deze materie

zich laat onderzoeken wordt een kijkje in de keuken van het evaluatieonderzoek

geboden.
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leidt tot minder criminaliteit. Ook uit

dit Amerikaanse onderzoek blijkt dat

dit duidelijk het geval is.

nederland
Stel dat er onder de kabinetten-Kok I en

Kok II niet voor ‘meer blauw’ was geko-

zen, zou het nu dan werkelijk onveiliger

zijn in Nederland? Het Centraal Plan-

bureau heeft deze vraag onderzocht

door verschillen in de groei van politie-

sterkte tussen de 25 regionale politie-

regio’s te relateren aan regionale

trends in slachtofferschap van crimina-

liteit uit de Politiemonitor Bevolking.

De jaarlijkse veranderingen in politie-

sterkte lopen sterk uiteen tussen de

regio’s. Als meer politiepersoneel effect

heeft, dan zal het slachtofferschap

relatief sterk dalen in een regio waar

het politiepersoneel relatief sterk

toeneemt. We zetten de verschillen in

jaarlijkse groei in politiepersoneel van

de korpsen dus af tegen de verschillen

in regionale criminaliteitstrends. Als

het goed is, dan zien we dat er een

negatief verband tussen beide bestaat.

We kunnen zo aflezen wat het effect is

van meer politie. Als het werkelijk zo

simpel zou zijn, dan was dit natuurlijk

allang gedaan. Wat komt hier nog meer

bij kijken?

De uitdaging is rekening te houden

met andere factoren die én gerelateerd

zijn aan regionale verschillen in groei

in politiepersoneel én aan regionale

veranderingen in de criminaliteit. Die

verstoren namelijk het oorzakelijke

verband tussen politie en criminaliteit

dat we willen afleiden. Als bijvoorbeeld

het politiepersoneel sterk groeit in

regio’s waar de werkloosheid zich

ongunstig ontwikkelt, dan bestaat het

gevaar dat we de effectiviteit van de

politie onderschatten. Een factor die

criminaliteit afremt, meer politieper-

soneel, gaat dan gepaard met een

kracht die criminaliteit opdrijft, achter-

blijvende groei in banen. Als we geen

rekening houden met trends in regio-

nale werkloosheid, dan schrijven we

het netto-effect van deze twee factoren

toe aan de groei van politiepersoneel in

plaats van het effect van politie alleen.

Zo’n verstoring van het oorzakelijke

verband door andere factoren kan het

gevolg van beleid zijn (meer geld naar

probleemgebieden) maar kan ook

toevallig zijn.

De afgelopen tien jaar is bij de verde-

ling van het politiebudget niet gekeken

naar regionale trends in de criminali-

teit. Het geld is níet gegaan naar regio’s

waar de criminaliteit zich ongunstig

ontwikkelde. We hoeven dus niet bang

te zijn dat het budgetteringsbeleid

onze schatting van het effect van

politie op criminaliteit in de war

schopt. Het voert wat te ver om precies

uit de doeken te doen hoe de overheid

het politiebudget heeft verdeeld.

Opvallendste detail is dat hiervoor een

formule wordt gebruikt met variabelen

die tussen de 5 en 12 jaar oud zijn.

Inmiddels is de overheid de formule

Tabel 1> Effect van ‘meer blauw’ op criminaliteit en overlast (%), 1996-2003*

totale trend effect ‘meer blauw’ effect alle andere factoren

Woninginbraak -39 -11 -28

Autocriminaliteit -17 -9 -8

Fietsdiefstal -24 -10 -14

Portemonneediefstal -23 -15 -8

Bedreiging +16 -12 +28

Geweld +13 -14 +27

Overlast van jongeren +8 -10 +18

Overlast van openbare dronkenschap +1 -10 +11

Overlast van graffiti -31 -13 -18

Bron: Totale trend uit Politiemonitor Bevolking. Effect ‘meer blauw’ uit besproken CPB onderzoek.

* In de tabel staan procentuele veranderingen in slachtofferpercentages, geen procentpunt veranderingen.

Alleen puntschattingen van het effect van meer politiepersoneel (per inwoner) zijn weergegeven.
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aan het herzien om trends in de crimi-

naliteit in de toekomst beter te kunnen

volgen. Om in onze analyse rekening te

houden met andere factoren die

toevalligerwijs zijn gerelateerd aan

verschillen in de groei van regionaal

politiepersoneel, nemen we een aantal

economische, sociale en demografische

factoren op waarvan bekend is dat ze

de criminaliteit beïnvloeden.

Met deze aanpak vinden we – net als

Amerikaanse onderzoekers – dat 1

procent meer politiepersoneel per

inwoner grofweg leidt tot 0,5 procent

minder criminaliteit. Dit betekent dat

de 20 procent stijging in politieperso-

neel sinds 1996 de criminaliteit met

zo’n 10 procent heeft doen afnemen.

De tabel geeft de ontwikkeling per type

criminaliteit en overlast aan. In de

eerste kolom staat de totale verande-

ring in criminaliteit en overlast in de

jaren 1996-2003 op basis van de gege-

vens uit de Politiemonitor Bevolking.

Deze trend is in de tweede en derde 

kolom uitgesplitst naar het effect van

‘meer blauw’ en het effect van alle

andere factoren (bijvoorbeeld ontwik-

keling in de werkloosheid). Zo nam

slachtofferschap van woninginbraken

in totaal af met 39 procent. Deze daling

is deels te danken aan meer politie (-11

procent) en deels aan andere factoren 

(-28 procent). Klaarblijkelijk hebben

ook andere factoren een positieve

bijdrage geleverd aan de sterke daling

in woninginbraken, te denken is aan

meer preventiemaatregelen zoals extra

hang- en sluitwerk. Voor autocrimina-

liteit, fiets- en portemonneediefstal

zien we soortgelijke trends: dankzij de

groei in politiepersoneel is de daling in

deze vormen van criminaliteit nog

groter dan zij anders geweest zou zijn.

De tabel laat zien dat de stijging in

geweld, bedreiging, overlast van jonge-

ren en openbare dronkenschap is

‘afgetopt’ dankzij ‘meer blauw’.

Zonder meer politie zouden deze

vormen van criminaliteit en overlast

nog veel sterker zijn gestegen.

wat kunnen we hier mee?
Door te onderzoeken welk resultaat

beleid heeft gehad, kunnen we leren

wat werkt en wat niet. In Nederland

zijn veel twijfels of meer politie effect

heeft. Door negatieve verhalen over de

politie in de media ontstaat al snel het

idee dat de politie niet effectief is. Hier

tegenover staan weer positieve berich-

ten over bereikte resultaten, vaak van

de politie zelf. Doel van dit onderzoek is

de discussie te verrijken met een

analyse van de daadwerkelijke ontwik-

keling in slachtofferschap van crimina-

liteit en overlast. De resultaten geven

aan dat ‘meer blauw’ helpt en dat het

effect op de veiligheid niet minder is

dan in bijvoorbeeld Amerika.

Nederland is veiliger geworden en dat

is te danken aan de politie. <<

Ben Vollaard. Police numbers up, crime

rates down. The effect of police on

crime in the Netherlands, 1996-2003.

Den Haag, Centraal Planbureau, 2005

(CPB Document No. 75). Het onderzoek

is te downloaden via www.cpb.nl.

onderzoek
Wie wil lezen over de politiestaking in Helsinki kan het artikel van
T. Makinen en H. Takala erop naslaan (‘The 1976 police strike in Finland’, in:
Scandinavian Studies in Criminology (1980) nr. 1). Het onderzoek naar de
politiestaking in Montreal wordt aangehaald in L.W. Sherman e.a.,
Preventing crime: what works, what doesn’t, what’s promising (hoofdstuk 8,
‘Policing for crime prevention’), Department of Justice, 1997. R. Het effect
van de aanslag in Buenos Aires wordt beschreven door R. Di Tella en
E. Schargrodsky (‘Do police reduce crime? Estimates using the allocation of
police forces after a terrorist attack’, in: American Economic Review (2004)
nr. 1). Over het terreuralarm in Washington D.C. hebben J. Klick en A.
Tabarrok geschreven (‘Using terror alert levels to estimate the effect of
police on crime’, in: Journal of Law and Economics (2005) nr. 1).
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Dankzij de koppeling van uiteenlopende gegevensbestanden – van verslavings-

zorg en – reclassering aan die van de politie Haaglanden – is veel bekend over de

harddruggebruikers in Den Haag die met politie en zorginstanties in aanraking

komen. Een aanzienlijke groep harddruggebruikers kan wat betreft zorgbehoefte

én delinquent gedrag als chronisch worden bestempeld. Ondanks intensieve

zorg- en begeleidingsprogramma’s is het moeilijk delinquente carrières van

groepen harddruggebruikers die crimineel zeer actief zijn, blijvend af te breken.

Deze groep vraagt permanente waakzaamheid van verslavingszorg, -reclassering

en politie.

Haagse harddruggebruikers

ZWEVEN TUSSEN
ZORG EN POLITIE

Door Irene Burger

De auteur is werkzaam bij de afdeling Epidemiologie 

van de GGD Den Haag.

In Den Haag wordt de laatste tien jaren veel onderzoek

gedaan naar (problematische) harddruggebruikers.

Bezorgdheid vanwege langdurige schade voor de gebruikers

en overlast voor de omgeving speelt hierbij een belangrijke

rol. Sinds 1993 worden gegevens uit allerhande registraties

gekoppeld, om zo de ontwikkeling in de populatie

geregistreerde Haagse harddruggebruikers te kunnen

volgen. Dit betreft de bestaande registraties van de politie

Haaglanden, van de verslavingszorg en -reclassering van

Parnassia, psychomedisch centrum in Den Haag, en recent

ook van het casemanagement verslavingsproblematiek, dat

voor het Vangnet Zorg en Advies van de GGD Den Haag

bemiddelt in huisvesting, financiën en zorg voor verslaafden.

De onderzoeksactiviteit, die de afdeling Epidemiologie van

Den Haag uitvoert, is van belang voor justitiële interventies,

voor preventie, (laagdrempelige) zorgprogramma’s en

opvang. Gemeente, politie, justitie en de verslavingszorg

werken in Den Haag nauw samen om dit beleid vorm te

geven. Over de jaren 1999-2002 zijn voor de derde maal

gegevens van de instanties gecombineerd tot één

geanonimiseerd onderzoeksbestand. In dit artikel wordt

verslag gedaan van de resultaten van dit onderzoek: over

aantallen en bereikte harddruggebruikers, over type gebruik,

sociaal-demografische kenmerken van de harddrug-
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gebruikers, aanhoudingen en over typen delicten. De cijfers

betreffen uitsluitend harddruggebruikers die in Den Haag

wonen of verblijven en bekend zijn bij ten minste een van de

vermelde instanties. Het nauwgezet koppelen van

registratiesystemen van vier instanties vraagt veel tijd en

afstemming en vindt om de drie à vier jaar plaats. De meest

recente gegevens dateren van 1999-2002.

politie- en zorgcontacten
In de periode 1999-2002 hadden de politie Haaglanden en de

zorginstanties samen jaarlijks met een vrij constant aantal

van tussen de 2.150 en 2.350 harddruggebruikers contact.

De verslavingszorg zag de meeste harddruggebruikers:

ongeveer 1.550 tot 1.650 per jaar, voor 90% was dit ambulante

zorg. De politie hield zo’n 800 tot 950 harddruggebruikers

per jaar aan. Het aantal cliënten van de reclassering met

harddruggebruik varieerde tussen de 500 en 600.

En ten slotte bereikte het casemanagement verslavings-

problematiek met zijn extra capaciteit steeds meer

harddruggebruikers: in 1999 hadden zij bemoeienis met

185 gebruikers, in 2002 waren dat er 377. Zo’n 60% van

de harddruggebruikers (ongeveer 1.275-1.425) bleek alléén

bekend te zijn bij (een van) de zorginstanties, 11-14%

(ongeveer 225-350) alleen bij de politie. Een vierde tot bijna

een derde van de harddruggebruikers (ongeveer 575-650)

had in een jaar zowel een proces-verbaal gekregen als

zorgcontacten gehad. Bij een op de drie van hen

(ongeveer 175-200) bleek het harddruggebruik uit de

inschrijvingsgegevens van de verslavingszorg en had de

politie het niet geregistreerd. Volgens voorschrift mag de

politie harddruggebruik alleen registreren na opgave en

toestemming van de verdachte. Met behulp van de

zogenoemde capture-recapturemethode wordt het totale

aantal Haagse (problematische) harddruggebruikers op

basis van de informatie uit de registraties in Den Haag

geschat op ruim drieduizend per jaar. Hierin deed zich

geen betekenisvolle verandering voor in vergelijking

met voorgaande jaren. Met het geschatte aantal hard-

druggebruikers in Den Haag betekent dit een jaarlijks

contactpercentage van 22% voor de politie en een

bereikingspercentage van circa 60% voor de zorg.

