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niet in álle omstandigheden even positieve
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‘Yes it works, no it doesn’t’ luidt het veelzeggende
eerste deel van de titel van een evaluatieonder-
zoek, waarvan Jason Ditton en Emma Short
verslag doen, naar de werking van cameratoe-
zicht in twee Schotse steden begin jaren negen-
tig (Crime prevention studies, vol.10, Criminal
Justice Press, 1999). Om de veiligheid te verbe-
teren werden in een grote stad (Glasgow) en een
kleine stad (Airdrie) camera’s opgehangen maar
de gevolgen waren voor beide steden geheel
verschillend: in Glasgow nam de geregistreerde
criminaliteit toe (en kwam de politie minder
misdrijven op het spoor) terwijl in Airdrie de
geregistreerde criminaliteit daalde (en de
opsporing verbeterde). In beide plaatsen namen
bepaalde vormen van geregistreerde crimina-
liteit toe en daalden andere. Er kan dus niet op
stel en sprong worden geconcludeerd dat came-
ratoezicht effectief is in kleine steden maar
ineffectief in grote steden. Uitspraken over de
werking van cameratoezicht kunnen nooit 

verabsoluteerd worden maar zijn altijd gebon-
den aan (zeer) specifieke omstandigheden.
Dat blijkt ook uit het hoofdartikel van dit
nummer, waarin Bert Bieleman en Jacco Snippe
op basis van evaluaties van cameratoezicht in
een aantal gemeenten (Sneek, Groningen,
Rotterdam, Gouda en Heerlen) uitspraken doen
over de werking van cameratoezicht. Zij hebben
enkele gemeenschappelijke thema’s in de
onderzoeken onder de loep genomen – de
soorten gebieden waar camera’s hangen, erva-
ringen van de gebruikers van die gebieden en
veranderingen in veiligheid en criminaliteit – en
geven daarmee een eerste aanzet voor een
metaevaluatie over de werking van camera-
toezicht. Op basis van de bevindingen over deze
thema’s verrijken zij de bestaande kennis over de
inzet van cameratoezicht. Dit doen zij met het
formuleren van een aantal voorwaarden
waaraan cameratoezicht moet voldoen wil het
als instrument succesvol zijn.<<   Alfred Hakkert  

Redactioneel

SLAGEN MET
CAMERATOEZICHT

Op diverse locaties in de

openbare ruimte in Gouda

waken camera’s. Uit enquê-

tes blijkt dat een grote

meerderheid van de

ondervraagden camera’s

geen inbreuk vindt op de

privacy | foto: Inge van Mill.



Is ‘mijn’ sollicitant ooit op het ver-
keerde pad geraakt en daardoor
met politie en justitie in aanraking
gekomen? Werkgevers die met
sollicitanten in zee willen gaan,
willen hier soms graag meer over
weten. Ook van rechtspersonen
willen werkgevers in bepaalde
gevallen weten of de integriteit
daarvan ooit in het geding was.
Vragen naar een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) is de
beste manier om deze informatie
te verkrijgen. Een dergelijke
verklaring kan van toepassing zijn
op sollicitanten (natuurlijke per-
sonen) en wordt dan een VOGnp 
genoemd. Een verklaring kan ook
van toepassing zijn op rechts-
personen: een VOGrp. De proce-

dure om een Verklaring Omtrent
het Gedrag  aan te vragen is
veranderd. Veel ondernemers
blijken daar in de praktijk niet van
op de hoogte. VNO-NCW heeft om
die reden een brochure uitgegeven
waarin de hoofdlijnen van de
procedure worden toegelicht:
Veilig zakendoen. Het aanvragen
van een Verklaring Omtrent het
Gedrag. <<

De brochure kan bij VNO-NCW worden
aangevraagd: Postbus 93002,
T (070) 349 03 49, of via de website worden
besteld: www.vno-ncw.nl

Voor stenengooiers die vanaf via-
ducten automobilisten belagen
bestaan digitale oplossingen.
Tijdens de beurs Integrale Veilig-
heid (8-10 november in de
Jaarbeurs te Utrecht) worden
intelligente camera’s gepresen-
teerd die bij opvallende hande-
lingen aan de bel trekken bij politie
of beveiliging. Tijdens de beurs
komen nieuwe ontwikkelingen
aan bod zoals beveiliging via
internet protocol (IP) maar ook
bekende thema’s zoals het Politie-
keurmerk Veilig Wonen en het
Actieplan Veilig Ondernemen.
Het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV)
draagt aan de kennis hierover een
steentje bij door in te gaan op
vragen rondom het
Politiekeurmerk Veilig Wonen,
het Actieplan Veilig Ondernemen

en het begrip Integraal Veiligheids-
plan. Vragen zoals: hoe kan de
aanpak van onveiligheid in een
gemeente echt integraal worden
georganiseerd? Wat zijn de resul-
taten van het Actieplan Veilig
Ondernemen tot nu toe?
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen
is inmiddels een bekend keurmerk,
maar hoe kan het in een gemeente
worden geïmplementeerd? <<

Voor meer informatie:
zie www.hetccv.nl waar het onderwerp is
terug te vinden onder: Agenda.

Snippers
Tekst Alfred Hakkert. Aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid, red. SECONDANT (kamer 1623), Postbus 93012, 2509 AA Den Haag. E-mail alfred.hakkert@hetccv.nl 

schadefonds
geweldsmisdrijven
Slachtoffers van een gewelds-
misdrijf zoals huiselijk geweld,
mishandeling, diefstal met
geweld, seksueel geweld, lopen
vaak naast het lichamelijk letsel
psychische en/of materiële
schade op. Slachtoffers van
geweldsmisdrijven die ernstig
letsel hebben opgelopen en hun
schade níet op een andere wijze
vergoed kunnen krijgen, kunnen
zich tot het Schadefonds
Geweldsmisdrijven wenden voor
een financiële tegemoetkoming.
Voorwaarde is dat er sprake was
van een opzettelijk misdrijf
waarbij het slachtoffer buiten
zijn of haar schuld betrokken
raakte. In 2004 heeft het schade-
fonds ruim 4.100 aanvragen voor
een tegemoetkoming toegewe-
zen, blijkt uit het Jaarverslag
2004 van het schadefonds.
Naar misdrijfcategorie werden
de meeste tegemoetkomingen
toegekend voor mishandeling:
36% van de toewijzingen betreft
mishandelingszaken. Diefstal
met geweld had ook een groot
aandeel: een kwart van de tege-
moetkomingen had betrekking
op dit misdrijf. iets minder dan
een vijfde had betrekking op
zedenmisdrijven en ruim 10%
had betrekking op misdrijven
tegen het leven. Het ontvangen
van een dergelijke tegemoet-
koming kan helpen bij de
verwerking van het gebeurde –
slachtoffers voelen zich door een
tegemoetkoming vaak serieus
genomen als slachtoffer. <<
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Het National High Tech Crime
Center, dat een onderdeel vormt
van het Korps Landelijke politie-
diensten (KLPD), roept een meld-
punt voor ICT-criminaliteit in het
leven, aldus het Recherche
Magazine (nr. 4, 2005). Het meld-
punt moet voor het einde van 2005
in de lucht zijn. De ministers
Donner van Justitie en Remkes van
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties willen dat de politie
tegen de achtergrond van bepaalde
maatschappelijke ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld radicalisering), op
zoek gaat naar haatdragende 

websites en andere strafbare
uitingen. Het meldpunt zal bestaan
uit een frontoffice waar meldingen
van binnen de politie evenals
externe meldingen binnenkomen
en een backoffice. Daar zullen
medewerkers zelf meldingen
onderzoeken. Belangrijke infor-
matie wordt doorgegeven aan het
openbaar ministerie, de politie en
de Algemene Inlichtingen en
Veiligheidsdienst (AIVD). <<

Buitenlandse toeristen die in
Amsterdam worden beroofd of
slachtoffer worden van zakken-
rollerij, zijn vaak overstuur
vanwege het gebeurde. Maar zij
zijn extra gedupeerd omdat zij in
een buitenlandse stad hun sociaal
netwerk missen en de weg niet
weten door taalproblemen. Ook
zijn zij onthand door praktische
problemen zoals het ontbreken
van paspoort en geld voor de
terugreis. Andere delicten waar
toeristen mee te maken krijgen
zijn diefstal van hun spullen uit
hun hotel en wisseltrucs
(oplichting). De vrijwilligers van
de in 1991 opgerichte Stichting
ATAS (Amsterdam Tourist
Assistance Service), hebben in
2004 in totaal 675 gedupeerde
toeristen bijstand verleend.
Dit meldt het Jaarverslag 2004 van
de stichting. In het jaarverslag
wordt een positieve ontwikkeling
genoemd: net als het voorgaande 

jaar werden buitenlandse toeris-
ten minder vaak slachtoffer van
een delict – de Amsterdamse
politie kreeg minder aangiftes van
buitenlandse toeristen te verwer-
ken. Vanwege de dalende crimina-
liteitscijfers in 2003 paste de
stichting haar werkzaamheden
aan. Zo werd een pilot uitgevoerd
waarin politiemensen uit de
gemeente Zandvoort naar de
stichting konden verwijzen of een
beroep konden doen op de
telefonische hulpverlening die
ATAS biedt. Op verzoek van het
Staatroof Coördinatiepunt van de
Amsterdamse politie is de stich-
ting zich in het bijzonder gaan
richten op het bieden van nazorg
aan toeristen die slachtoffer
worden van straatroof, een delict
dat een grote impact kan hebben
op de slachtoffers. <<

Voor meer informatie:
Hilde Vermeul, algemeen coördinator,
T (020) 625 32 46, e-mail statas@atas.a2000.nl

diefstalgevoelige
producten
Onder de paraplu van het Actie-
plan Veilig Ondernemen worden
meerdere projecten uitgevoerd.
Een daarvan is het beter beveili-
gen van diefstalgevoelige pro-
ducten (bijvoorbeeld laptops en
mobiele telefoons). Het ministe-
rie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties heeft hierbij
het voortouw in afstemming
met diverse partners uit het
Nationaal Platform Crimina-
liteitsbeheersing. In het rapport
Onderzoek beveiliging diefstal-
gevoelige producten heeft
Capgemini onderzocht welke
technologische mogelijkheden
er zijn om de beveiliging van
diefstalgevoelige producten te
verbeteren. Hierbij kan bijvoor-
beeld worden gedacht aan
herkenningschips. Naar aanlei-
ding van het onderzoek worden
drie pilots uitgevoerd waarin
nieuwe vormen van product-
beveiliging worden beproefd,
laat minister Remkes van BZK in
een brief (2004-2005, 28 684, nr.
56) de Tweede Kamer weten. <<

digitale nieuwsbrief 
Het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV)
geeft periodiek een elektronische
nieuwsbrief uit waarin lezers op
de hoogte worden gehouden van
actuele ontwikkelingen op het
werkterrein van het CCV. <<

Aanmelden voor een abonnement op de
nieuwsbrief kan via de website van het
Centrum: www.hetccv.nl
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Rotterdamse probleemgebruikers in beeld 

HARDDRUGSWERELD
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door Sasja Biesma en Bert Bieleman
De auteurs zijn werkzaam bij INTRAVAL, Bureau voor
Onderzoek en Advies, te Groningen en Rotterdam,
respectievelijk als senior-onderzoeker en directeur.