Gezamenlijk hadden deze instanties gemiddeld

met zo’n 2.200 harddruggebruikers per jaar contact: twee

derde van het geschatte totaal.

type harddrug
Het type harddrug dat de harddruggebruikers gebruiken

wordt alleen bij de zorginstanties geregistreerd. Het aantal

cocaïnegebruikers in Den Haag blijft stijgen. In 1999, 2000,

2001 en 2002 stonden respectievelijk 553, 650, 645 en 800

cocaïnegebruikers bij de zorginstanties ingeschreven (tussen

1999 en 2002 een toename van bijna de helft). Binnen alle

etnische groepen in Den Haag nam het cocaïnegebruik toe.

Voor veel harddruggebruikers wordt cocaïne het belang-

rijkste middel. Het aantal opiaatgebruikers (heroïne, morfine,

methadon) daalde relatief en absoluut licht in Den Haag, van

55% in 1999 naar 48% in 2002 (1.284 en 1.061 cliënten).

De toename in cocaïnegebruik en de stabilisatie van het

aantal opiaatgebruikers wordt ook in andere grote steden

in Nederland waargenomen.

leeftijd en geslacht
Aan harddrugs verslaafde vrouwen werden weinig gezien

(1 vrouw op 5 à 6 mannen). Er was een duidelijke verschuiving

naar de hogere leeftijdsgroepen waarneembaar (figuur 1). Het

aandeel harddruggebruikers van veertig jaar en ouder nam

tussen 1999 en 2002 flink toe, van 29% naar 37%; boven de

vijftig van 5% naar 6%. In 1999 waren bijna 700 harddrug-

gebruikers veertig jaar en ouder, in 2002 ruim 800. De trend

van het ouder worden van de harddruggebruiker zette zich de

laatste onderzoeksjaren versterkt door. Uit registraties elders

komt dit beeld ook naar voren, vooral bij opiaatgebruikers.

etniciteit
In Den Haag was het overgrote deel van de bij de politie en/of

de zorg bekende harddruggebruikers, van Nederlandse

afkomst (7 à 8 per 1.000 autochtone Hagenaars). Bij geen van

de onderscheiden etnische groepen zagen we gedurende

1999-2002 een stijging in aantal harddruggebruikers per

Illustratie: Hans Sprangers

Het aantal cocaïnegebruikers in

Den Haag blijft stijgen.
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duizend Hagenaars uit de desbetreffende bevolkingsgroep

(figuur 2). Onder de 15 t/m 24-jarige Marokkanen kon zelfs een

duidelijke afname worden geconstateerd in aantallen

harddruggebruikers per 1.000 Marokkaanse Hagenaars. Deze

daling deed zich zowel voor in de groep harddruggebruikers

met (alleen) politiecontacten als in de groep met (alleen)

zorgcontacten. Antillianen, Marokkanen en Surinamers

kwamen in alle vier de jaren bovengemiddeld voor (figuur 2).

Tussen 1999 en 2002 daalde het aantal Antilliaanse

harddruggebruikers van 19 tot 15 per 1.000 Antilliaanse

Hagenaars. Bij de Marokkanen en Surinamers varieerde het

aantal harddruggebruikers per duizend tussen de 12 en 14.

woonwijk
Per duizend Hagenaars woonden in 1999-2002 gemiddeld

7 à 8 harddruggebruikers in Den Haag. Dit is exclusief de

circa 20% Haagse harddruggebruikers waarvan geen (vaste)

woon- of verblijfplaats bekend is; die in een behandel- of

opvangcentrum (van Parnassia) verblijven dan wel in

detentie zijn. Per wijk was de spreiding groot, zowel in

absolute aantallen als gerelateerd aan het aantal wijk-

bewoners. Het zijn zoals mag worden verwacht vooral de

minder welgestelde wijken in het centrum van de stad die

hierin hoog scoren. In vergelijking tot het Haagse

gemiddelde wonen daar per duizend 15 t/m 64-jarigen ten
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minste anderhalf keer zoveel harddruggebruikers. Tussen

1999 en 2002 is een verschuiving zichtbaar naar wijken

buiten het centrum in Den Haag-Zuidwest. Het zijn sobere

wijken van kort na de oorlog met een deels vergrijsde

populatie waar op forse schaal wordt gerenoveerd en

gesloopt. Er bestaat een duidelijke samenhang tussen de

sociaal-economische achterstand van een woonwijk en het

percentage harddruggebruikers onder de wijkbevolking. De

harddruggebruikers zélf hebben dikwijls ook een zwakke

sociaal-economische positie. Voor zover bekend – alleen de

zorginstanties registreren dit – zijn ze voor het overgrote

deel laag opgeleid, uitkeringsgerechtigd en alleenstaand.

Tussen 1999 en 2002 deed zich een stijging voor in het

percentage harddruggebruikers zonder (vaste) woon- of

verblijfplaats (van 7% tot 10%; oftewel van 164 naar 234

harddruggebruikers). Gedeeltelijk kan deze toename

worden toegeschreven aan het grotere bereik van het

casemanagement verslavingsproblematiek onder

deze groep.

aanhoudingen 
Van de ongeveer achtduizend aangehouden verdachten in

1999-2002 in Den Haag, bleek volgens informatie van de

politie en/of de zorg ruim een op de tien een harddrug-

gebruiker. De harddruggebruikers namen ongeveer een

vijfde van de ongeveer elfhonderd aanhoudingen van

Hagenaars in een jaar voor hun rekening. Per harddrug-

gebruiker varieerde het aantal aanhoudingen sterk: van

één tot ruim twintig per jaar. Deze scheve verdeling leidde

ertoe dat globaal een vijfde van de aangehouden

harddruggebruikers verantwoordelijk is voor de helft van

alle aanhoudingen van harddruggebruikers.

Een relatief kleine groep harddruggebruikers vertoonde dus

veelvuldig delinquent gedrag. De politie onderscheidt daarin

de categorie ‘zeer actieve veelplegers’ die in de afgelopen vijf

jaar meer dan tien keer zijn aangehouden. Van de groep die

daartoe in 2002 behoorde was ruim 70% harddruggebruiker.

Qua leeftijdsopbouw en etnische herkomst verschilden deze

‘zeer actieve veelplegers’ met harddruggebruik veel van deze

veelplegers zónder harddruggebruik. In tegenstelling tot de

‘zeer actieve veelplegers’ waarbij geen harddruggebruik

bekend is, werden onder de ‘zeer actieve veelplegers’ met

harddruggebruik nauwelijks verdachten aangetroffen in de

leeftijdsgroep jonger dan 25 jaar. Van de 30% ‘zeer actieve

veelplegers’ waarbij (wellicht nog) geen harddruggebruik

bekend was, is ongeveer de helft jonger dan 25 jaar (7%

minderjarig). Ook bevonden zich onder deze groep relatief

Figuur 1> Percentage harddruggebruikers bekend bij de instanties naar leeftijd. Den Haag 1999-2002 
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Voor veel harddruggebruikers wordt

cocaïne het belangrijkste middel.
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veel Hagenaars van Marokkaanse afkomst (ruim 30%).

Vrijwel alle delinquente harddruggebruikers (2002: 95%)

werden aangehouden vanwege een vermogensdelict

(hoofdzakelijk diefstallen). Per delinquente harddrug-

gebruiker hadden de aanhoudingen tot en met het

onderzoeksjaar betrekking op gemiddeld 45 vermogens-

delicten. Dit is een veelvoud van de agressieve delicten

(gemiddeld vijf). Van de harddruggebruikers die in 2002

in aanraking kwamen met de politie had 83% wel eens

een agressief delict gepleegd, in de periode 1996-1998

was dit 75%. In alle vier de onderzoeksjaren werden 

25 t/m 39-jarigen vaker aangehouden (gemiddeld ruim

drie aanhoudingen per jaar) dan de harddruggebruikers

die jonger of ouder zijn (tot 2002 gemiddeld 2,5 aan-

houdingen). In 2002 wordt dit verschil kleiner. De politie

hield Marokkaanse en Surinaamse delinquente hard-

druggebruikers vaker aan (gemiddeld 3-3,5 aanhoudingen

per jaar) dan andere Nederlandse delinquente harddrug-

gebruikers (2,6-2,9 aanhoudingen). En harddruggebruikers

die geen (vast) adres hebben of bij een instantie verblijven

werden gemiddeld per jaar ook vaker aangehouden dan zij

die een (eigen) adres hadden. Het percentage hard-

druggebruikers zonder (vaste) woon- of verblijfplaats was

in de groep harddruggebruikers met meer dan tien

aanhoudingen aanzienlijk en neemt toe van 9% naar 16%

(van ongeveer 50 naar ruim 100 harddruggebruikers).

Verdachten van wie het harddruggebruik niet door de

verbalisant was vastgelegd – maar bij wie dit gebruik wel

bleek uit gegevens van de zorginstanties – kwamen minder

frequent in aanraking met de politie. Ze waren in vergelijking

tot de groep waarvan men het harddruggebruik wel heeft

kunnen vastleggen, jonger, vaker cocaïnegebruiker, hebben

vaker een vast (eigen) adres en zijn vaker Nederlander.

betekenis voor beleid
Het onderzoek bevestigt het beeld dat de zorginstanties en de

politie in Den Haag te maken hebben met een vrij constant

aantal harddruggebruikers, met relatief steeds meer oudere

(heroïne)gebruikers en een in aantal beperkte groep jongere

gebruikers. In acht jaar is de gemiddelde leeftijd van de

harddruggebruiker gestegen met 6,5 jaar. Aandacht voor de

jongste groep blijft wenselijk gezien het risico van een zeer

langdurige deviante periode en de waarschijnlijk grotere

kans op herstel op jonge leeftijd.

De gebruikers 

De zorginstanties bereiken ongeveer 60% van het geschatte

aantal van 3.200 harddruggebruikers per jaar. Voor 90%

betreft dit ambulante zorg. Wat betekent de geconstateerde

toename van oudere (chronische) harddruggebruikers? Voor

een deel van de groep gebruikers zijn vooral laagdrempelige

voorzieningen met voldoende capaciteit nodig – gericht op

Figuur 2> Naar etnische herkomst het aantal harddruggebruikers bekend bij de instanties per 1.000 15-64-jarige

Hagenaars in de desbetreffende bevolkingsgroep. Den Haag 1999-2002
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risicoreductie en harm reduction (heroïne- en methadon-

verstrekking, gebruiksruimten, opvang- en woonvoor-

zieningen) – en minder zorgvoorzieningen die onthouding en

genezing nastreven. Verhoudingsgewijs bevinden zich (nog

steeds) veel harddruggebruikers onder Surinaamse,

Marokkaanse en Antilliaanse Hagenaars. Extra aandacht van

de zorginstanties voor deze groepen blijft gewenst.

Bijzondere aandacht vraagt het (ook elders) oplopende aantal

gebruikers dat cocaïne als (primair) middel kiest. Dit temeer

omdat effectieve, medicamenteuze behandeling van

cocaïneverslaving nog niet voorhanden is. En (bij)gebruik

van cocaïne gecombineerd met andere verslavingen zoals

heroïneverslaving kan de kans op terugval vergroten. De

toename van deze verslaafden is ook zorgwekkend vanwege

de relatie met psychiatrische problematiek, criminaliteit en

agressiviteit bij cocaïnegebruik.

Maatschappelijk herstel

De sociaal-maatschappelijke situatie van de harddrug-

gebruikers (laag opgeleid, van uitkering afhankelijk en

alleenstaand) bevestigt het belang van interventies gericht

op maatschappelijk herstel. Zorgwekkend in dit verband is

het toenemende aandeel harddruggebruikers dat geen vaste

woon- of verblijfplaats opgeeft (2002: 10%, 234 harddrug-

gebruikers). Bij deze harddruggebruikers is vaak sprake van

meervoudige problematiek alsook frequenter politiecontact.

Om verdere marginalisering te voorkomen is het voor deze

groep harddruggebruikers noodzakelijk dat bestaande

vormen van ‘bemoeizorg’, outreachend werk zoals het

casemanagement verslavingsproblematiek, schuldsanering

en andere laagdrempelige voorzieningen, worden uitgebreid.

De bevinding dat het percentage harddruggebruikers in een

wijk sterk is gerelateerd aan de mate van sociale achterstand

van deze wijk, wijst op cumulatie van sociale problematiek in

deze wijken. Sinds enige jaren beperkt dit fenomeen zich niet

meer tot de centrumwijken van de stad. Behalve in de

centrumwijken vraagt dit ook in Den Haag-Zuidwest om een

integrale sociaal-maatschappelijke wijkaanpak, in de vorm

van communitygerichte preventie en laagdrempelige

decentrale voorzieningen van de verslavingszorg.

Delinquent gedrag

Per jaar is ongeveer een vijfde van de aangehouden hard-

druggebruikers verantwoordelijk voor de helft van alle

aanhoudingen van harddruggebruikers. Een aanzienlijke

groep harddruggebruikers kan nog steeds zowel wat betreft

zorgbehoefte als delinquent gedrag als chronisch worden

betiteld. Lange verslavingscarrières worden vaak gecom-

bineerd met lange criminele carrières. Ondanks intensieve

zorg- en begeleidingsprogramma’s voor deelgroepen

gebruikers, lukt het maar beperkt om delinquente carrières

van groepen harddruggebruikers met veelvuldig delinquent

Figuur 3> In 2002 aangehouden verdachten met meer dan tien aanhoudingen in de afgelopen vijf jaar (zeer actieve

veelpleger), waarbij wel/geen harddruggebruik bekend is, naar geslacht, leeftijd en etnische herkomst. Den Haag 2002
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gedrag blijvend af te breken. Permanente waakzaamheid

voor deze groep is geboden. Dit vraagt om continue inzet en

samenwerking van de verslavingszorg, -reclassering en

politie. Meer onderzoek is nodig naar de kwalitatieve relatie

tussen verslaving en delinquent gedrag en naar de

werkzaamheid van (bestaande en nieuwe) interventies op

het snijvlak van verslavingszorg en justitie.

Voor de 250-300 harddruggebruikers die jaarlijks worden

aangehouden en die geen zorg/begeleidingsprogramma

volgen is het van groot belang dat ze naar de zorg worden

geleid. Medewerkers van de verslavingsreclassering kunnen

hier een brugfunctie in vervullen. Daarnaast is het van

belang dat politie- en justitiemedewerkers scholing krijgen

in het herkennen van harddruggebruik bij delinquenten.

Enerzijds om spoedige behandeling van het druggebruik

mogelijk te maken, en anderzijds om herhaling van

delinquent gedrag te voorkomen. Dit geldt in het bijzonder bij

(jonge) cocaïnegebruikers met relatief weinig

politiecontacten. <<

Irene Burger. Haagse harddruggebruikers, aard, omvang en trends

in 1999-2002. Onderzoekscommissie MORE. Den Haag, 2004.

Het rapport kan worden opgevraagd: T (070) 353 71 05, of per 

e-mail: h.schreiner-heynen@ocw.denhaag.nl.

Figuur 4> Het gemiddeld aantal aanhoudingen in een jaar naar leeftijd van de harddruggebruikers bekend bij de politie.
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Huiselijk-geweldincidenten kunnen voortaan, door de

invoering van een registratiemodule voor huiselijk geweld

voor alle politieregio’s, eenvoudiger uit de bedrijfsproces-

sensystemen van de politie worden gehaald. In 2004

kwamen de eerste landelijke cijfers beschikbaar.

Dankzij de verbeterde registratie komen ook gegevens over

de achtergronden van huiselijk geweld ter beschikking.

Bijna de helft van alle huiselijk-geweldincidenten kan

worden getypeerd als psychisch geweld. Het merendeel 

van de slachtoffers van huiselijk geweld is de partner of 

ex-partner van de dader. Bij seksueel huiselijk geweld zijn

vooral kinderen en jongeren het slachtoffer.

In vergelijking met geweld op straat blijven veel huiselijk-geweldincidenten onbekend voor de politie | foto: Inge van Mill. 
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door Henk Ferwerda en Gerda Dijksman 

Henk Ferwerda is criminoloog, politieonder-

zoeker en directeur van Advies- en Onderzoeks-

groep Beke te Arnhem. Gerda Dijksman is

commissaris bij de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid

en Landelijk Projectleider Huiselijk Geweld en de

Politietaak.

Huiselijk geweld – ook wel ‘relationeel geweld’

genoemd – heeft een immense impact op slacht-

offers en de omgeving; mensen die er indirect mee

te maken krijgen. Huiselijk geweld werd in 1998

als speerpunt van het rijksoverheidsbeleid

benoemd. Dat mondde uit in het interdeparte-

mentale project ‘Voorkomen en bestrijden

huiselijk geweld’, dat op 1 oktober 2000 van start

ging. Doel van dit project is huiselijk geweld zowel

preventief, curatief als repressief aan te pakken op

centraal en decentraal niveau, door onder andere

de politie, het openbaar ministerie en de

hulpverlening. Een aanpak op maat staat of valt

met informatie over de omvang, de aard

en kenmerken van daders en slachtoffers. Het

verzamelen van dergelijke informatie is niet

eenvoudig. Ruim een jaar geleden was het bij de

politie nog niet mogelijk om met één druk op de

knop inzicht te krijgen in de omvang van huiselijk

geweld in Nederland. Reden hiervoor is dat de

regiopolitie een jaar geleden weliswaar registreer-

de op type misdrijf (zoals bedreiging of mishande-

ling) maar niet beschikte over de koppeling van

deze misdrijven aan huiselijk geweld.

betrouwbare gegevens
Eind 2003 is door de landelijke projectleider

huiselijk geweld bij de politie een traject gestart

dat uiteindelijk moest leiden tot betrouwbare

gegevens die niet alleen dienen als beleids-

monitor maar die ook de basis vormen voor de

gerichte aanpak van huiselijk geweld. Om de

incidenten die betrekking hebben op huiselijk

geweld eenvoudiger uit de bedrijfsprocessen-

systemen van de politie te kunnen halen, zijn er

landelijke afspraken gemaakt over de definitie

van huiselijk geweld inclusief de manier waarop

er geregistreerd moet worden. In 2004 kwamen

de eerste landelijke cijfers beschikbaar en

daarvan wordt nu verslag gedaan.

definitie 
Voordat wordt ingegaan op de cijfers is het van

belang om aan te geven wat de Nederlandse

politie onder huiselijk geweld verstaat.

De definitie is als volgt:‘Huiselijk geweld is

geweld dat door iemand uit de huiselijke kring

van het slachtoffer is gepleegd’. Hierbij wordt
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onder geweld de aantasting van de persoonlijke

integriteit verstaan, waarbij een onderscheid

wordt gemaakt tussen geestelijk en lichamelijk

geweld (waaronder seksueel geweld). Over de

huiselijke kring is het volgende op te merken.

Er is sprake van huiselijk geweld als de dader

afkomstig is uit de huiselijke kring van het

minderjarige of meerderjarige slachtoffer.

De huiselijke kring van het slachtoffer bestaat

uit (ex)partners, gezinsleden, familieleden of

huisvrienden.

landelijke telling 
Per 1 januari 2004 is een registratiemodule voor

huiselijk geweld aan alle 25 politieregio’s ter

beschikking gesteld. Met ingang van april 2004 is

het mogelijk om landelijk te tellen hoe vaak er

een incident met betrekking tot huiselijk geweld

is geregistreerd. Daarbij gaat het om meldingen,

aangiften en zaken die de politie zelf signaleert

en muteert in haar bedrijfsprocessensysteem.

Wanneer het aantal incidenten uit de maanden

mei tot en met augustus 2004 wordt

geëxtrapoleerd naar een jaar, komt het aantal

door de politie geregistreerde huiselijk-

geweldincidenten in 2004 op 56.355.

Wat zegt nu dit aantal incidenten? Enige voor-

zichtigheid met betrekking tot de betrouwbaar-

heid van het aantal is op z’n plaats. Ten eerste is

er bij de politie sprake van de introductie van een

nieuwe manier om huiselijk geweld te registreren

en dat heeft nu eenmaal tijd nodig (groeimodel).

De verwachting is dat de informatie op dit punt

– bij blijvende aandacht – alleen maar beter zal

worden (lees: er worden meer incidenten als

huiselijk geweld geregistreerd). Ten tweede geldt

voor huiselijk geweld, zeker in vergelijking met

bijvoorbeeld geweld op straat, dat er sprake is van

een groot ‘dark number’ – veel incidenten blijven

voor de politie onbekend. Het hoge ‘dark number’

heeft te maken met de vaak afhankelijke positie

waarin slachtoffers zitten waardoor het voor hen

moeilijk of soms onmogelijk is (denk aan

kindermishandeling) om aangifte te doen.

Geschat wordt dat slechts een op de acht gevallen

van huiselijk geweld bij de politie terecht komt

(zie: T. van Dijk e.a.: Huiselijk geweld: aard, omvang

en hulpverlening. Den Haag, ministerie van

Justitie, Dienst Preventie, Jeugdbescherming en

Reclassering, 1997). Indien het huidige aantal

geregistreerde incidenten daarmee wordt

gecorrigeerd, zouden er jaarlijks – ruw geschat –

ruim 450 duizend huiselijk-geweldincidenten

plaatsvinden.

psychisch huiselijk geweld
Naast het aantal geregistreerde incidenten is er

voor het eerst, vanuit elf politieregio’s over ruim

7.000 incidenten, een beeld te geven van een

aantal kenmerken en achtergronden van

huiselijk geweld. Met betrekking tot de onder-

scheiden typen huiselijk geweld blijkt dat bijna

de helft (46,5%) van alle incidenten kan worden

getypeerd als psychisch huiselijk geweld. Dit zijn

strafbare feiten, gerelateerd aan huiselijk geweld

die worden gepleegd om slachtoffers op een

andere wijze dan lichamelijk onder druk te zetten

dan wel te pesten c.q. te treiteren. Te denken valt

bijvoorbeeld aan het vernielen van eigen-

dommen, aan het inbreken in een woning en

aan het mishandelen van huisdieren. Psychisch

huiselijk geweld wordt gevolgd door lichamelijk

huiselijk geweld (35,9%) en bedreiging (11%).

Belaging (‘stalking’) en seksueel huiselijk geweld

zijn het minst voorkomend met beiden 3,3%.

slachtoffers 
Wanneer alle vormen van huiselijk geweld bij

elkaar worden genomen en er wordt ingezoomd

op het type incidenten, dan blijken buren- c.q

relatieproblemen het meest voorkomend te zijn

(26,9%). Dit type incident wordt gevolgd door

man- c.q. vrouwmishandeling (23,2%) en

bedreiging (9,7%).

De slachtoffers van huiselijk geweld zijn vaak

(81,5%), maar lang niet altijd, van het vrouwelijke

geslacht. Ook jongetjes en niet te vergeten

Vaak zijn er indicaties van

huiselijk geweld maar ontbreken

de harde feiten op basis waarvan

politie en justitie kunnen

ingrijpen.
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mannen zijn slachtoffer van hun moeder of

vrouwelijke partner of van hun vader dan wel

mannelijke partner. Slachtoffers vinden we

overigens het meest in de leeftijd van 25 tot en

met 49 jaar (63,9%). Bijna 80% van de slachtoffers

van huiselijk geweld is de partner of de ex-partner

van de dader. Er is één soort huiselijk geweld dat

een geheel eigen slachtoffergroep heeft en dat is

seksueel huiselijk geweld. Daar is 60% van de

slachtoffers een kind jonger dan 18 jaar.

kinderen
De analyses laten zien dat 76% van de gevallen

van huiselijk geweld tegen kinderen tussen de

0 en 18 jaar door de politie niet wordt geregi-

streerd als kindermishandeling. Relatief veel

gevallen (32%) ‘verdwijnen’ onder de noemer

seksueel huiselijk geweld en voor de rest (44%)

wordt huiselijk geweld tegen kinderen als

bijvoorbeeld geweld met of zonder letsel en

vrijheidsbeneming c.q. gijzeling geregistreerd.

Wanneer alle beschikbare gegevens met elkaar

worden gecombineerd, blijkt dat er in 2004 in

Nederland naar schatting 1.975 kinderen tussen

de 0 en 18 jaar het slachtoffer van huiselijk geweld

worden. Opgemerkt dient dat het bij dit aantal

alleen om de jeugdige slachtoffers gaat die ter

kennis van de politie komen. Verwacht mag

worden dat met name bij deze slachtoffers –

vanwege de jonge leeftijd en de angst – veel

incidenten niet bij de politie bekend worden.

daders
Met ingang van 2005 worden ook de kenmerken

van daders vastgelegd, wat voor de volgende

rapportage een daderprofiel mogelijk maakt.

In het profiel wordt aandacht besteed aan de

persoonskenmerken en zijn of haar crimina-

liteitspatroon. Voor de aanpak is dergelijke

informatie vanzelfsprekend zeer belangrijk.

follow-up en aanpak
Van alle huiselijk-geweldincidenten die door de

politie worden geregistreerd, wordt in slechts 36%

van de gevallen ook een aangifte gedaan. Deze

relatief lage aangiftebereidheid is een belangrijk

aandachtspunt: de follow-up en de aanpak kan

veel krachtiger zijn en kan onder andere uit-

monden in de aanhouding van een verdachte.