Veiligheidsprogramma’s van gemeenten worden veelal
bepaald door de heersende problematiek en overlast. In
Rotterdam, waar op basis van het vijfjarenprogramma
Versterking Veiligheid Rotterdam gewerkt wordt om wijken
veiliger te maken, is een van de aspecten die de veiligheids-
beleving van buurtbewoners negatief beïnvloedt de
aanwezigheid van problematische harddrugsgebruikers.
Omdat weinig actuele informatie beschikbaar is over
problematisch harddrugsgebruik in Rotterdam heeft de
gemeente (het Programmabureau Veilig, de dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en de Gemeentelijke Gezond-
heidsdienst Rotterdam e.o.) het problematische deel van de
harddrugsgebruikers in kaart laten brengen. Wat zijn
eigenlijk problematische harddrugsgebruikers? Daarvoor
moest allereerst een werkbare definitie worden geformu-
leerd. Op basis hiervan is de omvang van de groep
onderzocht, terwijl tevens een verdeling van deze groep
naar deelgemeenten heeft plaatsgevonden. Ten slotte is
antwoord gegeven op de vraag wat de kenmerken van deze
groep zijn, zoals leeftijd, sekse, culturele herkomst, dak-
loosheid, middelengebruik, soort problematiek en hulpver-
leningscontacten. Om deze vragen te beantwoorden heeft
een literatuurstudie plaatsgevonden, zijn zogenoemde

sleutelinformanten geïnterviewd en zijn registratie-
gegevens doorgelicht van betrokken organisaties en
instellingen.

doelgroep
Om tot een (werkbare) definitie van de doelgroep te komen,
is gebruik gemaakt van elders toegepaste omschrijvingen
van harddrugsgebruikers en van problematisch harddrugs-
gebruik. Er is met name aansluiting gezocht bij in Rotterdam
gebruikte criteria voor de Persoonsgerichte Aanpak (PGA)
van de meest overlastgevende of zorgmijdende verslaafden
(deze aanpak, die zich ook richt op andere categorieën zoals
veelplegers van geweld, heeft als uitgangspunt dat een
persoonsgebonden aanpak – van de meest overlastgevende
en criminele personen – de meest effectieve manier is om de
veiligheid te vergroten). Na bespreking met een panel van
experts is de volgende definitie vastgesteld.

Problematische harddrugsgebruikers zijn personen die in
ieder geval sinds minimaal een jaar (bijna) dagelijks (in de
voorafgaande maand drie dagen of vaker per week,
waarmee de zogenoemde weekendgebruikers buiten de
doelgroep worden gehouden) harddrugs (opiaten, cocaïne,
amfetaminen en dergelijke) gebruiken. Daarnaast vertonen
zij een of meer van de volgende kenmerken:
•  Zij ondernemen criminele activiteiten om aan geld te

komen en komen daardoor eventueel in aanraking met
politie/justitie.

Crimi-trends
Rondhangen, drugs gebruiken op straat, opdringerig gedrag
en andere zaken die het daglicht niet verdragen – problema-
tische harddrugsgebuikers vormen in Rotterdam een erkend
onderdeel van de onveiligheidsproblematiek. Zij zorgen voor
veel overlast en onveiligheidsgevoelens. Hoeveel telt de stad
er eigenlijk, op welke plekken geven zij het meeste overlast
en sluit de hulpverlening aan op hun zorgbehoefte?

Illustratie: Hans Sprangers
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•  Zij hebben een psychiatrisch ziektebeeld (As I en/of As II
van het diagnostisch classificatiesysteem DSM-IV).

•  Zij hebben een overlastgevende levensstijl (overtredingen
van de APV-bepalingen).

•  Zij beschikken niet over een eigen woonruimte of
verblijven ondanks de beschikking over een eigen
woonruimte, veelvuldig op straat.

De definitie is een werkdefinitie, zij biedt concrete hand-
vatten voor het opvragen van registratiegegevens bij

betrokken instellingen en het vaststellen van de omvang.
Gaande het onderzoek bleek de definitie werkbaar te zijn,
met uitzondering van het aspect ‘psychiatrisch ziektebeeld’.
Aanbevolen wordt dan ook dat alle instellingen die hulp
bieden aan harddrugsverslaafden voorzover mogelijk óók
een eventuele psychiatrische problematiek registreren.

rotterdamse harddrugsgebruikers 
Er is gebruik gemaakt van registratiesystemen van
betrokken instellingen (politie, verslavingszorg en maat-
schappelijke opvang) – een achttal om precies te zijn.
Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën: Repressie,
Hulpverlening en Maatschappelijke opvang. Met behulp

van gegevens uit deze systemen wordt duidelijk hoeveel
‘unieke’ harddrugsgebruikers in 2003 bij de betrokken
instanties bekend zijn: in dat jaar kent Rotterdam minimaal
4.168 ‘unieke’ harddrugsgebruikers (zie tabel 1). Hiervan
behoren ruim 2.600 tot de problematische harddrugsge-
bruikers.

Op basis van de geregistreerde harddrugsgebruikers wordt
de totale omvang van de harddrugsgebruikers (met behulp
van de gebruikelijke capture-recapturemethode voor
omvangschattingen) in 2003 op zo’n 5.000 geschat. De groep
problematische harddrugsgebruikers wordt geschat op zo’n
3.000 (tabel 1). Dit betekent dat bijna twee derde van de
harddrugsgebruikers tot de problematische groep kan
worden gerekend.

Heroïne 
Naast de harddrugsgebruikers is gekeken naar een deel-
verzameling van de harddrugsgebruikers: het aantal
opiaatgebruikers. Dit zijn harddrugsgebruikers die heroïne,
methadon of andere opiaten als probleemmiddel hebben.
Wanneer dezelfde methode (capture-recapture) en dezelfde
twee bestanden – harddrugsgebruikers in het Herkennings-
dienstsysteem van de politie (waarin verdachten van
misdrijven worden geregistreerd, HKS), en personen die
als opiaatgebruiker zijn geregistreerd bij de verslavings-
zorg – worden toegepast, zijn vergelijkingen met metingen
uit eind jaren tachtig, begin jaren negentig mogelijk.
De geschatte omvang van de opiaatgebruikers blijkt te zijn
toegenomen van zo’n 4.400 naar zo’n 5.400 (tabel 2).
De minimumaantallen (geregistreerde) opiaatgebruikers
zijn overigens nauwelijks veranderd tussen 1990 en 2003.
Hoewel de opiaatgebruikers een deelverzameling zijn van

Tabel 1> Minimumaantallen en schattingen omvang harddrugsgebruikers en problematische harddrugsgebruikers
Rotterdam (2003)

minimum omvangschatting

Harddrugsgebruikers 4.168 5.051

Problematische harddrugsgebruikers 2.613 3.069

Aanbevolen wordt dan ook dat alle
instellingen die hulp bieden aan
harddrugsverslaafden voorzover
mogelijk óók een eventuele psychia-
trische problematiek registreren
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de harddrugsgebruikers wordt hun aantal hoger geschat
dan het aantal harddrugsgebruikers. De schatting van het
aantal opiaatgebruikers moet echter met enige terughou-
dendheid worden behandeld, omdat deze op basis van twee
bestanden tot stand is gekomen. Wanneer de schatting van
het aantal harddrugsgebruikers analoog aan de schatting
van de opiaatgebruikers wordt uitgevoerd, dat wil zeggen
met behulp van twee bestanden (HKS en verslavingszorg)
in plaats van meerdere bestanden, dan leidt dit tot een
omvang van 6.097 harddrugsgebruikers met een minimum
van 3.405.

Het aantal opiaatgebruikers in Rotterdam is zoals gezegd
tussen 1990 en 2003 toegenomen. Ontwikkelingen elders
laten zien dat het aantal opiaatgebruikers halverwege de
jaren negentig haar hoogtepunt heeft gekend. Sindsdien is
er sprake van een afname van deze categorie gebruikers,
met name omdat instroom van nieuwe, jonge heroïne-
gebruikers afneemt. In Rotterdam heeft tussen 1990 en 2003
geen omvangschatting van het aantal harddrugsgebruikers
plaatsgevonden. Hierdoor is het niet mogelijk om tussen-
tijdse ontwikkelingen zichtbaar te maken. Op basis van
ontwikkelingen elders kan worden verondersteld dat in
Rotterdam evenééns een afname van het aantal opiaat-
gebruikers heeft plaatsgevonden sinds de tweede helft
van de jaren negentig.

Cocaïne 
Landelijk is wel een toename te zien van het aantal
cocaïnegebruikers, met name gebruikers van gekookte
cocaïne. Ook in Rotterdam is het absolute aantal bij de
drugshulpverlening geregistreerde cliënten dat alleen
cocaïne gebruikt toegenomen.

zorgbehoefte
Rotterdam kent een aantal grote en bekende instellingen
die hulp of begeleiding bieden aan (problematische)
harddrugsgebruikers. Het gaat bijvoorbeeld om de drang- en
dwangvariant van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden
(SOV, deze maatregel is overigens opgegaan in de maatregel
tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders,
ISD). Daarnaast zijn er DeltaBouman, het Leger des Heils, het
Centrum voor Dienstverlening en de Pauluskerk. Rotterdam
kent verder een uitzendbureau voor harddrugsgebruikers:
Top Score. Enerzijds betreft het instellingen die directe hulp
bij verslavingsproblemen bieden. Anderzijds gaat het om
instellingen waarbij de verslavingsproblematiek een min of
meer indirecte aanleiding is voor de geboden hulp of bege-
leiding. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer een
persoon als gevolg van zijn harddrugsverslaving dakloos is
geworden en is aangewezen op een voorziening voor

nachtopvang. Naast deze instellingen zijn er particuliere
initiatieven die zich niet rechtstreeks op harddrugs-
verslaafden richten maar waar zij wel terecht kunnen,
bijvoorbeeld voor het verkrijgen van warme maaltijden.

Sluit het aanbod van voorzieningen aan op de zorgbehoefte
van problematische harddrugsgebruikers? Volgens de
sleutelinformanten is er met name behoefte aan zelf-
standige woonruimte, waarbij er sprake is van bescherming
en begeleiding. In de wintertijd bestaat vooral aan nacht-
opvang veel behoefte. Voor harddrugsgebruikers die uit de
SOV-dwang komen is er vooral behoefte aan nazorg.