De aangiftebereidheid blijkt vooral laag te zijn

bij slachtoffers van psychisch en seksueel

huiselijk geweld.

De bekendheid van het huiselijk geweld, ook

zonder dat er aangifte wordt gedaan, is

vanzelfsprekend altijd van belang. In de

omgeving van een slachtoffer kan men in ieder

geval signaleren dat er huiselijk geweld wordt

gepleegd. Indien bekend is dat er sprake is van

huiselijk geweld kan ervoor worden gezorgd dat

er een correctiegesprek met de pleger plaatsvindt.

Of er kan een doorverwijzing richting

hulpverlening of Advies- en Steunpunt huiselijk

geweld worden geregeld. Vaak zijn er indicaties

van huiselijk geweld maar ontbreken de harde

feiten op basis waarvan politie en justitie kunnen

ingrijpen. Hier ligt een rol voor gemeenten en

hulpverleningsinstellingen, maar wordt ook een

leemte in de aanpak zichtbaar. Het preventief

huisverbod voor plegers van huiselijk geweld is

een belangrijk instrument om huiselijk geweld in

een vroegtijdig stadium te kunnen stoppen en de

weg open te maken naar hulpverlening. Het is

dan ook belangrijk dat er op dit moment een

wetsvoorstel in voorbereiding is om dit

instrument ook daadwerkelijk te kunnen gaan

gebruiken. Als de voordeur op een kier staat is

interveniëren mogelijk en daarbij kunnen en

moeten – afhankelijk van de aard en ernst –

verschillende partijen een rol spelen.

Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn:

‘Voorkomen is het beste, maar indien nodig

straffen we op maat!’ <<

Over dit onderzoek verscheen de volgende rapportage:

H.B. Ferwerda. Huiselijk geweld: de voordeur op een kier.

Omvang, aard en achtergronden in 2004 op basis van

landelijke politiecijfers. Dordrecht, november 2004.

De rapportage is integraal te downloaden via

www.huiselijkgeweld.nl.
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SCHATKAMER VAN 
CRIMINELE GEGEVENS
Landelijk bestand brengt boeven en buurten in beeld

Illustratie: Hans Sprangers
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Door Iet Voorhoeve

De auteur is werkzaam bij de dienst Nationale Recherche

Informatie (DNRI) van het Korps landelijke politiediensten

(KLPD).

Misdrijven waar de politie weet van heeft, worden

geregistreerd in de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van

politieregio’s. Dat geldt voor misdrijven als diefstal of

inbraak waarvan slachtoffers zelf aangifte doen en voor

misdrijven die de politie zelf constateert zoals rijden onder

invloed. Alle 25 regionale politiekorpsen hebben hun eigen

HKS-bestand. Een keer per jaar vraagt de dienst Nationale

Recherche Informatie (DNRI) van het Korps landelijke

politiediensten (KLPD) om een extract van al die bestanden.

Zij voegt dit samen in één landelijke databank. Dit is een

enorme bron van gegevens waar veel informatie uit is te

halen over de aard en omvang van de geregistreerde

criminaliteit in Nederland. Daarvoor heeft DNRI een

speciaal softwareprogramma ontwikkeld: DEX 2000. Dit

programma biedt de mogelijkheid om verschillende

analyses te maken, niet alleen op landelijk niveau, maar

ook op regionaal en zelfs op wijkniveau. De landelijke

overzichten worden door DNRI gemaakt, terwijl de politie-

korpsen met dit systeem zelf regionale analyses kunnen

maken. Eén muisklik op de eigen regio is voldoende om de

regionale cijfers op het scherm te laten verschijnen.

criminaliteitskaart 
Sinds 2000 stelt DNRI ieder jaar een landelijk HKS-bestand

samen met daarin de nieuwste cijfers over de geregi-

streerde criminaliteit in Nederland. Inmiddels staan in die

landelijke databank ruim één miljoen verdachten

geregistreerd met al hun delicten en zijn ruim acht miljoen

misdrijven vastgelegd. Deze gegevens betreffen de periode

1996 tot en met 2004 en bieden veel mogelijkheden voor

strategische, tactische en soms ook operationele onder-

zoeken. Ze vormen de bron van verschillende producten die

DNRI jaarlijks maakt en ter beschikking stelt aan de politie,

het openbaar ministerie en beleidsmedewerkers van

ministeries, provincies en gemeenten. Een van die

producten is de Landelijke criminaliteitskaart (LCK), een

boekwerk dat uit twee delen bestaat. Deel één gaat over de

De dienst Nationale Recherche Informatie beheert een

landelijke databank met een schat aan gegevens over de aard

en omvang van de geregistreerde criminaliteit. Deze data-

bank vormt de bron voor de Landelijke Criminaliteitskaart

– daarmee komen politie, justitie en overheid goed beslagen

ten ijs wanneer zij een gerichte aanpak van criminaliteit

willen formuleren. Politiekorpsen kunnen zelf, op basis van

het bestand, verfijnde analyses maken van de criminaliteit

in hun eigen regio. Zowel voor een dadergerichte aanpak,

denk aan notoire winkeldieven, als een wijkgerichte aanpak,

bijvoorbeeld van woninginbraak – per wijk, buurt of straat

kan de wijkagent zien of inbraken zijn gedaald of gestegen.
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geregistreerde misdrijven, deel twee over de verdachten.

De misdrijven zijn onderverdeeld in negen categorieën:

gewelddadig seksuele misdrijven, overige seksuele

misdrijven, geweldsmisdrijven tegen personen,

vermogensmisdrijven met geweld, vermogensmisdrijven

zonder geweld, vernieling, openbare orde en gezag,

verkeersmisdrijven, misdrijven inzake de Opiumwet en

overige misdrijven. Per categorie wordt beschreven of het

aantal een stijgende dan wel dalende lijn laat zien en of er

trends in zijn te ontdekken.

In het deel over de verdachten worden vergelijkingen

gemaakt op grond van verschillende kenmerken. Dat zijn

voor de hand liggende kenmerken zoals leeftijd en geslacht,

maar er wordt ook gekeken naar het aantal antecedenten

en wanneer ze begonnen zijn met hun criminele carrière.

Zo wordt duidelijk wie tot de groep veelplegers behoort en

wie niet. Ook wordt aangegeven of de verdachten al of niet

in Nederland wonen, of ze verslaafd zijn aan alcohol of

drugs en wat hun herkomst is. Met ingang van dit jaar is het

door samenwerking van DNRI met het Centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS) zelfs mogelijk om zicht te krijgen op

eerste en tweede generatie allochtonen in de verdachten-

populatie.

Het landelijke HKS-bestand dient niet alleen als basis voor

de LCK, maar ook voor twee andere boekwerken die DNRI

ieder jaar uitbrengt. Het ene is een tabellenboek met

geregistreerde misdrijven in Nederland. Daarin is per regio

in een oogopslag te zien hoe vaak bepaalde misdrijven

zijn gepleegd. Er is een verdeling gemaakt naar 28 over-

tredingen van het Wetboek van Strafrecht en 18 over-

tredingen van andere wetten, zoals de Wegenverkeerswet,

milieuwetten en de Wet wapens en munitie. Bovendien zijn

er 26 subrubrieken die onder meer zicht geven op het aantal

diefstallen uit auto’s, boten, bedrijven, scholen, zieken-

huizen en sportcomplexen. Het boek bevat ook tabellen met

een uitsplitsing per maand en per gemeente. Het andere

boek bevat per regio tabellen met de populatieprofielen

van alle verdachten. Deze geven inzicht in de achtergrond

van personen die misdrijven hebben gepleegd: geslacht,

leeftijd, woonplaats, gevarenclassificatie en herkomst.

dadergerichte aanpak
Naast standaardrapportages over criminaliteit in

Nederland kunnen met het programma DEX 2000

gedetailleerde analyses gemaakt worden. DNRI stelt het

programma op cd-rom beschikbaar aan de politiekorpsen.

Zo kunnen zij zelf analyses maken die voor henzelf en voor

de gemeenten in hun regio van belang zijn. Dergelijke

analyses zijn nodig om probleemgericht te werk te gaan. Je

kan een probleem immers alleen oplossen als je weet wat er

speelt. Een lijst van bijvoorbeeld notoire winkeldieven kan

de basis vormen om winkeldiefstal aan te pakken.

Winkeldiefstal is een vorm van veelvoorkomende

criminaliteit waar de maatschappij veel last van heeft.

Vaak gaat het om mensen die zo’n delict meer dan eens

plegen. Winkeliers herkennen hen vaak, het is immers niet

de eerste keer dat ze slachtoffer worden van diefstal. Het is

echter lastig om iemand aan te pakken alleen op grond van

het simpele feit dat hij een tube tandpasta in z’n binnenzak

heeft gestoken. Maar als duidelijk is dat diezelfde persoon

verantwoordelijk is voor een hele serie diefstallen, dan ligt

dat anders. Als je alle gegevens beschikbaar hebt, dus weet

hoeveel delicten hij in een bepaalde tijd gepleegd heeft en

of hij verslaafd is aan drugs, dan kan je voor die persoon een

eigen aanpak bepalen. Ga je hem strafrechtelijk vervolgen

of stuur je hem naar een ontwenningskliniek? Speciaal

voor dit doel is in DEX 2000 een procedure opgenomen

waarmee het mogelijk is om personen te selecteren die

volgens landelijke criteria in aanmerking komen voor een

zogeheten SOV-maatregel (Strafrechtelijke opvang

verslaafden). De politie kan dan op haar website de naam

en foto plaatsen van zo’n persoon met de mededeling erbij

wat ze moet doen als ze die aantreft en wie ze moet

Inmiddels staan in die landelijke

databank ruim één miljoen verdachten

geregistreerd met al hun delicten en

zijn ruim acht miljoen misdrijven

vastgelegd.



SPECIAL» CRIMINALITEITSCIJFERS 35

waarschuwen: de officier van justitie of de hulpverlening.

Vooraf moeten politie, justitie en hulpverlening duidelijke

afspraken maken wat er bij aanhouding moet gebeuren. Zo

moet er celruimte worden gereserveerd of een plekje bij een

hulpverlenende instantie, want het mag natuurlijk niet zo

zijn dat niemand dan plaats voor hem heeft en hij weer

naar huis gestuurd wordt. Een dergelijke dadergerichte

aanpak wordt dus mede mogelijk gemaakt op grond van

informatie uit het landelijke HKS-bestand. Overigens is de

SOV-maatregel opgegaan in de nieuwe maatregel tot

plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD),

die sinds oktober 2004 van kracht is. Met het programma

kunnen diverse andere groepen geselecteerd worden:

veelplegers (bijvoorbeeld ten behoeve van deze ISD-

maatregel), minderjarigen, vrouwen, allochtonen. Uit het

bestand blijkt om wie het gaat en dan kan persoonsgericht

te werk worden gegaan. Voor de aanpak van bijvoorbeeld

Marokkaanse of Antilliaanse criminele bendes kan ook

gebruik worden gemaakt van de informatie uit het HKS.

Naast gegevens over de verdachten en de misdrijven die zij

plegen, kan het systeem ook analyses maken en dader-

groepen in beeld brengen. Het laat zien of mensen samen

misdrijven hebben gepleegd en geeft daarmee zicht op

criminele netwerken.

wijkgerichte aanpak
De landelijke cijfers uit HKS bieden niet alleen de

mogelijkheid om dadergericht te werk te gaan, maar ook

voor een wijkgerichte, of lokale aanpak. Aangezien bij

aangifte van een woninginbraak het adres met huis-

nummer vermeld staat, kan je per wijk, buurt en zelfs per

straat zien of het aantal inbraken is gestegen of gedaald.

Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld te zien hoe vaak

aangifte is gedaan van fietsendiefstal bij het station in

Delft. Of hoe vaak vernielingen aangebracht zijn aan

openbare gebouwen. Nagegaan kan worden hoe het met de

criminaliteit in een bepaalde buurt staat en wie daarvoor

verantwoordelijk zijn. Het uitgaansgebied in een gemeente

kan onder de loep worden  genomen. Is er sprake van veel

vernielingen, berovingen of meer van zakkenrollerij?

En wie zijn de grootste daders? Met DEX 2000 kan heel

eenvoudig een lokale toptien van veelplegers of jeugd-

delinquenten worden samengesteld. Een topdrie maken

van wijken waar de meeste inbraken voorkomen of waar de

meeste auto’s worden gestolen vraagt iets meer

handelingen maar is ook niet moeilijk. Een analist kan met

behulp van een spreadsheetprogramma zoals Excel, Access

of SPSS op eenvoudige wijze gebruik maken van de

gestructureerd opgeslagen data. Hij kan diverse selecties

maken – ook naar maand, waardoor onder meer zichtbaar

wordt dat juni een topmaand is voor zakkenrollerij en dat

dit in juli en augustus veel minder is. Gemeenten hebben

weliswaar niet zelf toegang tot het programma DEX 2000,

maar kunnen wel hun regiokorps om bepaalde analyses

vragen. Ook de DNRI kan assisteren bij het genereren van

informatie. Een vergelijking tussen de dertig grootste

steden in ons land is interessant voor de gemeenten zelf en

voor degenen die het Grotestedenbeleid opstellen. Te zien

valt bijvoorbeeld hoeveel hardekernjongeren in die

gemeenten actief zijn of hoeveel zeer actieve veelplegers en

hoe zich dat verhoudt ten opzichte van andere gemeenten

en het landelijk gemiddelde. Een mooi voorbeeld hoe de

inspanningen in de praktijk hun nut bewijzen is het

volgende. Onlangs kreeg DNRI een telefoontje van een

korps waar de nummer één van veelplegers onbekend was.

Wat bleek? De man was net in die regio komen wonen en

had z’n misdrijven gepleegd in z’n vorige woonplaats.

De adreswijziging was automatisch doorgegeven.

Uiteraard staat of valt HKS en het nut van de vele

toepassingen van DEX 2000 met een consciëntieuze

registratie van verdachten en aangiften. Deze is de laatste

jaren aanzienlijk verbeterd. Het verschil tussen de cijfers

van politie en die van het openbaar ministerie wordt

kleiner. En steeds meer regio’s gebruiken het programma

om hun veelplegersbeleid te ondersteunen conform

landelijke definities. Zelfs haken steeds meer regio’s aan bij

het registreren van aangiften in HKS. Om DEX 2000 te

kunnen gebruiken voor informatie op wijkniveau is vooral

dit laatste van belang. <<

Voor meer informatie: Wil van Tilburg, KLPD/DNRI,

T (079) 345 92 49. Leen Prins, KLPD/DNRI, T (079) 345 93 86.
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Binnen de Nederlandse politie is een ontwikkeling op gang

gekomen naar zogenoemde informatiegestuurde politiezorg.

Politiegegevens en professionele kennis van uitvoerende

politiemensen worden gecombineerd met gegevens uit de

Politiemonitor en ander bevolkingsonderzoek. Daarmee ontstaat

een reëel en actueel beeld van de volgens de burgers belangrijkste

problemen op het gebied van criminaliteit, overlast en onveilig-

heid. Met deze kennis geeft de politie niet alleen richting aan de

eigen taken op het gebied van opsporing, handhaving en noodhulp.

De politie kan bij haar veiligheidspartners de belangrijkste

problemen signaleren en adviseren hoe deze, onder regie van 

het lokale bestuur, het beste te lijf te gaan.

DE JUISTE DINGEN
GOED DOEN
Informatiegestuurde politiezorg 
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Door Peter Versteegh en Bernard Korte

Peter Versteegh is hoofd van de afdeling Analyse & 

Research en Bernard Korte is procesmanager 

Handhaving bij de politie Haaglanden.

In zijn boek De veiligheidsutopie. Hedendaags onbehagen en

verlangen rond misdaad en straf vergelijkt criminoloog

Hans Boutellier de Nederlandse burger zeer treffend met

een bungeejumper. Immers, in de huidige geïndividua-

liseerde risicosamenleving wenst de burger voor zichzelf

maximale vrijheid te combineren met maximale veiligheid.

En het is vooral de overheid die daarvoor moet zorgen.

Het bereiken daarvan is natuurlijk een utopie. Het gevolg

is echter dat de burger vanuit zo’n verwachtingspatroon

bijna niet anders kan dan ontevreden zijn over het

functioneren van de overheid. En daarmee ook over het

optreden van de politie. Op de eerste plaats is het belangrijk

om de te hoog gespannen verwachtingen te temperen door

het geven van goede voorlichting. Er is nog een andere

mogelijkheid om aansluiting te vinden bij verwachtingen

van burgers als het gaat om veiligheidszorg.

Als het gaat om de veiligheidsverwachtingen van de burger

is het essentieel dat de belangrijkste problemen met voor-

rang worden aangepakt. Binnen de Nederlandse politie is in

dit verband een ontwikkeling op gang gekomen naar zoge-

noemde informatiegestuurde politiezorg. Goed inzicht in

(lokale) onveiligheid op basis van actuele en betrouwbare

informatie en analyses is daarbij een belangrijke voor-

waarde. De relatie tussen beleid en uitvoering mag tenslotte

niet op louter toeval berusten, zoals een voormalige korps-

chef het eens stelde. Er dient een nadrukkelijke samenhang

te bestaan tussen de concrete behoeften van burgers aan

veiligheid en de daadwerkelijke, integrale aanpak van deze

belangrijkste problemen door de veiligheidspartners. Dát is

de uitdaging. De gemeente vervult bij integrale veiligheids-

zorg de regierol. De politie heeft een belangrijke uitvoerende

én ondersteunende taak. Wij spreken dan over informatie-

gestuurde veiligheidszorg. In dit artikel wordt het model –

hierna schematisch weergegeven – beschreven.

informatiegestuurde politiezorg
Bij informatiegestuurde politiezorg wordt een probleem-

georiënteerde aanpak van criminaliteit en onveiligheid

(“Doen we de juiste dingen?”) gecombineerd met een

procesgerichte werkwijze (“Doen we de juiste dingen

goed?”). Op die manier wordt gepoogd de best mogelijke

resultaten te bereiken.

Exclusieve kerntaken van de politie zijn opsporing en handhaving. Hier zijn twee agenten bezig met toezicht en controle. 

Daarnaast vinden de politieministers ook het voorkómen van criminaliteit belangrijk | foto: Inge van Mill.



38 SPECIAL» CRIMINALITEITSCIJFERS 

Over ‘de juiste dingen doen’ is redelijk veel bekend. Inmid-

dels heeft wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit

van strategieën en tactieken om criminaliteit, overlast en

onveiligheid(sgevoelens) te reduceren, meermalen aange-

toond dat van de volgende strategieën de beste resultaten

mogen worden verwacht:

a. Gerichte surveillance op hotspots en hottimes: hoe meer

gerichte surveillance en toezicht wordt uitgeoefend op

locaties en tijden met veel criminaliteit, hoe minder

criminaliteit en overlast op die locaties en tijden.

b. Aanpak veelplegers: hoe meer arrestaties van (potentiële)

veelplegers plaatsvinden, hoe minder (ernstige)

criminaliteit en overlast.

c. Aanpak herhaald slachtofferschap: reductie van crimi-

naliteit wordt gerealiseerd door bescherming tegen

verder slachtofferschap.

d. Aanpak antisociaal gedrag: aanpak van wangedrag

(zoals vervuiling en beschadiging van omgeving,

verkeerswangedrag, intimidatie, geluidsoverlast)

draagt bij aan minder onveiligheidsgevoelens.

e. Verbetering van sociale cohesie en zelfredzaamheid:

actieve betrokkenheid van wijkbewoners op elkaar en

bescherming van eigen lijf en goed leidt tot minder

criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens.

f. Integrale samenwerkingsverbanden: reductie van

criminaliteit en overlast wordt gerealiseerd door

samenwerking en informatieuitwisseling met lokale

overheden en andere partijen.

Als het gaat om de ‘de juiste dingen goed doen’ wordt bij

informatiegestuurde politiezorg een onderscheid gemaakt

tussen strategische, tactische en operationele sturing.

Het kunnen beschikken over betrouwbare en actuele

informatie en analyses van de veiligheidssituatie is op elk

sturingsmoment van essentieel belang.

Bij de strategische sturing, op zowel regionaal als lokaal

niveau, is van belang dat goed inzicht bestaat in de wensen

en verlangens van burgers op het terrein van veiligheid en

in de problemen die soms onzichtbaar zijn, maar wel veel

schade aan de samenleving toebrengen. Informatie-

gestuurde politiezorg gaat uit van het principe dat door de

combinatie van politiegegevens, professionele kennis van

uitvoerende politiemensen en gegevens uit de Politie-

monitor en ander bevolkingsonderzoek, het mogelijk is een

reëel en actueel veiligheidsbeeld te schetsen. Een dergelijke

maximalisering van invloed en betrokkenheid van

uitvoerende politiemensen en van burgers op het

politieoptreden is goed voor het draagvlak en zal bijdragen

aan het gezag van en de tevredenheid over de politie.

Op basis van het strategische veiligheidsbeeld kan met de

veiligheidspartners worden afgesproken welke concrete

problemen voor de lange en middellange termijn worden

aangepakt.

Voor het vormgeven van de strategische sturing beschikt de

politieregio Haaglanden over een regionale Criminaliteits-

kaart. In dit document wordt jaarlijks de aard, omvang en

ontwikkeling van de criminaliteit en onveiligheid per

regiogemeente in beeld gebracht. Daarbij wordt ook

aandacht besteed aan de drie landelijke prioriteiten geweld,

veelplegers en jeugdcriminaliteit. Door gebruikmaking van

dezelfde bronsystemen (HKS-gegevens) en dezelfde

systematiek sluit de regionale Criminaliteitskaart aan op de

landelijke Criminaliteitskaart, waarover elders in deze

regie
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sturing op prestaties

informatiegestuurde politie
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secondantwordt geschreven. Vergelijking met andere

gemeenten en regio’s is daarmee mogelijk. Naast de

regionale Criminaliteitskaart ontvangen alle gemeenten in

de regio Haaglanden ook jaarlijks een ‘eigen’, lokale

Wijkveiligheidsscan. Hierin wordt voor zowel de grote als de

kleinere gemeenten in de regio de onveiligheid op stadsdeel,

wijk- en buurtniveau in beeld gebracht.

In zowel de Criminaliteitskaarten als de Wijkveiligheids-

scans zijn ook de resultaten van de huidige Politiemonitor

Bevolking opgenomen. Als de opvolger van de

Politiemonitor – de landelijke Veiligheidsmonitor waarover

in deze secondant eveneens wordt gesproken – straks gaat

voorzien in een lokale variant dan zijn de resultaten

daarvan een mooie aanvulling op de veiligheidsanalyses

van de politie. Een en ander betekent dat in Haaglanden met

behulp van de Criminaliteitskaarten, de Wijkveiligheids-

scans en de Politiemonitor Bevolking de lokale onveiligheid

op alle relevante geografische niveaus inmiddels heel

behoorlijk in beeld is gebracht en dat de belangrijkste

(lokale) problemen bekend zijn bij de veiligheidspartners.

Bij de tactische sturing en ter voorbereiding van een

probleemgerichte aanpak volstaat de strategische

informatie van de Criminaliteitskaarten niet. Voor een

effectieve aanpak is meer gerichte kennis nodig van de aard,

omvang, achtergronden en vooral ook oorzaken van

specifieke criminaliteitsproblemen. Op basis van tactische

probleemanalyses wordt inzicht verkregen in bijvoorbeeld

specifieke locaties en tijden waar en wanneer het probleem

zich naar verhouding het vaakst voordoet (hotspots en

hottimes). Op basis van de analyse wordt tevens zichtbaar

welke personen zich in de wijk bij voortduring schuldig

maken aan crimineel gedrag (‘veelplegers’) en welke

jongeren dreigen af te glijden naar een criminele carrière

(‘risicojongeren’). In tactische probleemanalyses wordt

op basis van literatuurstudie en internetsearch eveneens

inzicht geboden in mogelijke oorzaken van het

criminaliteitsprobleem en de wijze waarop het probleem

elders met succes is aangepakt (best practices).

Tot slot kan op basis van operationele informatie en

analyses (over een specifieke hotspot, dader of dadergroep)

door de politie samen met andere betrokken organisaties op

basis van een plan van aanpak het gekozen probleem

worden aangepakt. Het schematische overzicht laat de

relatie tussen sturing van beleid naar uitvoering en de

bijpassende soorten criminaliteitsanalyses zien.

sturing op prestaties  
De afgelopen jaren heeft de sturingsfilosofie postgevat dat

overheids- en non-profitorganisaties – evenals bedrijven –

producten en diensten leveren en dat ook op deze prestaties

beoordeling mogelijk is. Ook bij de politie is de prestatie-

sturing op gang gekomen. Bij het verder ontwikkelen van

informatiegestuurde veiligheidszorg krijgt het maken van

concrete en meetbare afspraken met de veiligheidspartners

daarom de nodige aandacht. Het is daarbij van belang een

helder onderscheid te maken tussen prestaties (output) en

resultaten (outcome). Prestatieafspraken hebben uit-

sluitend betrekking op de activiteiten en maatregelen, die

Strategische
analyse

Tactische
analyse

Operationele
analyse

Aanpak

Strategische
sturing
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sturing
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monitoring

monitoring
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de betrokken organisaties zélf uitvoeren en ook zélf kunnen

beïnvloeden. Organisaties kunnen op het behalen van

overeengekomen prestaties worden aangesproken. Bij

resultaatafspraken ligt dit anders. Bij resultaten gaat het

namelijk om de (maatschappelijke) effecten als gevolg van

de gezamenlijke inspanningen van álle betrokken partijen.