Tabel 2> Minimumaantallen en schattingen omvang opiaatgebruikers Rotterdam (1990 en 2003)

minimum omvangschatting

Opiaatgebruikers 2003 2.570 5.392

Opiaatgebruikers 1990 2.540 4.402

Bij sleutelinformanten is bekend dat
diverse deelnemers na deelname aan
de SOV-dwang op straat staan
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Bij sleutelinformanten is bekend dat diverse deelnemers
na deelname aan de SOV-dwang op straat staan. Gemiste
voorzieningen zijn longstay-afdelingen voor veelplegers,
woonvoorzieningen voor de zogenoemde Keileweggroep
(tippelaarsters), woontraining, en opvang voor dubbele-
diagnosecliënten. Een bredere, wellicht buiten Rotterdam
gesitueerde time-outvoorziening zou een aanvulling op het
hulpaanbod kunnen zijn.

overlastplekken
Naast de omvang, is tevens aandacht besteed aan de
verdeling van de groep problematische harddrugsgebrui-
kers naar deelgemeenten in combinatie met zogenoemde
hotspots. Er is wel een duidelijk beeld van de overlast-
plekken, maar de ontvangen informatie over woonadressen
of verblijfplaatsen van de problematische harddrugs-
gebruikers is beperkt. Op basis van de gegevens uit het
bedrijfsprocessensysteem X-pol is bekend waar problema-
tische harddrugsgebruikers zich voornamelijk ophouden
wanneer zij overlast veroorzaken, of anderszins over hen
wordt gerapporteerd. Dit blijkt voornamelijk te gebeuren in
de wijken Delfshaven, Stadscentrum en Feijenoord. Binnen
deze wijken worden met name de buurten het Oude Westen,
Spangen, Bloemhof en de Afrikaanderwijk veelvuldig met
overlast geconfronteerd. Wanneer vervolgens wordt inge-
zoomd op straten, dan kan worden vastgesteld dat aan de
Mathenesserdijk, de Keileweg (beide Delfshaven), de
Westkruiskade, het Stationsplein (beide Stadscentrum) en
de Dortsmondstraat en de Pretorialaan (beide Feijenoord) de
meeste drugsgerelateerde meldingen voorkomen. Van alle
straten is de Keileweg, waar zich de tippelzone bevindt, de
plek waarover de meeste overlastmeldingen zijn gerappor-
teerd in X-pol.

antecedenten
De gemiddelde leeftijd van de harddrugsgebruikers in de
registratie-systemen van de betrokken instellingen varieert
van 36 tot 42 jaar. Harddrugsgebruikers met een leeftijd
onder de 20 jaar komen niet of nauwelijks voor in de verkre-
gen bestanden. Het aantal ingeschrevenen bij de drugshulp-
verlening met als geboorteland Nederland is nauwelijks
veranderd sinds eind jaren tachtig. Daarentegen is het aantal

ingeschrevenen bij de drugshulpverlening met een Neder-
landse nationaliteit afgenomen sinds eind jaren tachtig.

Ook is nagegaan in hoeverre er verschillen zijn in de ken-
merken van de gebruikers naar leeftijdscategorie (jonger
dan 30 jaar, 30-45 jaar en 45 jaar en ouder). Onder de jongste
groep gebruikers (tot 30 jaar) bevinden zich meer vrouwen
dan in de oudere leeftijdsgroepen (30-45 jaar en 45 jaar en
ouder). Verder komen beide oudere leeftijdsgroepen

aanzienlijk vaker voor in de registraties van de politie dan
de jongste gebruikers (respectievelijk 40 en 20%). De jongste
gebruikers komen significant minder vaak voor in de be-
standen van de hulpverlening dan de oudere gebruikers.
Het type delicten verschilt niet tussen de leeftijdsgroepen,
de leeftijd waarop men voor het eerst met de politie in aan-
raking komt wel. De jongste groep komt gemiddeld op 15-
jarige leeftijd voor het eerst voor in het HKS, de oudere
gebruikers hadden een gemiddelde leeftijd van 23 jaar toen
zij voor het eerst met de politie in aanraking kwamen.
Van de tussen 2000 en 2003 in het HKS geregistreerde
harddrugsgebruikers (2.021 personen) heeft overigens bijna
de helft (948 personen) een of meer misdrijven gepleegd in
2003. Eveneens bijna de helft (433 personen) heeft in 2003
één antecedent op zijn naam staan, terwijl de overigen twee
of meer antecedenten hebben. Van het totaal aantal delicten
in 2003 gaat het in bijna alle gevallen om een vermogens-
delict en/of een overig delict (bijvoorbeeld vernieling), en
in mindere mate om een geweldsdelict.

Naast leeftijdsverschillen is ook gekeken naar eventuele
verschillen tussen (pure) cocaïnegebruikers enerzijds en

De jongste groep komt gemiddeld op 
15-jarige leeftijd voor het eerst voor in
het HKS, de oudere gebruikers hadden
een gemiddelde leeftijd van 23 jaar toen
zij voor het eerst met de politie in
aanraking kwamen
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polydrugsgebruikers anderzijds. In absolute aantallen is een
toename te zien van het aantal cocaïnegebruikers (van 639
in 2000 naar 932 in 2003). Degenen die cocaïne als hoofd-
middel hebben, zijn significant jonger dan degenen die
opiaten als hoofdmiddel hebben. Daarnaast bevinden zich
in de groep cocaïnegebruikers meer vrouwen dan in de
overige groepen (opiaten met al dan niet cocaïne als
bijmiddel). Polydrugsgebruikers (opiaten en cocaïne) komen
vaker voor in de registraties van de politie (zowel HKS als X-
pol) dan de overige groepen. De polydrugsgebruikers maken
verder het meeste gebruik van de voorzieningen voor
maatschappelijke opvang. De (landelijke) toename van het
gebruik van (gekookte) cocaïne is een zorgelijke ontwik-
keling. Verwacht mag worden dat het aantal cocaïne-
problemen zal toenemen gezien de risico’s van het gebruik

ervan. Om deze en andere ontwikkelingen tijdig te
signaleren is het raadzaam periodiek metingen van de aard
en omvang van de (problematische) harddrugsgebruikers
uit te voeren. <<

Voor meer informatie over het onderzoek (onder andere capture-
recapture methode voor omvangschattingen) zie het rapport:
Harddrugsgebruikers geregistreerd. Aard, omvang en mobiliteit
van problematische harddrugsgebruikers in Rotterdam. INTRAVAL,
Postbus 1781, 9701 BT Groningen, T (050) 313 40 52,
e-mail info@intraval.nl

Polydrugsgebruikers (opiaten en
cocaïne) komen vaker voor in de
registraties van de politie (zowel HKS
als X-pol) dan de overige groepen

deltabouman
Gedurende de onderzoeksperiode
is sprake van de verslavingszorg-
instelling DeltaBouman, een fusie
tussen Delta psychiatrisch ziekenhuis
en Bouman Verslavingszorg.
Inmiddels zijn beide instellingen
gedefuseerd en is de verslavingszorg
verder gegaan onder de naam
Bouman GGZ.
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Er circuleren tal van veiligheidsinstrumenten, maar hoe kan je hun
kwaliteit en effectiviteit bepalen? Daarvoor dient de Instrumenten-
barometer, die Adviesbureau Seinpost op verzoek van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft ontworpen.
Seinpost koos voor een methodiek die wortels heeft in zowel de
Balanced Scorecard als in het competentiemanagement. Onlangs
werd de methodiek toegepast op een vijftal CCV-instrumenten.
De kwaliteit blijkt verschillend maar ook bínnen de instrumenten
bestaan grote verschillen.

door Rob van den Hazel, Bianca Hutten en
Tineke Ossewaarde
De auteurs zijn werkzaam bij Seinpost Advies-
bureau BV in Arnhem, een bureau dat zich onder
meer bezighoudt met vraagstukken op het gebied
van veiligheid en leefbaarheid.

In de voorbije jaren is in Nederland veel bereikt
op het gebied van lokaal veiligheidsbeleid.
Gemeenten, politie, maar ook de andere veilig-
heidspartners in steden, hebben tal van initiatie-
ven ontplooid, projecten bedacht en instrumen-
ten ontwikkeld om Nederland veiliger te maken.
Keerzijde hiervan is dat er een nogal bonte lap-
pendeken is ontstaan van projecten, program-
ma’s en instrumenten, waarbij niet altijd duide-
lijk is in welke mate zij daadwerkelijk bijdragen
aan een veiliger omgeving. Ook de samenhang
tussen al die instrumenten is vaak niet duidelijk.

Tegen deze achtergrond heeft Seinpost in
opdracht van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) de Instrumenten-
barometer ontwikkeld. De Instrumentenbaro-
meter biedt zowel inzicht in de kwaliteit van
afzonderlijke veiligheidsinstrumenten alsook in
hun onderlinge samenhang. De ontwikkeling van
de Instrumentenbarometer levert hiermee een
bijdrage aan een steeds bredere beweging onder
beleidsmakers, die de doeltreffendheid van
maatregelen centraal stelt:“welke maatregel
werkt en welke niet?”. En dit dan niet zozeer door
uitsluitend de effectiviteit van de afzonderlijke
instrumenten in kaart te brengen, maar primair
door (gedocumenteerd) aan te geven aan welke
eisen instrumenten moeten voldoen om
überhaupt effect te kúnnen hebben. De Instru-
mentenbarometer is door ons ontwikkeld voor
een specifieke groep (procesgerichte) instru-

VARIABELE WIND IN
INSTRUMENTENLAND 
Instrumentenbarometer toetst veiligheidsinstrumenten 



menten die bij het CCV in beheer zijn – en nog
zullen komen. We hebben daarbij het oog gehad
op de instrumenten met een doelgerichte en
planmatige benadering van lokale veiligheids-
problemen zoals het Keurmerk Veilig Onder-

nemen, de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en het
instrument Buurtbemiddeling.

competenties
Gesteld is dat de CCV-instrumenten effectief
moeten zijn, (veiligheids)projecten op lokaal
niveau moeten bevorderen waarbij publiek-
private samenwerking wordt gestimuleerd en dat
zij gericht moeten zijn op het gedrag van mensen.
Zowel de afzonderlijke instrumenten als de in-
strumenten gezamenlijk zullen hiertoe over
specifieke kwaliteiten (competenties) moeten
beschikken. Deze competenties vormen de kern
van de Instrumentenbarometer. Voor het ontwer-
pen van de barometer is door Seinpost gekozen
voor een interpretatie/variatie van de Balanced
Scorecard, gecombineerd met elementen uit het
zogenoemde competentiemanagement.

Illustratie: Hans Sprangers

De ontwikkeling van de Instru-
mentenbarometer levert
hiermee een bijdrage aan een
steeds bredere beweging onder
beleidsmakers, die de doeltref-
fendheid van maatregelen
centraal stelt:“welke maatregel
werkt en welke niet?”



Ons uitgangspunt is dat een veiligheidsinstru-
ment beoordeeld moet worden op vier aspecten
(competenties), die samen bepalend zijn voor de
kwaliteit, te weten:
• de inhoudelijke grondslag en onderbouwing

van het instrument;
• de kwaliteit van de methodiek;
• acceptatie en kwaliteit van de implementatie;
• effectiviteit van de maatregel.

Met in het achterhoofd de formule E= K*A
(effectiviteit is de resultante van kwaliteit en
acceptatie) stelden we vast dat de vier compe-
tenties niet los van elkaar kunnen worden gezien
en in samenhang de kracht en kwaliteit van een
instrument bepalen. De kracht van een instru-
ment is optimaal als alle competenties (door
kundige beoordelaars) positief worden beoor-
deeld. Het ontbreken van voldoende kwaliteit op
een der competenties verzwakt het instrument.
Scherp gesteld: een hoge score op de ene compe-
tentie en een lage op een andere leidt tot een
(ver)zwak(t) instrument. We lichten de
competenties hieronder summier toe.

Inhoud
Om tot effectieve oplossingen voor de veiligheids-
vraagstukken te komen zal het blikveld ruimer
moeten zijn dan veiligheid in enge zin (fysieke
veiligheid). Naast fysieke factoren spelen ook
sociale en economische fenomenen een rol.
Als ordeningskader voor veiligheidsvraagstukken
hanteren wij in onze adviespraktijk het analyse-
model zoals weergegeven in de figuur (zie boven).
Fysieke, sociale en economische factoren zijn
samen bepalend voor de veiligheidsbeleving van
mensen. Maar ook de wijze waarop ‘diensten’ op
het terrein van veiligheid (politie, justitie en al
hun collega’s) bezig zijn met veiligheidsvraag-
stukken is van belang. Dat aspect vatten wij
samen onder de term ‘institutionele component’.
En last but not least: de manier waarop over

veiligheid wordt gecommuniceerd is van niet te
onderschatten betekenis. Wij zijn ervan overtuigd
dat goed veiligheidsbeleid deze componenten
bevat en rond deze aspecten is vormgegeven.
(N.B. In het najaar van 2005 zal dit veiligheids-
analysemodel© worden gepubliceerd.)

Methodiek
Hierbij gaat het om het instrument als werktuig.
Wat moet er gebeuren, welke activiteiten, wie is
verantwoordelijk, hoe ziet de planning eruit,
enzovoort. Een goed uitgewerkte methodiek leidt
ertoe dat partijen kunnen overzien wat nodig is
om tot een goede uitvoering van het instrument
te komen. Dit betekent dat ook vooraf helder is
welke personele en materiële inzet vereist is om
het instrument goed te kunnen gebruiken. En die
helderheid is medebepalend voor de wijze (en
zuiverheid) van het gebruik van het instrument.

Implementatie
Met een goed ontworpen maar slecht gehanteerd
instrument worden naar alle waarschijnlijkheid
geen goede resultaten behaald. Een instrument
dient te worden gebruikt zoals bedoeld.
Natuurlijk moet een instrument altijd in een
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lokale situatie inpasbaar en inzetbaar zijn en dus
enige mate van flexibiliteit in zich hebben, maar
sterk afwijkende varianten van hetzelfde instru-
ment zijn niet wenselijk. Daarnaast zal het instru-
ment altijd moeten uitnodigen om te gebruiken.

Effectiviteit
Uiteindelijk gaat het erom dat het gebruik van
het instrument een positieve bijdrage levert aan
het oplossen van veiligheidsvraagstukken en
het verbeteren van de veiligheidsbeleving. Van
belang is dat die effectiviteit op een degelijke
manier wordt aangetoond en dat de betrokken
partijen zich ook committeren aan de uitkomsten.

de competenties in kaart 
Per competentieveld is een doelstelling gefor-
muleerd en is een beperkt aantal indicatoren
benoemd. Tevens is een schaal geconstrueerd
(met als uitersten ‘niet aanwezig’ en ‘excellent
aanwezig’), waarmee een in gebruik zijnd
instrument kan worden beoordeeld.

Als voorbeeld omschrijven we in bovenstaand
schema de indicatoren die worden gebruikt op
de competentie inhoud.

toepassing
Een goed oordeel over de veiligheidsinstrumen-
ten aan de hand van de Instrumentenbarometer
vereist de juiste keuze van beoordelaars. Naast de
dossierhouders bij het Centrum, zijn dit de gebrui-
kers van de instrumenten – zij die ervaring met
het instrument hebben op uitvoeringsniveau (het
liefst op meerdere plekken en het liefst geduren-
de een aantal jaren). De beoordelaars vullen
voorafgaand aan een zogenoemd toetsgesprek
(waar alle beoordelaars aan deelnemen) een
scoreformulier omtrent het betreffende
instrument in. Tijdens het toetsgesprek worden
de scores van de beoordelaars met elkaar verge-
leken – achtergrond, aarzelingen en discussie-
punten komen hierbij ruim aan bod. In overleg
komen de beoordelaars tot een definitieve score
voor de verschillende indicatoren en daarmee tot
een oordeel over het instrument. Deze methodiek
leidt (dat kunnen we nu na deze eerste ronde wel
zeggen) tot een hoogwaardige beoordeling van
het instrument.

De toetsing van een instrument moet uitdruk-
kelijk niet leiden tot een veroordeling van het
instrument. De toets geeft inzicht in de kwalitei-

Indicator Omschrijving

1. Probleembeschrijving Bevat een beschrijving van het probleem waar het instrument een oplossing voor biedt, waarbij

aandacht is voor de inhoudelijke aspecten van het probleem.

2. Doel Bevat een expliciete beschrijving van de doelen die worden bereikt, als gevolg van de inzet van het

instrument. Hierbij wordt aandacht besteed aan de resultaten voor de subjectieve en objectieve

veiligheid en de resultaten wat betreft de samenwerking tussen partijen. 

3. Doelgroep Bevat een beschrijving van de samenstelling van de doelgroepen waar het instrument zich op richt.

4. Aanpak Bevat een beschrijving van de aanpak waaruit duidelijk wordt op welke 2 of 3 inhoudelijke domeinen

het instrument zich richt en op welke wijze de institutionele en communicatie componenten hierbij

betrokken worden. 

5. Onderbouwing Bevat een verantwoording op basis van onderzoek, theorie en/of praktijkervaringen waarom het

instrument een oplossing is voor het geconstateerde probleem. 



ten en tekortkomingen van een instrument en
geeft bouwstenen voor het gezamenlijk verbe-
teren ervan. In feite levert de beoordeling een
‘revisie-agenda’ voor het instrument op.

wat levert het op?
In mei en juli 2005 heeft voor de eerste keer een
beoordeling van vijf CCV-instrumenten (Politie-
keurmerk Veilig Wonen, Keurmerk Veilig
Ondernemen, Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan,
Veiligheidseffectrapportage en Buurtbemid-
deling) plaatsgevonden aan de hand van de
Instrumentenbarometer.

De kwaliteit van de vijf getoetste instrumenten
blijkt zeer verschillend. Maar ook bínnen de

afzonderlijke instrumenten komen grote verschil-
len voor, zowel tussen als binnen de verschillende
competentievelden. Gezegd mag worden dat de
competenties inhoud en implementatie het beste
zijn uitgewerkt in de vijf CCV-instrumenten.
De competentie effectiviteit daarentegen is zeer
zwak ontwikkeld. Effectonderzoeken zijn schaars
bij de meeste instrumenten, waardoor verande-
ringen / verbeteringen in de veiligheid uiteinde-
lijk niet aantoonbaar zijn.

Uit de resultaten blijkt dat geen van de getoetste
instrumenten zich richt op een combinatie van
fysieke, sociale en economische aspecten van de
veiligheid. Daarnaast is door grote onderlinge
verschillen tussen de verschillende instrumenten
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Uit de resultaten blijkt dat geen
van de getoetste instrumenten
zich op een combinatie van
fysieke, sociale en economische
aspecten van de veiligheid richt

kvo als voorbeeld
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is onder de loep genomen.
Het instrument wordt over de gehele linie ‘gemiddeld’ beoordeeld (dat
wil zeggen een score van 2). Over de inhoud en implementatie is men
tevreden. De methodiek blijft opvallend achter qua scorepatroon.

resultaten keurmerk veilig ondernemen
competentieveld gemid. range opmerkingen

score

Inhoud 2,2 1 – 3 Laagste score voor onderbouwing.
Methodiek 1,7 1 – 3 Hoogste score voor organisatie, 

score op overige indicatoren blijft 
achter. 

Implementatie 2,2 1 – 3 Laagste score voor continuering.
Effectiviteit 2 1 – 3 Laagste score voor effectonderzoek, 

hoogste voor samenwerking.
Barometer totaal 2 1 – 3

Het lijkt erop dat nut en noodzaak van het instrument helder zijn, dat
het instrument in de praktijk ook wordt omarmd, maar dat aan de
methodiek nog wel gesleuteld moet worden. Een score van 2 op
effectiviteit is weliswaar gemiddeld, maar in vergelijking met andere
instrumenten heel aardig te noemen. Het instrument KVO blijkt in de
praktijk zijn nut te bewijzen, maar dit kan nog niet onderschreven
worden door echt effectonderzoek.

Bij elk getoetst instrument zijn verbeterpunten gegeven, die volgen uit
de toelichting die de beoordelaars gaven bij hun scores. Het scoreformu-
lier, de toelichting daarbij, de samenvatting van de resultaten en de
verbeterpunten die daaruit monden, vormen samen het zogenoemde
Instrumentenontwikkelingsplan.

voorbeelden verbeterpunten kvo
•   Inhoud

Verbeteren van de communicatiecomponent in de aanpak.
Beter onderbouwen van de geschiktheid van het instrument.

•   Methodiek
Hanteren van reële doelstellingen.
Kritisch kijken naar de sterrensystematiek.
Ontwikkelen van een communicatiestrategie, evenals
communicatietools en een model voor monitoring en evaluatie.
Maken van een investeringsraming van een gemiddeld KVO-traject.

•   Implementatie
Meer aandacht geven aan de koppeling met bestaand beleid bij het
opstarten van een KVO-traject.
Verbeteren van het Handboek KVO-nieuwbouw (inkorten, handzamer,
beter leesbaar).
Alert zijn op de juiste inzet en dosering van de procesbegeleiding in
verband met de zelfstandige continuering van KVO-trajecten.

•   Effectiviteit
Voorbereiden van een effectonderzoek, waaronder een 0-meting.
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een gecombineerde inzet van instrumenten op
lokaal niveau (bijvoorbeeld in gebieden met
zowel winkels als horeca) niet goed mogelijk.
Alle instrumenten worden op lokaal niveau
toegepast. De meeste instrumenten benadrukken
het belang van publiek-private samenwerking.
Wel is er een groot verschil in de mate waarin de
instrumenten worden gebruikt; zo wordt het
Keurmerk Veilig Ondernemen inmiddels breed
toegepast, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Veiligheidseffectrapportage die vooralsnog
zelden wordt gebruikt. De ambitie dat instru-
menten gekoppeld moeten zijn aan het gedrag
van mensen, komt onvoldoende terug in het nu
beoordeelde instrumentarium. Maar weinig

instrumenten zijn gericht op gedragsveran-
dering. Naar wij menen is dat een belangrijk
revisiepunt.