In het beleidsprogramma Naar een veiliger samenleving

wordt dan ook door beide politieministers aangegeven dat

het bereiken van de effectdoelstelling – namelijk dat een

vermindering van criminaliteit en overlast in de publieke

ruimte met, indicatief, zo’n 20 tot 25% vanaf 2006 in het

vizier komt – een gemeenschappelijke verantwoordelijk-

heid is, die niet (direct) teruggerekend kan worden naar een

van de betrokken partijen.

Als het gaat om politieprestaties, die in de komende jaren

een bijdrage moeten leveren aan de landelijke en regionale

streefwaardes op het gebied van veiligheid, zijn concrete

afspraken gemaakt in de regionale politieconvenanten.

Met de andere veiligheidspartners worden in toenemende

mate afspraken gemaakt over te leveren prestaties in het

licht van het gezamenlijke veiligheidsdoel. In het samen-

werkingsverband kunnen de organisaties elkaar aan-

spreken op het nakomen van de gemaakte prestatie-

afspraken. In regio Haaglanden zijn bijvoorbeeld bij de

aanpak van veelplegers met succes dergelijke concrete

prestatieafspraken gemaakt. Alle ketenpartners hebben

de eigen ambities concreet en meetbaar vastgelegd en zijn

daarop aanspreekbaar. Afname van recidive wordt

beschouwd als het beoogde, directe resultaat van de

gezamenlijke veelplegersaanpak. De betrokken organisaties

zijn er met elkaar verantwoordelijk voor.

Kortom, het verhogen van het prestatievermogen van

veiligheidspartners kan dus nooit doel op zich zijn, maar

moet bijdragen aan een meer effectieve aanpak van de

belangrijkste (lokale) problemen op het gebied van de

criminaliteit, overlast en onveiligheid. Door de nadruk-

kelijke koppeling van prestatiesturing aan informatie-

sturing – en daarmee aan de veiligheidsvraag op lokaal

niveau – kunnen zogenoemde ‘perverse effecten’ van

prestatiesturing worden voorkomen. Het aanpakken van

louter eenvoudig op te sporen zaken als rijden onder invloed

en winkeldiefstal of bijvoorbeeld zorg of bijstand verlenen

aan de gemakkelijkste doelgroep zal immers onvoldoende

bijdragen aan de beoogde toename van veiligheid en

tevredenheid over de organisaties.

gemeentelijke regierol
In de beleidsnota Naar een veiliger samenleving krijgt de

gemeente nadrukkelijk de regierol over de gehéle veilig-

heidsketen. In het verlengde van de regeringsnota is in de

kerntakenbrief van beide politieministers opgemerkt dat

voor het verkrijgen van samenhang in het beleid en samen-

werking tussen de veiligheidspartners een scherpe

invulling van de regierol van de gemeente onmisbaar is.

De onlangs verschenen tussenrapportage over de realisatie

van de doelen uit de regeringsnota sluit hier op aan. Door

aan te geven dat op lokaal niveau de verschillende ketens

samenkomen – politie, justitie, zorg, onderwijs, huisvesting,

arbeid en inkomen – is het niet meer dan logisch dat bij de

gemeente de verantwoordelijkheid ligt om de zorgketen en

de strafrechtketen met elkaar te verbinden. Om de regierol

goed te kunnen vervullen, moeten ook gemeenten kunnen

beschikken over de juiste informatie en analyses van de

(lokale) onveiligheid. Met behulp van veiligheidsanalyses

kan niet alleen worden achterhaald welke problemen met

voorrang moeten worden aangepakt. Gegeven de trend van

prestatiesturing hoort bij de regierol van de gemeenten ook

het vastleggen van concrete en meetbare prestatie- en

resultaatafspraken tussen betrokken veiligheidspartners.

Ook heeft de gemeente de regie bij het monitoren en

evalueren van het veiligheidsbeleid. Beide aspecten van

regievoering vereisen onmiskenbaar ook goede informatie

en analyses. De minister van BZK heeft de dertig GSB-

gemeenten dan ook verplicht invulling te geven aan

veiligheidsanalyses. Ook in Naar een veiliger samenleving

Afname van recidive wordt beschouwd

als het beoogde, directe resultaat van de

gezamenlijke veelplegersaanpak.
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wordt – maar dan aan álle gemeenten in Nederland – de

voorwaarde gesteld dat zij moeten beschikken over een

lokale veiligheidsanalyse, die kan worden vertaald in een

veiligheidsprogramma.

signalering en advisering
De extra aandacht van de politie voor haar exclusieve

kerntaken opsporing en handhaving dient in balans te

zijn met de andere taken van de politie. Zo achten beide

politieministers naast toezicht en controle ook het

voorkomen van criminaliteit van belang. In de recente

Kerntakenbrief spreken zij in dit verband over

handhavingstaken tegenover politiezorg (let op de

cursivering). De politie heeft hier een taak, maar tevens

komen uitdrukkelijk de verantwoordelijkheden van andere

actoren in beeld, zoals gemeenten, de rijksoverheid, burgers,

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, aldus de

ministers. In dit verband is het wenselijk dat de politie een

‘signalerende en adviserende taak’ heeft op die gebieden

waar andere organisaties nadrukkelijk een verantwoor-

delijkheid hebben. In de onlangs verschenen rapportage

Politie in ontwikkeling van de Raad van Hoofdcommis-

sarissen wordt ‘signalering en advisering’ als expliciete taak

van de politie genoemd. Zonder dat daarvoor een grondslag

kan worden gevonden in de taakomschrijving in de

Politiewet. Signalering en advisering is onlosmakelijk

verbonden met de andere drie taken opsporing, handhaving

en (nood)hulpverlening. Signaleren en adviseren impliceert

dat de politie aangeeft waar bestuur, openbaar ministerie

en partners naar haar mening een bijdrage zouden kunnen

en moeten leveren aan het verminderen van onveiligheid.

De politie wil dan ook in haar relatie tot deze partijen geen

passieve speler zijn. Ze rekent het tot haar verantwoordelijk-

heid onveiligheidsproblemen te signaleren en daarover te

adviseren, ook in internationaal verband. Signaleren en

adviseren vormt daarmee de koppeling tussen politiezorg

en veiligheidszorg.

informatiegestuurde veiligheidszorg
Bij informatiegestuurde veiligheidszorg spelen informatie

en analyse, het thema van deze secondant, een centrale en

fundamentele rol. Informatiegestuurde politiezorg betekent

een waarborg dat de politie zich binnen de eigen kerntaken

– opsporing, handhaving en (nood)hulpverlening – richt op

de in de ogen van de burgers belangrijkste problemen op het

gebied van criminaliteit, overlast en onveiligheid. Op basis

van dezelfde informatie en analyses en de specifieke

deskundigheid kan de politie bij haar veiligheidspartners

de belangrijkste problemen signaleren en adviseren over

de meest effectieve, integrale aanpak onder regie van het

(lokale) bestuur. De ideale samenleving van de

bungeejumper kan er niet mee worden gerealiseerd, hij

komt wellicht wél een tikje dichterbij. <<

Zie voor de bronvermeldingen en een meer uitgebreide

beschrijving van het model: Peter Versteegh, Informatiegestuurde

veiligheidszorg, Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie, 2005.

De publicatie is te bestellen via www.smvp.nl.

.
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Veiligheidsmonitors leveren een rijstebrijberg aan gegevens op over slacht-

offerschap van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Deze gegevens laten zich

niet makkelijk vergelijken. Waar het Rijk en de gemeenten zitten te springen om

eenduidige gegevens moet de komst van één geïntegreerde veiligheidsmonitor

uitkomst bieden.

OP WEG NAAR ÉÉN
MEETINSTRUMENT
Stroomlijning van veiligheidsmonitors 

door Nathalie Vriezelaar

De auteur is werkzaam als beleidsmedewerker bij het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Politiemonitor Bevolking, de GroteStedenMonitor en het

Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het Centraal

Bureau van de Statistiek (CBS) – het Rijk heeft een arsenaal

aan monitors en gegevensrapportages op het gebied van

veiligheid tot haar beschikking. De verschillende onder-

zoeken leveren een schat aan gegevens op, maar de gege-

vens zijn niet in alle gevallen goed vergelijkbaar. Tegen die

achtergrond hebben de ministeries die bij het meest bij

veiligheid zijn betrokken (Justitie en Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties (BZK)), en het CBS in januari 2004 in de

vorm van een samenwerkingsverband het project stroom-

lijning veiligheidsmonitoren in gang gezet. Op 14 juni 2005

is de samenwerkingsovereenkomst tussen de ministeries en

het CBS getekend. Directe aanleiding was de voorgenomen

stopzetting van het Permanent Onderzoek Leefsituatie, in

ieder geval het gedeelte rechtsbescherming en veiligheid.

Eenduidigheid van de gegevens is niet alleen voor het Rijk

van belang. Gemeenten onderzoeken de veiligheid vaak met

door hen zelf ontwikkelde monitors, waardoor vergelijking

van resultaten met andere gemeenten niet of niet goed

mogelijk is. Deze problemen kunnen worden opgelost door

het ontwikkelen van één geïntegreerde monitor. Het project

is gericht op de ontwikkeling van één gezaghebbende

monitor die informatie biedt over slachtofferschap van

criminaliteit, onveiligheidsgevoelens van burgers,

buurtproblemen en meningen over het functioneren van

gemeenten en politie. Het project is opgezet om de

resultaten van de monitor ter beschikking te stellen van het

Rijk, de politieregio’s en deelnemende gemeenten voor

gebruik als uniform beleids- en verantwoordingsinstru-

ment. Dit biedt twee voordelen: een verhoging van de

kwaliteit (één uniform meetinstrument) en meer efficiency,

in ieder geval op zowel rijks- als lokaal niveau.

twee stappen 
De ontwikkeling van de veiligheidsmonitor gebeurt in twee

stappen. De eerste stap is inmiddels afgerond met de

ontwikkeling van de Veiligheidsmonitor Rijk. In deze

Veiligheidsmonitor Rijk worden onder andere de relevante

indicatoren voor slachtofferschap van criminaliteit,

onveiligheidsgevoelens van burgers, buurtproblemen en

meningen over het functioneren van de politie en

gemeenten gemeten. Omdat de continuïteit van de

metingen voor veiligheid en slachtofferschap van groot

belang zijn, worden de resultaten van de meting (periode

januari–maart 2005) van de Veiligheidsmonitor Rijk onder-

zocht. Het CBS voert daartoe een analyse uit om te kijken of

er geen trendbreuk ontstaat bij de overstap naar de nieuwe

monitor. Hiervoor zullen de metingen van de Politiemonitor
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2005 naast de Veiligheidsmonitor Rijk worden gelegd,

evenals de resultaten van het POLS 2004. Als deze test geen

onverklaarbare trendbreuken bevat, zal de Veiligheidsmo-

nitor Rijk met ingang van 2006 de huidige Politiemonitor en

het POLS vervangen. De tweede stap van de ontwikkeling

van de veiligheidsmonitor betreft de integratie van de

Veiligheidsmonitor Rijk met relevante delen van politie-

regionale en lokale monitoren tot één veiligheidsmonitor.

Op deze manier wordt de veiligheidsmonitor geschikt

gemaakt om op lokaal niveau te dienen als beleids-

instrument. Daarmee kunnen zowel politiekorpsen als

gemeenten invulling geven aan de richtlijn van BZK op het

gebied van integraal veiligheidsbeleid, dat elke gemeente

jaarlijks de veiligheid moet monitoren. De verwachting is

dat de veiligheidsmonitor in 2006 voor het eerst kan

worden uitgevoerd als test. In 2007 gaat de geïntegreerde

veiligheidsmonitor, verder genaamd de veiligheidsmonitor,

van start. De Veiligheidsmonitor Rijk wordt tot en met 2007

uitgevoerd. Tijdelijk ontstaan er dus (uiterlijk tot en met

2007) twee verschillende veiligheidsmonitors.

gelderland-midden
Een concrete ontwikkeling in deze tweede stap is de uit-

voering van een pilot op politieregionaal en gemeentelijk

niveau. In de politieregio Gelderland-Midden en de daar-

binnen gelegen gemeentes wordt in augustus van 2005 een

pilot gehouden. De pilot heeft als doel de onderlinge

vergelijkbaarheid van de verschillende onderzoeksmetho-

den (zoals telefonisch enquêteren en face-to-face-inter-

views) te beoordelen. Daarnaast biedt deze pilot een

uitstekende kans voor het creëren van draagvlak en het

waarborgen van brede samenwerking tussen gemeenten en

korps. Mogelijk start in de politieregio Groningen ook een

pilot parallel aan die in Gelderland-Midden. Op basis van de

resultaten van de pilot wordt bepaald welke methodieken

geschikt zijn voor het afnemen van de veiligheidsmonitor.