De beoordelaars vonden het nuttig en plezierig
om met behulp van de Instrumentenbarometer
de instrumenten te bespreken. Het beoordelings-
proces in het kader van de toepassing van de
Instrumentenbarometer dwingt tot reflectie,
evaluatie en keuzes. Daar is de veiligheid mee
gediend.

toekomst
De Instrumentenbarometer biedt hulp bij het
verbeteren van het bestaande instrumentarium
en bij het creëren van meer samenhang tussen de
instrumenten. Denk bijvoorbeeld aan het op
elkaar afstemmen van de methodieken, zodat
instrumenten als Politiekeurmerk Veilig Wonen
en Veiligheidseffectrapportage elkaar kunnen

vinden en versterken. Door de instrumenten
jaarlijks aan de hand van de barometer te toetsen,
verbeteringen te benoemen en deze te verwerken
zal een bruikbaarder en effectiever instrumen-
tarium voor de bevordering van de veiligheid
ontstaan. Tegelijkertijd biedt de Instrumenten-

barometer vanzelfsprekend een richtlijn voor het
ontwerp van nieuwe instrumenten. De verschil-
lende indicatoren vormen hierbij een checklist
voor de nieuw te ontwikkelen instrumenten. <<

Belangstellenden kunnen de Instrumentenbarometer
opvragen bij Seinpost Adviesbureau BV in Arnhem.

Maar weinig instrumenten zijn
gericht op gedragsverandering 

De meeste instrumenten bena-
drukken het belang van publiek-
private samenwerking



18 SECONDANT #5 | OKTOBER 2005

In de politieregio Hollands Midden doet een nieuw instrument
voor een effectieve aanpak van probleemlocaties, van zich
spreken. Bij gebruikmaking van dit instrument, genaamd IVAB,
is een vrijblijvende opstelling uitgesloten van de partners die bij
de aanpak zijn betrokken. De Integrale Veiligheids Aanpak
Betrokkenen wordt op enkele plaatsen in de gemeente Leiden
met succes toegepast.

VEILIGHEIDSPRAATJES
VOOR DE VAAK? 
Instrument zet aan tot actie 
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door Arend Kuijt
Arend Kuijt is veiligheidsadviseur bij de
regiopolitie Hollands Midden. Hij heeft het
prototype voor de IVAB ontwikkeld.

Voor een effectieve aanpak van onveiligheids-
problemen in het openbaar gebied, is het vaak
nodig dat partijen van uiteenlopende snit aan
tafel zitten. In gemeenten die veiligheid hoog in
het vaandel hebben staan, vraagt het lokale
bestuur regelmatig diverse, bij veiligheids-
problemen betrokken partijen rondom de tafel.
Niet altijd is duidelijk welke concrete activiteiten

er door wie verricht moeten worden. Vaak kan
men goed aangeven wat juist de ándere partij aan
de problemen moet doen. In de praktijk blijkt dat
de politie een aantal rollen op zich neemt en dat
andere partijen regelmatig aan de ‘luwe zijde’ van
het probleem verblijven.

kerntaken
In 2002 verscheen het veiligheidsprogramma
Naar een veilige samenleving van de ministeries
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
en Justitie. Daarin werd gesteld dat de politie zich
nadrukkelijker op haar kerntaken moet richten.
Dat uitgangspunt werd gehanteerd bij de ontwik-
keling van het prototype voor het instrument
genaamd IVAB (Integrale Veiligheids Aanpak
Betrokkenen), dat de concrete aanpak van
probleemlocaties moet ondersteunen. Betrokken
instanties moeten zich richten op hun kerntaak
maar daarbij gezamenlijk de juiste invulling
geven aan de gemeenschappelijke veiligheids-
zorg. Het model, dat als leidraad bruikbaar moest
zijn bij concrete veiligheidsproblemen, werd in

eerste instantie toegepast in verband met een
fietsendiefstallenreeks bij een station in de
gemeente Voorschoten. De toepassing van IVAB
was succesvol en leidde tot een permanente
aanpak van de problemen. De vraag om het
model ook op andere veiligheidsonderwerpen toe
te kunnen passen heeft er toe geleid dat IVAB
verder is ontwikkeld tot een algemeen toepas-
baar instrument. Zo wordt het inmiddels
toegepast in verband met enkele overlastlocaties
in de gemeente Leiden.

model
In het integrale veiligheidsmodel zijn twaalf
kernwoorden benoemd die nodig zijn om
gemeenschappelijke veiligheidszorg op een
effectieve wijze gestalte te kunnen geven:
integraal, individueel, incidenteel, veiligheid,
verantwoordelijkheid, voortgang, aanpak,
analyse en actualiteit, betrokkenen, bewust-
wording en bereidheid. Het model zelf berust op
drie lagen. De eerste laag bestaat uit een indivi-
duele quick-scan per deelnemende partner. In een
speciale matrix kan elke partij aangeven welke
problematiek of incidenten men binnen het
probleemveld aantreft. Verder: welke risicokans
bestaat er, wat is de ernst van de gevolgen en
welke prioriteit verleent de organisatie hieraan.
De tweede laag betreft een maatregelenscan per
deelnemende partner – welke maatregelen heeft
de betreffende organisatie op locatie genomen.
Was er sprake van een individuele of integrale
aanpak? Andere vragen zijn: waren het maat-
regelen in het publieke domein, acties gericht op
dader of slachtoffer en repressieve, pro-actieve of
preventieve maatregelen. De derde laag is de
zogenoemde verantwoordelijkheidslaag.
Alle gegevens worden in een verzamelmatrix
gebracht waarmee inzichtelijk wordt wat de
diverse activiteiten van de partners zijn. Indien
noodzakelijk kan een geografische verantwoor-
delijkheidsafbakening in beeld worden gebracht.

Vaak kan men goed aangeven
wat juist de ándere partij aan de
problemen moet doen

In de Haarlemmerstraat in Leiden, een drukke winkel-

straat, was sprake van ongewenst gedrag. In het kader van

het IVAB-model zijn afspraken gemaakt met het openbaar

ministerie en wordt gerichte surveillance toegepast |

foto: Inge van Mill. 
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Aan de hand van een prioriteitenformulier wordt
vanzelf duidelijk welk probleem prioriteit heeft
en welke partners daar probleemeigenaar bij zijn
– wie zijn het meest geëigend om een oplossing
te helpen zoeken. Deze vorm van prioriteitstelling
voorkomt veel discussie. Alle partijen consulteren
hierna hun achterban. Naar aanleiding van de
informatie uit de drie lagen wordt een verant-
woordelijkheidsanalyse opgesteld. Welke partij
dient in het betreffende veiligheidsprobleem de
leidende rol op zich te nemen? Vervolgens wordt
inzichtelijk wat de individuele en integrale
activiteiten van de partners zijn. Hierna start de
daadwerkelijke aanpak van de specifieke proble-
matiek. De aanpak vindt plaats volgens het IVAB-
schema. Er wordt door alle bij het probleem
betrokken partners gewerkt met een vast format.
Na afloop wordt een proces- en succesevaluatie
gehouden.

integraal versus individueel
De aanvankelijke tegenstelling van de ‘I’- kern-
woorden individueel en integraal is juist de
kracht van IVAB gebleken. De IVAB ondervangt
op praktische wijze alle zwakke punten van de
reguliere probleemaanpak. Daarbij wordt er
regelmatig met elkaar gesproken maar blijkt
échte samenwerking over het algemeen lastig te
verwezenlijken. Men kent zijn eigen problemen
in een bepaald probleemgebied het beste. Dit kan
soms bepalend zijn voor de verwachtingen die

men van elkaar heeft. De prioriteiten zijn veelal
divers. Kan er veel van een partner worden
verwacht wanneer een probleem een lage prio-
riteit heeft? Hier ligt een belangrijke drempel
voor de juiste aanpak van een probleem. Ook is de
voortgang, na beëindiging van een project, vaak
niet goed geregeld. In de regel gaat iedere partner
na afloop van een project over tot de orde van de

dag en steekt het probleem binnen de kortste tijd
weer de kop op. Bij IVAB wordt tijdens de project-
gang al vastgesteld wanneer en op welke wijze de
draad weer wordt opgepakt.

invoering 
De politie Hollands Midden heeft inmiddels
besloten IVAB in te zetten in het hele korps.
In elk district zijn IVAB-aanspreekpunten
benoemd. Deze contactpersonen dragen IVAB de
komende tijd over aan alle teams. Daarna worden
de lokale besturen benaderd. In eerste instantie
die van de gemeenten Leiden, Gouda, Alphen aan
den Rijn en Noordwijk. De contactpersonen
ondersteunen het lokale bestuur als zich een
probleem voordoet waarbij de gemeente inschat
dat IVAB daarvoor bruikbaar is. Landelijk bestaat
er overigens grote belangstelling voor IVAB.
Onder andere bij het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Mini-
sterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en de Nederlandse Politie Academie. <<

In de regel gaat iedere partner na
afloop van een project over tot de
orde van de dag en steekt het
probleem binnen de kortste tijd
weer de kop op
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casus: overlastlocatie aan
de oude rijn in het centrum
van leiden 

De aanpak volgens het IVAB-model is
daar toegepast vanwege het dreigende
en intimiderende gedrag van bezoekers
en gebruikers (zwervers en junks) van
het zogenoemde Dienstencentrum.
In het Dienstencentrum bevinden zich
diverse hulpverlenende instanties.
Voorheen stemden zij nauwelijks
onderling af hoe er moet worden
omgegaan met deze doelgroep en de
problemen die zij veroorzaken. In de
omgeving van het Dienstencentrum
bevindt zich de langste winkelstraat van
Nederland: de Haarlemmerstraat.
Winkeliers klaagden over het gedrag van
de doelgroep. 

Door toepassing van het IVAB-model
kreeg de integrale samenwerking op
efficiënte wijze gestalte. IVAB kan de
grootste gemiddelde problematiek
genereren zonder dat daar (uitvoerig)
over moet worden gesproken – met
behulp van het model kwamen
automatisch de vijf hoofdproblemen
naar voren. De diverse partners hebben
daar gezamenlijk input voor geleverd: 
•  uitjouwen, naroepen
•  alcohol- en drugsgebruik 
•  dreigen met geweld 
•  samenscholing, rondhangen
•  belemmeren van de vrije doorgang

Samen met de betrokken partners werd
per probleemitem naar de juiste samen-
hangende aanpak gezocht. Een voor-
beeld is de opstelling van strakke en
eenduidige huisregels en sancties
binnen het Dienstencentrum. Er wordt
periodiek informatie verstrekt aan om-
wonenden en winkeliers en overlast-
uitnodigende obstakels zijn verwijderd.
Er wordt regelmatig schoongemaakt en
de doelgroep wordt consequent aan-
gesproken door de medewerkers van het
Dienstencentrum. Met de Buurtkaders
(bewoners) zijn duidelijke afspraken
gemaakt over het signaleren van
ongewenst gedrag en de politie verbali-
seert gericht of houdt gericht aan nadat
een van de vastgestelde overtredingen is
gepleegd. Verder zijn duidelijke afspra-
ken gemaakt met het openbaar ministe-
rie en vindt er een verhoogde en gerichte
surveillance plaats.  



OMZIEN MET DE
POLITIEMONITOR
Nederland wordt veiliger
Bij de meldlijn M., bedoeld als een extra wapen in de strijd tegen de criminaliteit,
kunnen mensen die de politie niet durven bellen, met een gerust hart hun verhaal
doen – anonimiteit is gegarandeerd. M. is geen politielijn maar een doorgeefluik
waarin meldingen worden doorgegeven aan de politie en andere opsporings-
diensten. Bij M. wordt volop ‘geklikt’ – over zware misdrijven die de samenleving
veel schade berokkenen.

door Imre Krull
Imre Krull is communicatiemanager bij de
Stichting M.

Begonnen in 2002 als pilotproject van het
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
kreeg M. een jaar later van de ministers Donner
en Remkes (Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) het groene licht om als
structurele voorziening door het leven te gaan.

In december 2003 zag de Stichting Meld Misdaad
Anoniem het licht. De stichting beheert de meld-
lijn M., bedoeld als een extra wapen in de strijd
tegen de criminaliteit. M. is géén politielijn – er
wordt samengewerkt met overheid, burgers en
bedrijfsleven (publiek-private samenwerking).
M. is een doorgeefluik, dat wil zeggen dat mel-
dingen worden doorgegeven aan de politie en
andere opsporingsdiensten. Denk aan FIOD/ECD,
Koninklijke Marechaussee en Rijksrecherche. Het

KLIKSPAAN,
BOTERSPAAN? 
Koudwatervrees over een kliklijn 



meldpunt is voor mensen die de politie niet
durven bellen, bijvoorbeeld uit angst voor wraak.
Veilig bellen met M. kán – anonimiteit is gegaran-
deerd. M. kan anonimiteit garanderen door een
aantal maatregelen. In de telefooncentrale van M.
is geen nummerweergave mogelijk. Hierover zijn
afspraken gemaakt met KPN. Het nummer van de
meldlijn 0800-7000 is dan ook niet te zien op de
telefoonrekening en de melding wordt verwerkt
zonder naam, adres, woonplaats en tijdsaan-
duiding. Bovendien worden de telefoongesprek-
ken niet op tape bewaard. Het is dus niet mogelijk
om achteraf aanvullende informatie op te vragen.

Naast de exploitatie van de meldlijn beoogt de
stichting de aanpak van criminaliteit een extra
impuls te geven door, in samenwerking met de
overheid, het bedrijfsleven en de media, projecten
en campagnes op te zetten. Zo ontwikkelt en
coördineert Stichting M. regelmatig campagnes
over een onderwerp dat leeft in de samenleving.
Een voorbeeld is ‘Stop Geweld Op School’ samen
met de Stichting Tegen Zinloos Geweld. Deze
campagne richt zich op het bespreekbaar maken
van geweld en wapenbezit op school. En ieder jaar
is er een vuurwerkcampagne samen met het
ministerie van VROM, gericht op illegaal
(gevaarlijk opgeslagen) vuurwerk en de handel in
illegaal vuurwerk. Hierbij gaat het vooral om het
voorkomen van levensgevaarlijke situaties.
Samen met het Regionaal Platform Schiphol
(KLM, Schiphol-group en Koninklijke

Marechaussee) ontwikkelde M. een campagne om
de veiligheid op Schiphol te bevorderen. Deze is in
mei 2005 voor de tweede keer gestart. Samen met
diverse partijen bereidt M. nu een campagne
tegen mensenhandel voor. Samen met VROM
bereidt M. een campagne voor op het gebied van
ernstige milieudelicten.

m. en de maatschappij
Criminaliteitsbestrijding is een zaak van de
overheid, bedrijfsleven en burgers gezamenlijk.
Bij de frontoffice van M., waar alle telefoontjes
binnenkomen, constateren we dan ook dat de
samenleving bij ons langskomt. Vanuit die sig-
nalen is M. daarom voortdurend op zoek naar
nieuwe partners uit het bedrijfsleven. Deze
partijen kunnen bijvoorbeeld doelgerichte
projecten ondersteunen met een financiële
bijdrage. Het Verbond van Verzekeraars neemt
actief deel aan M. om verzekeringsfraude en
brandstichting beter te kunnen bestrijden.

Het concept van publiek-private samenwerking is
onder de naam ‘Crimestoppers’ in andere landen
al jaren een succes. M. is een onderdeel van deze

Illustratie: Hans Sprangers

Het concept van publiek-private
samenwerking is onder de naam
‘Crimestoppers’ in andere landen
al jaren een succes 
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internationale samenwerking en is bezig haar
Europese netwerk steeds verder uit te breiden.
Criminaliteitsvelden zoals mensenhandel en
terrorisme beperken zich nu eenmaal niet tot
aan de grens. Sinds februari van dit jaar is het ook
mogelijk om ‘vriend van M.’ te worden. Onder het
motto ‘Veiligheid is van iedereen, maar helaas
niet vanzelfsprekend’ heeft M. inmiddels twaalf
nieuwe vrienden mogen verwelkomen. Waar-
onder VNO-NCW, de Bovag, Transport en Logistiek
Nederland en anderen. Zij ondersteunen
Stichting M. zodat nieuwe campagnes kunnen
worden bedacht en uitgevoerd. Deze vrienden-
kring van M. versterkt het maatschappelijk
draagvlak.

m. in de praktijk
Meld Misdaad Anoniem is een gratis nummer dat
zeven dagen in de week bereikbaar is van 10.00
tot 22.00 uur. Maandelijks worden bij M. gemid-
deld 4.300 gesprekken met tipgevers gevoerd.
Niet al deze meldingen worden doorgestuurd.
In de praktijk gaat gemiddeld een op de vijf
meldingen door. De M.-medewerkers maken een
selectie en sturen alleen informatie door die
concreet genoeg is om ermee aan de slag te
kunnen. De informatie moet ook relevante
gegevens bevatten over specifieke daders en/of
omstandigheden en moet kunnen bijdragen aan
de oplossing van een misdrijf. Ten slotte moet de
anonimiteit van de beller gewaarborgd blijven.
De medewerkers achter de telefoon zijn geen
politiemensen maar ‘gewone burgers’ met een
speciale opleiding. Aan de hand van een protocol
loodsen zij tipgevers door de melding heen. Er is
immers maar één contactmoment waarbij zoveel
mogelijk feiten kunnen worden verkregen. Zij
worden regelmatig bijgeschoold en getraind als
er nieuwe onderwerpen of speciale zaken zijn. De
meldingen worden doorgezet naar de partners
van M.: de politieregio’s, de Koninklijke Mare-
chaussee, het fraudeloket van de verzekeraars, de
Rijksrecherche, de AIVD, de Sociale Inlichtingen
en Opsporingsdienst, de SVB, de FIOD en VROM.
Zij verwerken de meldingen in hun eigen
systemen en bepalen zelf welke acties er worden
ondernomen.

koudwatervrees
Aanvankelijk werd gevreesd dat de politie minder
informatie zou ontvangen als mensen anoniem
en gemakkelijk M. kunnen bellen. Dat blijkt niet
het geval. De politie loopt geen meldingen mis,
maar krijgt juist extra informatie door de mel-
dingen van M. Tijdens de pilotperiode is in de
regio Haaglanden een onderzoek gedaan naar de

aard van de informatie. Daaruit kwam naar voren
dat het in zeventig procent van de gevallen ging
om informatie die zonder M. niet was verkregen.
M. is duidelijk een aanvullend middel en dat is

ook altijd het uitgangspunt geweest. Bij campag-
nes wordt er dan ook vanuit een drietrapsraket
gecommuniceerd; 1-spreek elkaar er op aan, 2-ga
gewoon naar de politie, 3-als het niet anders kan,
om wat voor reden dan ook, bel met M. en meld
misdaad Anoniem. En dan het fenomeen
‘klikken’. Dat wordt door M. uitgelegd als: klikken
is kwaadspreken ongeacht de inhoud. Tippen
naar M. is waardevolle informatie over misdrijven
doorgeven. In de praktijk bleek echter dat zeven-
tig procent van de Nederlanders klikken helemaal

Stichting M. is ontstaan als een initiatief van het Nationaal Platform
Criminaliteitsbeheersing. Het is een samenwerkingsverband met onder
andere de regiokorpsen, het KLPD, het Verbond van Verzekeraars, de
Koninklijke Marechaussee, de FIOD en andere opsporingsdiensten.
Het bestuur van M. wordt gevormd door vertegenwoordigers van de
ministeries van Justitie en BZK, de Raad van Hoofdcommissarissen en
het Verbond van Verzekeraars. Ook is er een Raad van Advies, die
Stichting M. bijstaat met daarin onder andere vertegenwoordigers uit de
media, het openbaar ministerie (OM) en de Kamer van Koophandel.
Samenwerking met diverse stichtingen, instituten en bedrijven staat bij
M. hoog in het vaandel. 

Voor meer informatie over M.: Stichting M., T: (033) 253 68 33, e-mail: mail@meldmisdaad.nl, of

raadpleeg de website www.meldmisdaad.nl

Aanvankelijk werd gevreesd dat
de politie minder informatie zou
ontvangen als mensen anoniem
en gemakkelijk M. kunnen bellen
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niet zo’n negatieve bijsmaak vindt hebben. De tijd
van ‘klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn
straatje gaan’ is allang voorbij. Het gaat immers
niet om koekjes uit de trommel pikken maar om
misdaad en misdrijven zoals moord en doodslag,
brandstichting, kinderporno, diefstal en terro-
risme. En daar willen veel mensen een steentje
aan bijdragen getuige de meldingen die wij
binnenkrijgen.

m. als bewijsmateriaal
Anonieme tips zijn als sturingsinformatie of
aanvullende informatie bruikbaar in een straf-
rechtelijk onderzoek. Een voorbeeld: in 2004 werd
een verdachte het witwassen van ongeveer zeven
miljoen euro ten laste gelegd, alsmede vuur-
wapenbezit en drugshandel. Zijn advocaat
betoogde dat de anonieme tip niet kon leiden tot
een redelijk vermoeden van schuld aan over-
treding van de Opiumwet of de Wet wapens en
munitie, en stelde dat de daarop gebaseerde
doorzoeking dus onrechtmatig was. De rechtbank
verwierp het verweer van de advocaat op basis
van de volgende argumenten: de anonieme tip
bevatte veel concrete informatie met specifieke
gegevens over een ernstig feit. In de woning zou
tien kilo cocaïne, een vuurwapen en een miljoen
euro aanwezig zijn. De politie had informatie

opgevraagd bij het Kadaster en had ook contact
gezocht met het opgegeven sleuteladres. De bin-
nengekomen informatie is dus getoetst. <<

Figuur 1> Meldingen bij M. naar soort criminaliteit, januari tot juni 2005
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door Bert Bieleman en Jacco Snippe
De auteurs zijn werkzaam bij intraval, Bureau voor
Onderzoek en Advies, te Groningen en Rotterdam,
respectievelijk als directeur en senior-onderzoeker.