Op lokaal niveau kan men dan, straks bij de start van de

veiligheidsmonitor, zelf een keuze maken uit deze metho-

dieken. Dat komt de gebruikersvriendelijkheid ten goede en

kan deelname door gemeenten bevorderen. In 2007 komt de

geïntegreerde veiligheidsmonitor uit. Vóór die tijd zijn er

nog enkele belangrijke mijlpalen te behalen zoals het

ontwerpen van facultatieve modules die door gemeenten

kunnen worden gebruikt in aanvulling op het verplichte

gedeelte van de veiligheidsmonitor, het ontwikkelen van

speciale toolkits en procedures en het uitvoeren van

eventuele pilots. <<

Voor meer informatie:

Nathalie Vriezelaar, projectsecretaris, T (070) 426 74 06;

e-mail: Nathalie.Vriezelaar@minbzk.nl,

Maarten Schermer Voest, projectleider, T (070) 426 61 39;

e-mail: maarten.schermer@minbzk.nl.

In de veiligheidsmonitor wordt informatie verzameld over

slachtofferschap van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens

van burgers | foto: Inge van Mill.
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Bedrijfsleven

De Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven – waarin bijna 38.000

bedrijven telefonisch zijn ondervraagd – biedt feiten en

cijfers over de veiligheid van bedrijven en de maatregelen die

zij treffen om de veiligheid te vergroten. Maar de monitor

roept ook achterliggende vragen op. Zoals: ervaren bedrijven

die zich tegen criminaliteit hebben gewapend, criminaliteit

nog wel als een probleem? Waarom is er weinig variatie in de

veiligheidsmaatregelen van bedrijven – meestal een alarm of

slot op een deur, in plaats van integrale samenwerking? 

De maatregelen die bedrijven treffen tegen criminaliteit laten weinig variatie zien. Vaak gaat het om technische middelen | foto: Inge van Mill.



door Raoul Schildmeijer

Raoul Schildmeijer is lid van de directie

van TNS NIPO Consult, een dochter-

onderneming van TNS NIPO. Hij is een

van de projectleiders van de MCB.

“Criminaliteit tegen bedrijven fors

gedaald”, kopte het gezamenlijke

persbericht van BZK en Justitie naar

aanleiding van het verschijnen van de

Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

2004 (MCB 2004). Maar daarna bleef

het opvallend stil in de media. Er was

weinig aandacht voor een toch

opmerkelijk onderzoeksresultaat. In

een tijd waarin velen zeggen ‘het gaat

goed met mij, maar niet met ons’ en er

voor sociale veiligheid volop aandacht

is, blijkt de criminaliteit tegen het

bedrijfsleven te dalen.

Het MCB-onderzoek heeft als doel

inzicht te geven in het slachtofferschap

van Nederlandse bedrijven en de

maatregelen die zij nemen om de

criminaliteit terug te dringen. Zij

maakt het mogelijk om op basis van

feiten en cijfers te discussiëren over de

veiligheid van bedrijven en de maat-

regelen die zij treffen om de veiligheid

te vergroten. Ook in dat opzicht past de

MCB in een tijdsbeeld: in een periode

waarin ministers zich willen laten

aanspreken op concreet resultaat, is

degelijk inzicht in de feiten een voor-

waarde. En voor de goede orde, de MCB

2004 werd uitgevoerd in opdracht van

de ministeries van BZK en Justitie.

Er stond dus wat op het spel voor de

ministers Remkes en Donner.

Cruciaal was dan ook een zo hoog

mogelijke betrouwbaarheid en

nauwkeurigheid te realiseren. TNS

NIPO heeft eind 2004 daarom niet

minder dan 37.831 ondernemingen

telefonisch ondervraagd in een vijftal

commerciële sectoren:

-  de bouwnijverheid

-  de detailhandel en autoreparatie

-  de horeca

-  vervoer, opslag en communicatie, en

-  de financiële en zakelijke dienst-

verlening.

De resultaten van de MCB zijn voor

iedereen beschikbaar. De ambitie is

immers iedereen die actief is in het

veld van sociale veiligheid de feiten

en cijfers over criminaliteit tegen het

bedrijfsleven op een goed toegankelijke

wijze aan te reiken.

kostbaar fact of life
Slachtoffer te worden van criminaliteit

blijkt een fact of life voor veel bedrijven,

hoewel de mate waarin van sector tot

sector verschilt. Bouwbedrijven en

bedrijven in de financiële en zakelijke

dienstverlening lijken er nog het minst

vaak mee te worden geconfronteerd:

drie op de tien bedrijven uit deze

sectoren is in het jaar voorafgaand aan

het onderzoek ten minste één keer

slachtoffer geweest van enige vorm

van criminaliteit. Kwetsbaarder zijn de

andere drie sectoren in het onderzoek:

hier varieert het aantal bedrijven dat

slachtoffer is geweest tussen de 40

en 50%.

Inbraak, diefstal en vernieling zijn de

meest voorkomende vormen van

criminaliteit. Geweldsdelicten blijven

hierbij achter, al is deze categorie zeker

niet verwaarloosbaar in ten minste een

aantal sectoren. Diefstal in de detail-

handel is op afstand de meest

voorkomende vorm van criminaliteit

(zie tabel 1).

Het totale schadebedrag van alle

sectoren is circa 700 miljoen euro als

we alle geschatte bedragen bij elkaar

optellen. Uit het onderzoek blijkt dat

vooral de detailhandel hieraan flink

‘meebetaalt’: diefstal en inbraak vor-

men voor deze sector een flinke strop.

MONITOR BIEDT
FEITEN EN
GESPREKSSTOF
Criminaliteit en bedrijfsleven 
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dalende trend
Deze cijfers betekenen een daling van

de criminaliteit in deze sectoren ten

opzichte van 2002 in alle sectoren.

Het percentage bedrijven in de detail-

handel dat slachtoffer werd van

criminaliteit in het jaar voorafgaand

aan het onderzoek daalde van 67 naar

49%. Ook in alle andere sectoren was

een daling te zien:

maatregelen
Niet één bedrijf kan zich permitteren

criminaliteit te negeren. Elk bedrijf zal

maatregelen moeten nemen om zich

hiertegen te wapenen. En verreweg de

meeste bedrijven zijn zich daarvan

goed bewust. Twee derde van de

bouwbedrijven (66%) neemt

preventieve maatregelen. In de vier

andere sectoren ligt dit aantal zelfs nog

hoger (variërend van 73 tot 81%).

Opvallend is dat de mate waarin

bedrijven criminaliteit als probleem

ervaren in alle sectoren veel kleiner is

dan het aantal bedrijven dat er maat-

regelen tegen heeft genomen. Het is

alsof bedrijven criminaliteit zien als

een fact of life en dat ze criminaliteit

– na zich er tegen te hebben

gewapend – niet meer als een

probleem ervaren.

Tegen deze achtergrond is het mis-

schien niet verbazend dat er weinig

variatie is te zien in de aard van de

maatregelen die bedrijven concreet

treffen. Zij zoeken hun heil vooral in

technische middelen, zoals een alarm

of een extra slot op de deur. Deelname

aan verdergaande maatregelen – zoals

samenwerkingsprojecten met de

gemeente en de politie – wordt maar

door een kleine groep genoemd: in niet

één sector komt het aantal boven de

10%. Projecten vormen een mogelijk-

heid voor bedrijven om met andere,

meer innovatieve vormen van

criminaliteitsbestrijding bekend te

raken, maar hebben dus een beperkt

bereik. En als een bedrijf advies inwint

over veiligheidsmaatregelen blijft de

adviesvraag vaak in de technische

sfeer. Vragen over elektronische

preventie en diefstalpreventie

overheersen.

In zeker opzicht lijkt veiligheid voor

ondernemers een low-interest-

onderwerp. De ondernemer neemt zijn

maatregelen en gaat over tot de orde

van de dag: ondernemen.

hygiënefactor
Dat is begrijpelijk. Voor ondernemers is

criminaliteitsbestrijding een nood-

zakelijke voorwaarde die kosten met

zich meebrengt en slechts in

uitzonderingsgevallen een onderdeel is

van het waardebod aan hun klanten.

Slechts een enkel bedrijf kan immers

klanten winnen door aandacht voor

veiligheid, je zult vooral klanten

verliezen als je de veiligheid verwaar-

loost. Voor een openbaar-vervoer-

bedrijf als het Amsterdamse GVB mag

de slogan ‘schoon, heel en veilig’

onderscheidend zijn, de meeste

bedrijven zullen veiligheid anders

gezegd toch gauw onder de hygiëne-

factoren scharen.

Voor wie zou willen dat bedrijven

kiezen voor een integrale benadering,

hun maatregelen op gezette tijden

heroverwegen, steeds actief blijven

zoeken naar de beste middelenmix of

zelfs gaan samenwerken met andere

ondernemers en de politie, schuilt in de

MCB daarom een belangrijke les. De

uitkomsten uit het MCB illustreren

naar mijn overtuiging dat het nemen

van maatregelen voor ondernemers

ook een kwestie is van het afwegen van

kosten en baten. Pas als het de moeite

waard is om opnieuw kosten te maken

voor veiligheidsmaatregelen zullen

ondernemers dat doen. Samenwerking

in een project zal toegevoegde waarde

Tabel 1> Aantallen delicten per sector en type delict*

Delict Bouw Detailhandel Horeca Vervoer en communicatie Diensten

Inbraak 21.000 42.000 12.000 17.000 34.000

Diefstal 27.000 1.500.000 49.000 27.000 28.000

Vernielingen 24.000 86.000 38.000 19.000 47.000

Geweld** 2% 7% 10% 7% 4%

* Cijfers op grond van schattingen van respondenten.

** Om onderzoekstechnische redenen wordt hier alleen het percentage bedrijven genoemd dat te maken heeft gehad met geweldsdelicten.

Bron: MCB 2004 / WODC - TNS NIPO, 2004.
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moeten bieden boven zelfstandig

opereren, voordat ondernemers

hiertoe kunnen worden verleid.

Gelukkig geldt ook: beleid wint aan

kwaliteit als het is gebouwd op feiten.

En de MCB reikt deze aan. Zij kunnen

worden benut om bedrijven te

prikkelen nog eens bewust over de

effectiviteit van hun aanpak na te

denken, bijvoorbeeld door de ‘eigen’

cijfers af te zetten tegen relevante

benchmarks uit het onderzoek.

Wellicht dat de daling van de

criminaliteit dan zal doorzetten.

De MCB’s in 2005 en 2006 zullen dat

uitwijzen. <<

Het rapport is te downloaden via

www.hetccv.nl of www.wodc.nl.

Tabel 2> Percentage bedrijven dat slachtoffer was in 2002 en 2004

Sector % 2002* % 2004 

Bouw 46 30

Detailhandel 67 49

Horeca 59 47

Vervoer en communicatie 53 42

Financiële en zakelijke dienstverlening 43 29

* De cijfers uit 2002 stammen uit de Monitor Bedrijven en Instellingen, waar de MCB de opvolger van is.

Bron: MBI 2002 / MCB 2004 / WODC - TNS NIPO, 2004. 

Tabel 3> Percentage bedrijven dat advies inwint

Sector % 

Bouw 12

Detailhandel 25

Horeca 21

Vervoer en communicatie 19

Financiële en zakelijke dienstverlening 17

Bron: MCB 2004 / WODC - TNS NIPO, 2004.

Samenwerking in een

project zal toegevoegde

waarde moeten bieden

boven zelfstandig

opereren, voordat

ondernemers hiertoe

kunnen worden verleid.
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‘U doet aangifte en de politie doet de rest’.

Woorden van rechercheur De Cock in de cam-

pagne voor verhoging van de aangiftebereidheid

in het kader van het programma Nederland

Veilig. De versimpelde oplossing van een complex

probleem. Het past binnen het no-nonsense

(versimpelde) beleid van het huidige kabinet. Was

het maar zo simpel! Toegegeven, het werd nodig

tijd dat er eens werd iets gedaan aan de aangifte-

bereidheid van de burger. Die is al geruime tijd

dramatisch laag. Behoort het niet tot de morele

plicht van de burger aangifte te doen, zodat hij en

anderen in het vervolg gevrijwaard blijven van

criminele activiteiten van de dader? Toch is het de

vraag of het initiatief van het kabinet – hoe

noodzakelijk ook – op dit moment wel zo

verstandig is. Bij succes is het afbreukrisico voor

politie en justitie groot. Daar zijn een paar

indicaties voor.