In 20% van de steden in Nederland zijn de afgelopen jaren
camera’s geplaatst. In elk van die steden moet camera-
toezicht criminaliteit en overlast terugdringen, de
veiligheidsbeleving bij bewoners versterken én de werk-
zaamheden van politie (en hulpverlening) vergemak-
kelijken. Soms wordt ook beoogd de opsporing en vervolging
van strafbare feiten te verbeteren. Het cameratoezicht
wordt vooral toegepast in uitgaansgebieden, op stations of
haltes van het openbaar vervoer, in winkelcentra en in
mindere mate in woonwijken. Bureau intraval heeft de
toepassing van cameratoezicht in Sneek, Groningen,
Rotterdam, Gouda en Heerlen geëvalueerd. De evaluaties
bestaan uit een procesevaluatie en een onderzoek naar de
resultaten van het cameratoezicht. Voor de procesevaluaties

zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van
betrokken organisaties. Voor de resultaten zijn bewoners,
bezoekers en ondernemers in de cameragebieden onder-
vraagd – direct voorafgaande aan en één (en twee) jaar ná de
invoering van het cameratoezicht. Tevens is gebruik
gemaakt van politiecijfers en de incidentregistraties van het
cameratoezicht.

politie
De politie kan met behulp van de camera’s sneller en
gerichter werken, blijkt uit de procesevaluaties. Politie-
mensen ervaren de camera’s als een steun in de rug en het
verschaft hen beter inzicht in de situatie. Omdat verdachten
eerder bekennen is er volgens de betrokkenen ook sprake
van een snellere afhandeling van zaken. Cameratoezicht
kan daarnaast preventief werken: het voorkomt de escalatie
van incidenten. In het begin van de invoering zijn er enkele
knelpunten die regelmatig optreden. De kwaliteit van de
uitlezers van de beelden laat in het begin nog wel eens te

In tal van steden wordt cameratoezicht ingezet om crimina-
liteit en onveiligheid terug te dringen. Maar wat weten we
eigenlijk van de effectiviteit van cameratoezicht? Aan de
hand van evaluaties van cameratoezicht in meerdere
gemeenten zijn conclusies mogelijk over de voorwaarden
waaronder cameratoezicht succes kan hebben.
Cameratoezicht blijkt vooral mensenwerk te zijn: live uit-
lezen en een goede opvolging door de politie zijn essentieel.

MENSENWERK 
Voorwaarden voor succesvol cameratoezicht 



SECONDANT #5 | OKTOBER 2005 27

wensen over: verdachte situaties worden niet goed herkend
en de politie op straat wordt niet goed geïnformeerd.
Daarnaast is de samenwerking tussen de uitlezers en de
politie in het begin gebrekkig: men blijkt vaak slecht van
elkaars werk op de hoogte en de houding van de politie
neigt tot enige arrogantie.

Bij de politiegegevens laten de meldingen en aangiften in
het eerste jaar na de plaatsing een stijging zien, vooral in het
begin. Dit is ook juist de bedoeling – door het plaatsen van

camera’s wordt meer zicht gekregen op de locatie. Veel
bezoekers blijken dan nog niet op de hoogte of beseffen niet
dat hun gedrag wordt vastgelegd. Wanneer het cameratoe-
zicht werkelijk preventief werkt, dienen de meldingen en

aangiften na verloop van tijd te dalen. Volgens verschillende
betrokkenen vermindert door het toezicht het zogenoemde
dark number: het verschil tussen de daadwerkelijk gepleeg-
de misdrijven en de geregistreerde criminaliteit neemt af.
Dit betekent dat het inzicht in de criminaliteit wordt ver-
groot. Uit de enquêtes blijkt dat het overgrote deel van de
ondervraagden positief tot zéér positief is over cameratoe-
zicht. Ook vindt een grote meerderheid de camera’s geen
inbreuk op de privacy. Tussen de voor- en nametingen zijn
hierin nauwelijks veranderingen te zien. Wanneer er al van
veranderingen sprake is, dan zijn die in een nog
verdergaande positieve richting.

indicatoren
Van onze evaluaties hebben wij enkele gemeenschappelijke
thema’s nader onderzocht. Dit kan worden gezien als de
eerste aanzet voor een metaevaluatie. Het gaat hierbij om:
• de verschillende gebieden waar de camera’s hangen;
• de ervaringen van de gebruikers van die gebieden;

Gestalde fietsen bij het Goudse station worden door cameratoezicht bewaakt. Een bord wijst prominent op de inzet van het instrument. Kan cameratoezicht een afschrikwekkend effect

hebben? | foto: Inge van Mill.

Ook vindt een grote meerderheid de
camera’s geen inbreuk op de privacy
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• de veranderingen in veiligheid en criminaliteit.
De combinatie van de resultaten van verschillende aspecten
binnen deze thema’s levert een groot aantal indicatoren op
met verschillende scores. Nagegaan is of er sprake is van:
verbetering; geen verandering (neutraal); of verslechtering.
Overigens is Sneek niet meegenomen in deze analyse,
omdat hier alleen een retrospectieve meting heeft plaats-
gevonden en geen voor- en nameting. Ter verduidelijking
kan het volgende voorbeeld dienen. Bij uitgaansgebieden is
er sprake van 78 verschillende indicatoren waarvan bekend
is welke verandering heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij
om combinaties van: (a) ondervraagde bewoners, onder-
nemers, bezoekers in (b) de gemeenten Heerlen, Groningen,
Gouda, Rotterdam over (c) onveiligheidsgevoelens, vanda-
lisme, ooggetuige en slachtoffer van verbale en fysieke
agressie. Deze combinaties leveren 78 cellen op met
positieve, neutrale of negatieve scores. Samenvoeging
daarvan levert de totale percentages verbetering, geen
verandering of verslechtering op.

gebieden
In de bovengenoemde gemeenten zijn de camera’s geplaatst
in verschillende gebieden, waaronder:
• uitgaansgebieden (Groningen, Rotterdam, Heerlen);
• vervoersgebieden (Sneek, Rotterdam, Gouda);

• woon- en werkgebieden (Rotterdam, Heerlen);
• parkeerterreinen (Gouda).

Het blijkt dat de grootste verbeteringen zich voordoen op de
parkeerterreinen (met een verbetering van 30% van de

indicatoren) en de woon/werkgebieden (een verbetering
van 27%). Op de parkeerterreinen is het cameratoezicht
vooral ingevoerd ter voorkoming van autokraken en
vandalisme aan auto’s. Dit lijkt goed te werken: reeds na één
jaar is er sprake van een zeer grote daling. In de woon/werk-
gebieden gaan vooral de veiligheidsgevoelens onder
bewoners omhoog, terwijl het slachtofferschap van
vandalisme en agressie bij hen omlaag gaat. De verslechte-
ring in de woon/werk gebieden van 9% wordt vooral veroor-
zaakt door de negatieve scores van de ondernemers in de

wijk Heerlen-GSM. Het gaat hier om een wijk aan de achter-
zijde van het station, waar veel leegstand is. Tijdens het
veldwerk werd bij een groot aantal panden niet open-
gedaan. Overigens laten de cijfers uit de politieregistratie
hier over de hele periode ook een sterke stijging zien, terwijl

Tabel 1> Effecten van cameratoezicht naar type gebied

n verbetering neutraal verslechtering

Uitgaan 78 15% 85% 0%

Vervoer 49 6% 94% 0%

Woon/werk 88 27% 64% 9%

Parkeren 10 30% 70% 0%

cameratoezicht kan succesvol zijn,
wanneer aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan:

•  realistische doelstellingen

•  goede gebiedskeuze

•  beelden live uitkijken 

•  gekwalificeerde uitlezers

•  goede communicatie tussen uitlezers en
politie op straat

•  goede opvolging door de politie

•  goede kwaliteit van het beeldmateriaal

•  bewaren van de opnames
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dit voor de rest van de stad niet het geval is. De vervoers-
gebieden vertonen met 6% de minste verbetering en scoren
het meest neutraal. Dit heeft vooral te maken met de grote
aantallen wisselende bezoekers in deze gebieden.
Bovendien is er sprake van een verhoudingsgewijs lage
prevalentie van incidenten. Dit betekent dat er een aanzien-
lijk grotere steekproef nodig is om eventuele veranderingen
aan te kunnen tonen.

gebruikers
In de evaluaties zijn drie categorieën gebruikers van de
verschillende cameragebieden onderscheiden: bewoners;
ondernemers; en bezoekers. Aan elke categorie is een groot
aantal dezelfde vragen gesteld over veiligheid en
criminaliteit.