Nu burgers worden aangemoedigd aangifte te

doen verwachten ze er ook wat extra’s van.

De aangiftebereidheid is niet voor niets zo laag.

Kan de politie een hausse aan aangiftes (nog

versterkt door telefonische- en internet-

mogelijkheden) adequaat verwerken?  In de

campagne wordt de nadruk gelegd op straatroof,

woninginbraak en auto-inbraak. Van (woning)-

inbraak is de aangiftebereidheid fors meer dan

gemiddeld. Waarom niet de nadruk gelegd op

geweldsmisdrijven en bedreiging, waarvan de

aangiftebereidheid ongeveer 10% lager is dan het

gemiddelde? Burgers die aangifte doen willen

ook graag goed bejegend worden, willen vaak

weten hoe het er met hun zaak voorstaat en als

het mogelijk is (bij een gevonden dader) ook

schadevergoeding. Men wil kwaliteit van de

politie. Als ik naar de uitkomsten van de

Politiemonitor 2005 kijk kan dat nog wel een

tandje hoger, zeker bij informatie over het vervolg

van de aangifte. Bijna 80% (gemiddelde) hoort

nooit meer iets, de aanwijzing-slachtofferzorg

van het college van procureurs-generaal ten spijt!

Ook de tevredenheid over de politie bij aangifte is

dalende. Dat kwaliteit niet echt wordt gevraagd

van de politie blijkt ook uit de door velen

verfoeide prestatiecontracten, die voornamelijk

over kwantitatieve doelstellingen gaan.

Je hoeft bij je aangifte nog net niet met de dader

aan te komen, wanneer je aangifte doet, maar wel

met de nodige aanwijzingen die het opsporen van

de dader tot een fluitje van een cent maken. De

politie mag wel wat meer uit de kast halen. Nu

krijg je de indruk dat je eigenlijk meer aangifte

doet voor de statistiek.

Zoals gezegd zou de campagne wel eens averechts

kunnen uitwerken als niet alle zeilen worden

bijgezet om het verwachte succes niet om te laten

slaan in een bittere teleurstelling, zowel voor de

politie, maar zeker ook voor de burger die aangifte

doet. Dan is het vertrouwen in politie en justitie

écht onherstelbaar beschadigd. Laten we hopen

dat het allemaal goed uitpakt. Werk aan de

winkel dus voor elke individuele politieman of 

-vrouw om het tij te keren voor het te laat is!

Alle hens aan dek. Het is bijna 12 uur! <<

SECondant

Column

ALLE HENS AAN DEK!
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Met de instrumentenbarometer zijn

vijf instrumenten getoetst – het

Keurmerk Veilig Ondernemen,

Politiekeurmerk Veilig Wonen, de

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, de

Veiligheidseffectrapportage en

Buurtbemiddeling. Deze zijn getoetst

op hun kwaliteit en op de mate waarin

ze passen binnen de ambitie van het

CCV om een breed en samenhangend

pakket aan instrumenten op lokaal

niveau aan te bieden. Dossierhouders

en door hen gekozen externe partijen

hebben de instrumenten gescoord op

verschillende competenties. Op basis

van de scores zijn gerichte aandachts-

punten geformuleerd die het CCV kan

gebruiken om kwalitatief goede en

eenduidige instrumenten te leveren

die in samenhang met elkaar worden

ingezet. De instrumenten zijn op vier

competenties getoetst: inhoud,

methodiek, implementatie en effec-

tiviteit. Algemene conclusie is dat de

instrumenten die vanaf 1 juli 2004 bij

het CCV zijn ondergebracht gezamen-

lijk het best scoren op inhoud en

implementatie, en het slechtst op

effectiviteit. Die competentie zou zeer

zwak zijn ontwikkeld: effectonder-

zoeken ontbreken bijna helemaal.

Dit maakt het lastig te bepalen of

instrumenten moeten worden

verbeterd.

Inhoudelijk is gekeken op welke

aspecten van veiligheid de instrumen-

ten zich richten. Betreft het meer

fysieke veiligheid, economische

veiligheid of sociale veiligheid? Tot nu

toe zijn verschillende instrumenten te

eenzijdig gericht op de aanpak van het

object. Hierdoor passen ze minder in

het beleid van het CCV dat zich vooral

bezighoudt met het integrale pakket

van sociale veiligheid. Dat betekent dat

het Centrum de inhoud van de instru-

menten moet verbeteren en verbreden.

Daarnaast dienen ze beter lokaal

uitgerold te worden en moet er meer

aandacht zijn voor de context waarin

de instrumenten worden ingezet en

voor het behouden en verkrijgen van

draagvlak (nieuwe samenwerkings-

verbanden creëren). De communicatie

is in veel gevallen aan professio-

nalisering toe: de gebruikersvriende-

lijkheid en de toegankelijkheid van de

instrumenten kan beter. En daarnaast

moet het CCV zich de vraag stellen hoe

het zijn producten beter onder de aan-

dacht kan brengen.

Het streven is om aanpassingen aan de

instrumenten die volgen uit de conclu-

sies in de tweede helft van 2006 door te

voeren. <<

CCV-nieuws

INSTRUMENTEN VAN HET
CCV GETOETST

Seinpost Adviesbureau heeft op verzoek van het Centrum

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de Instru-

mentenbarometer ontwikkeld, een methodiek waarmee de

kwaliteit van verschillende instrumenten objectief in kaart

kan worden gebracht. De bedoeling is deze barometer

periodiek te herhalen.
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De ICVS (International Crime Victim Survey) is een interna-

tionale slachtofferenquête waaraan wereldwijd ongeveer

zestig landen meedoen. In de enquête wordt gevraagd naar

ervaringen met slachtofferschap van drie vormen van

persoonsgebonden delicten (‘personal crimes’) en zes

objectgebonden delicten (‘household crimes’), de impact

van deze delicten, aangifte ervan bij de politie en onveilig-

heidsgevoelens. In 2004 verzorgde het Australian Institute

of Criminology het Australische deel van de internationale

enquête (zie voor de resultaten: www.aic.gov.au/). Daarbij

voegde het instituut vragen toe die vooral interessant

waren voor de eigen beleidsontwikkeling op veiligheids-

gebied, zonder daarmee afbreuk te doen aan de interna-

tionale vergelijkbaarheid van de data. Deze speciale vragen

hadden betrekking op fraude en cybercrime, vergunningen

voor en opslag van wapens (in aanvulling op bestaande

vragen over wapenbezit), slachtofferschap van racistisch

geweld en angst voor racistisch geweld, demografische

vragen gericht op een toegevoegde steekproef van migran-

ten – uit Vietnam en het Midden-Oosten – van 1.000

respondenten, náást de standaard steekproef van 6.000

inwoners (over geboorteland van de respondent en diens

ouders, taal die thuis wordt gesproken, jaar van aankomst in

Australië en religie), en ten slotte onveiligheidsgevoelens

tijdens gebruikmaking van het openbaar vervoer. Vragen

over slachtofferschap van vrouwen van seksueel geweld,

werden uit de enquête gelaten, omdat de International

Violence Against Women Survey daar beter geschikt voor

zou zijn, evenals de Australische Personal Safety Survey. Die

wordt door het Australian Bureau of Statistics in 2005

uitgevoerd en richt zich, tegen de achtergrond van het

bevorderen van de emancipatie van vrouwen en gezinnen,

op inzicht in (fysiek en seksueel) geweld tegen vrouwen.

Australië staat te boek als een masculiene samenleving,

maar spreidt veel gevoeligheid ten toon voor de proble-

matiek van geweld tegen vrouwen. Die sensitiviteit uit zich

in de bereidheid serieus in onderzoek te investeren – al in

1987 werd het National Committee on Violence opgericht,

gehuisvest in het Australian Institute for Criminology, dat

zich richtte op de studie van geweld in den brede, met

inbegrip van de relatie tussen slachtofferschap van geweld

en sekse. De commissie bracht in 1990 een rapport uit –

Violence: directions for Australia – waarin omvang en

achtergronden van geweld in Australië in kaart werden

gebracht. Tevens werden suggesties gedaan voor gewelds-

preventie. In 1996 werd de Women’s Safety Survey

uitgevoerd die een representatief beeld verschafte van

geweldservaringen van vrouwen in Australië. Aan deze

bereidheid van de overheid in onderzoek naar deze materie

te investeren kunnen veel landen een voorbeeld nemen.

De hierboven genoemde enquêtes tuimelen over elkaar

heen, dan is één landelijke veiligheidsmonitor waar in ons

land aan wordt gewerkt zo gek nog niet. Daar tegenover

staat dat bepaalde onderwerpen zo gecompliceerd zijn –

zoveel facetten kennen – dat ze een uitgebreide vraag-

stelling vereisen en niet zomaar in een algemene enquête

meekunnen. Een voorbeeld is het verschijnsel huiselijk

geweld waarbij fysieke maar ook psychologische mishande-

ling – óók nog in gradaties van ernst – kan worden onder-

scheiden. In de Politiemonitor Bevolking 2003 werd tegen de

achtergrond van groeiende politieke en maatschappelijke

aandacht voor huiselijk geweld, aan slachtoffers van geweld

(bedreiging en mishandeling) gevraagd naar bekendheid

met en relatie tot de dader. Om zo op basis van een landelijk

representatief onderzoek meer (achtergrond)gegevens over

slachtofferschap van huiselijk geweld boven tafel te krijgen.

Maar eigenlijk is het onderwerp véél meer vragen waard.

De Australische invulling van de ICVS geeft met het inbou-

wen van vragen rondom actuele thema's het goede

voorbeeld. De grote lijn in de vraagstelling blijft gehand-

haafd en daarmee kunnen uitspraken over trends worden

gedaan. Maar het laat tevens zien dat je in een algemene

enquête noodgedwongen een beetje aan de oppervlakte

blijft. Voor ons land zou het bij uitstek interessant zijn om

bepaalde contemporaine thema’s aan te snijden in de

vraagstelling van slachtofferenquêtes, die vooral verband

houden met de leefbaarheid in de grote stad. Thema’s die

verband houden met onderlinge verdraagzaamheid tussen

bevolkingsgroepen, intolerantie ten aanzien van bepaalde

kwetsbare groepen, discriminatie, antisemitisme, intimi-

datie en dergelijke. Thema’s die geen betrekking hebben op

klassiek slachtofferschap van delicten (alhoewel bedreiging

hier onder kan vallen), maar meer op antisociaal gedrag.

Voor de toekomst wordt inzicht in trends op dit gebied

misschien belangrijker dan inzicht in slachtofferschap van

bijvoorbeeld fietsendiefstal, zonder daarmee afbreuk te

willen doen aan de ernst van dit delict en de noodzaak

trends op dit gebied te volgen. <<

ONDERZOEKSZIN
Buitenlandse berichten
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secondant is een uitgave van het

Centrum voor Criminaliteitspreventie

en Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is

een voortzetting van SEC: tijdschrift

over samenleving en criminaliteits-

preventie. Met ingang van 2005 is de

naam gewijzigd in secondant,

waarmee het ondersteunen van

betrokkenen op het gebied van

criminaliteitspreventie en veiligheid

en informeren over kennis en

ontwikkelingen op het gebied van de

criminaliteitspreventie en veiligheid

wordt bedoeld.secondantwil voor

een ieder die werkzaam is op het

terrein van de criminaliteitspreventie

en veiligheid een medium zijn voor

praktische en actuele informatie over

de praktijk van criminaliteitspreventie.

Ook wil secondantdeskundigheid

bevorderen en nieuwe ideeën op het

gebied van criminaliteitspreventie

genereren. Hoofddoel is: het bijdragen

aan de implementatie van crimina-

liteitspreventie in brede zin, door te

informeren over initiatieven en

ontwikkelingen op het brede terrein

van de criminaliteitspreventie. Hierbij

vormen (wetenschappelijke)

onderzoeksbevindingen ten aanzien

van bewezen effectieve methoden, best

practices en evaluatieonderzoek de

leidraad. Bijdragen staan in het teken

van inhoudelijke objectiviteit en

kritische oordeelsvorming. Opname

van een artikel in het tijdschrift

betekent niet dat de inhoud ervan het

standpunt van het Centrum voor

Criminaliteitspreventie en Veiligheid

weergeeft.

secondantverschijnt zes maal per jaar

in een oplage van 20.000.
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