De grootste verbetering doet zich voor onder de bewoners
waar 28% van de indicatoren is verbeterd. Het gaat hierbij
met name om woon/werkgebieden en veel minder om
uitgaansgebieden. Het is vooral Heerlen-Centrum waar de
veiligheidsgevoelens zijn toegenomen en het slachtoffer-
schap is verminderd. Reden hiervoor kan zijn dat zij
dagelijks met de problematiek in de buurt te maken hebben

en er ook het vaakst bij betrokken zijn, waardoor zij het
snelst een verandering ervaren of constateren. Vanuit die
gedachte is het niet vreemd dat bezoekers de geringste
verbetering laten zien. Zij verblijven veel minder vaak in de
gebieden en zijn er meestal maar kort aanwezig. Hierdoor

maken zij in het algemeen ook weinig van de overlast en
criminaliteit mee.

veiligheid en criminaliteit
Aan alle gebruikers van de verschillende cameragebieden is
gevraagd naar onveiligheidsgevoelens en in hoeverre zij
ooggetuige en slachtoffer van vandalisme, verbale en
fysieke agressie zijn geweest. De grootste verbetering valt te
constateren bij onveiligheidsgevoelens en verbale agressie,
met name bij bewoners en bezoekers. Het gaat hierbij
overigens wel om de minder harde zaken. Meer concrete
zaken als fysieke agressie laten daarentegen de geringste
verbeteringen zien. De verbetering van vandalisme doet
zich vooral voor bij bezoekers van parkeerterreinen en onder
bewoners. Zoals reeds is vermeld, is het cameratoezicht op
parkeerterreinen specifiek opgezet om vandalisme aan
auto’s en auto-inbraken tegen te gaan. De cijfers laten zien
dat de gewenste effecten hier ook daadwerkelijk worden
bereikt. Politiegegevens ondersteunen dit. In Gouda is na
plaatsing van camera’s op drie parkeerterreinen het aantal
aangiften van auto-inbraak met 92% gedaald en vernieling
aan auto met 77%. Ook buiten de parkeerterreinen met
cameratoezicht namen de inbraken in auto’s af door een

intensieve aanpak van de autokrakers. Die daling was echter
veel geringer (28% voor diefstal uit/van auto en 19% voor
vernieling aan auto). Een daling van de aangiften is echter
allesbehalve vanzelfsprekend. In uitgaansgebieden in
Groningen en Rotterdam nam na invoering van

Tabel 2> Effecten van cameratoezicht naar type gebruiker*

n verbetering neutraal verslechtering

Bewoners 69 28% 72% 0%

Ondernemers 66 17% 77% 6%

Bezoekers 90 13% 82% 4%

* Wegens afronding tellen niet alle percentages op tot 100

Tabel 3> Cameratoezicht en veiligheid en criminaliteit*

n verbetering neutraal verslechtering

Onveiligheidsgevoelens 23 26% 74% 0%

Verbale agressie 46 24% 72% 4%

Fysieke Agressie 46 11% 85% 4%

Vandalisme 46 15% 80% 4% 

* Wegens afronding tellen niet alle percentages op tot 100
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cameratoezicht het aantal aangiften van geweld in het
begin juist toe. Een stijging in aangiften vindt in
cameragebieden plaats omdat slachtoffers eerder aangifte
doen wanneer ze weten of daar door de politie op worden
gewezen, dat het (gewelds)misdrijf met camera’s is
waargenomen.

succesvol cameratoezicht
Alhoewel het overgrote deel van de ondervraagden positief
is over het cameratoezicht, blijkt uit de evaluaties dat
cameratoezicht níet voor alle gebieden even positieve
resultaten oplevert. Bovendien zijn de ervaringen van de
verschillende doelgroepen en de betrokken organisaties

niet altijd eensluidend. Cameratoezicht kan echter succesvol
zijn, maar dan moet wel aan een aantal voorwaarden
worden voldaan, namelijk: realistische doelstellingen;
goede gebiedskeuze; camerabeelden live uitkijken; gekwali-
ficeerde uitlezers; goede communicatie tussen uitlezers en
politie op straat; goede opvolging door de politie; goede
kwaliteit van het beeldmateriaal; en bewaren van de opna-
mes. Wordt aan een van deze voorwaarden niet voldaan, dan
vermindert dit de effectiviteit van het cameratoezicht.
Belangrijk is een goede combinatie van doelstellingen en
gebiedskeuze. Een verlaging van geweld door bezoekers in
uitgaansgebieden valt hier niet onder: uitgaansgeweld
vindt vaak op een laat tijdstip plaats onder invloed van

Rondom het Goudse

stationsgebied is

cameratoezicht onderdeel

van een samenwerkings-

overeenkomst tussen NS,

gemeente, politie en

anderen om de stations-

omgeving veilig te maken.

Politiemensen ervaren

camera’s als een steun in

de rug | foto: Inge van Mill. 
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drank en drugs. Onder deze omstandigheden laat men zich
aan cameratoezicht niet veel gelegen liggen. Wel pakt het
positief uit voor het werk van politie en hulpverlenings-
diensten. Beter is bijvoorbeeld het met cameratoezicht
trachten te verminderen van vandalisme en inbraken op
parkeerterreinen en in woon/werkgebieden. De essentie
van effectief cameratoezicht is dat de beelden live worden
bekeken. Daardoor kan, als er een incident plaatsvindt of
dreigt plaats te vinden direct worden ingegrepen.
Bovendien kan de camera direct inzoomen om de betrok-
kenen goed in beeld te brengen. Om dit te kunnen doen
moeten de uitlezers, die de beelden van meerdere camera’s
in de gaten houden, een situatie snel kunnen inschatten en,
indien nodig, direct de politie inschakelen. In zeer korte tijd
moet de politie worden geïnformeerd over de ernst en
omvang van het incident. Vervolgens moet zij over
voldoende capaciteit beschikken, waardoor bij dreigende
situaties een snelle en flexibele inzet mogelijk is. De effec-
tiviteit van de politie-inzet wordt vergroot als de beelden
waarmee de situatie moet worden ingeschat scherp en
helder zijn. De politie is dan in staat om gepast te reageren.
Veelal is een beperkte politie-inzet mogelijk, omdat de
situatie nu beter kan worden ingeschat. Ook in verband met
de bewijslast moet over duidelijke beelden kunnen worden
beschikt. Die beelden moeten dan uiteraard wel kunnen
worden bewaard.

Het continue live bekijken van de camera’s leidt vaak tot een
groter aantal meldingen van incidenten en door de directe
opvolging wordt meestal ook een groter aantal verdachten
aangehouden. Een voordeel van cameratoezicht is verder dat
het cameratoezicht een nuttige aanvulling is op het politieel

toezicht op straat, met name waar het gaat om het vroeg-
tijdig kunnen ingrijpen bij dreigende ordeverstoringen,
vechtpartijen of andere (gewelds)incidenten. Verder ervaart
de politie, maar ook bijvoorbeeld het ambulancepersoneel,

de camera’s als een belangrijke steun in de rug — zij voelen
zich er op drukke uitgaansavonden vooral veiliger door. Een
laatste positief effect van het cameratoezicht is de snellere
afhandeling van geweldszaken. Onder druk van
camerabeelden bekennen verdachten volgens de politie
eerder de gepleegde geweldsmisdrijven, hetgeen het
toegenomen aantal verdachten deels verklaart.

ten slotte
Cameratoezicht kan voordelen hebben, mits aan de
voorwaarden voor succesvol toezicht is voldaan. Het is zeker
geen panacee voor alle kwalen. Cameratoezicht blijkt vooral
mensenwerk te zijn: live uitlezen en een goede opvolging
door de politie zijn essentieel. Samen met een goede
kwaliteit van de camera’s betekent dit dat de kosten van
cameratoezicht relatief hoog zijn. Het is een aanvullende
maatregel die een meerwaarde kan hebben wanneer andere
maatregelen ter vermindering van criminaliteit en overlast
onvoldoende effect sorteren. Bovendien dient het onderdeel

te zijn van een gezamenlijke aanpak en samen met andere
activiteiten te worden uitgevoerd. De roep om meer
camera’s en uitbreiding van de mogelijkheden, zoals
gezichtsherkenning, is vaak voorbarig. Voordat daar
überhaupt aan wordt gedacht, is het verstandig eerst te
zorgen voor het realiseren van de voorwaarden voor een
succesvolle aanpak. Daar kan vaak nog veel winst worden
geboekt. <<

De resultaten van de evaluaties zijn gepubliceerd in verschillende
rapporten. Voor meer informatie: intraval, Postbus 1781, 9701 BT
Groningen, T (050) 313 40 52, www.intraval.nl

De essentie van effectief cameratoe-
zicht is dat de beelden live worden
bekeken

De roep om meer camera’s en uitbrei-
ding van de mogelijkheden, zoals
gezichtsherkenning, is vaak voorbarig



door Ilse van Leiden en Henk Ferwerda
De auteurs zijn werkzaam bij Advies- en
Onderzoeksgroep Beke in Arnhem.

In totaal worden er jaarlijks rond de twintig-
duizend personenauto’s gestolen. De merken
Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz, BMW, Renault,
Peugeot, Ford, Audi, Volvo en Seat vertegen-
woordigen – in absolute aantallen – meer dan

driekwart van alle gestolen jonge auto’s in
Nederland. Ruim twee derde van alle gestolen
personenauto’s wordt  weer teruggevonden,
terwijl iets meer dan de helft van de duurdere,

exclusievere auto’s voorgoed verdwijnt. Met
name de auto’s uit de hogere klassen blijken ten
prooi te vallen aan professionele criminelen die
opereren binnen de georganiseerde autodiefstal,
zo blijkt uit een recent uitgevoerd landelijk
onderzoek naar georganiseerde autodiefstal.

Autodiefstal kent verschillende gezichten.
Te denken valt aan diefstal van een auto voor
eigen vervoer of diefstal voor het plegen van een
ander delict. In het onderzoek naar georgani-
seerde autodiefstal gaat het om diefstal van een
auto om financiële redenen. Daarbij gaat het
enerzijds om het strippen, omkatten (een
gestolen auto voorzien van een ander chassis-
nummer, afkomstig van een autowrak) of klonen
van gestolen auto’s en anderzijds om verzeke-
ringsfraude. Waar midden jaren negentig Oost-
Europa een belangrijk afzetgebied was voor
gestolen (complete) auto’s blijken nu Noord- en
West-Afrikaanse landen belangrijke

Autodiefstal kent meerdere vormen, waaronder het stelen van auto’s uit
winstbejag door beroepscriminelen – georganiseerde autodiefstal. Daarbij
vormen landsgrenzen kinderspel. Een andere grens die wordt doorbroken is de
verschuiving vanwege recente preventietechnieken, van objectmisdrijf naar
persoonsmisdrijf. Autosleutels worden soms met geweld gestolen. Nog meer
persoonsafhankelijke technopreventieve maatregelen zijn niet wenselijk.

DE GRENZEN
VERLEGD 
Georganiseerde autodiefstal als persoonsmisdrijf 
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Nederland vervult binnen de
georganiseerde autodiefstal een
belangrijke transitfunctie met de
havens als zwakke schakel
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afzetgebieden te zijn. Voor auto-onderdelen
blijken Nederland en Oost-Europa een belangrijke
afzetmarkt te zijn. Nederland vervult binnen de
georganiseerde autodiefstal een belangrijke
transitfunctie met de havens als zwakke schakel.
Illustratief hiervoor is de casus waarin in Italië
gestolen auto’s die Marokko als eindbestemming
hebben eerst door koeriers naar Nederland
worden gereden om ze vervolgens via de Neder-
landse havens naar Marokko te exporteren.
De oversteek van Italië naar Marokko lijkt aanne-
melijker waarmee de omslachtige methode iets
zegt de ruimere mogelijkheden tot export van
gestolen goederen vanuit de Nederlandse havens
dan in Italië.

georganiseerde autodiefstal
De georganiseerde autodiefstal is voor een groot
deel internationaal georiënteerd. Dat wil zeggen
dat de auto’s in Nederland worden gestolen en in
het buitenland worden afgezet of andersom.

Bij deze internationaal georiënteerde autodiefstal
staan de complete – vaak erg dure en exclusieve –
auto’s centraal en gaat het in beperktere mate om
auto-onderdelen. Voor een kleiner deel is er ook
sprake van nationaal georiënteerde groepen
waarbij de diefstal en afzet van de auto’s binnen
de landsgrenzen blijft. Wat betreft de buit spelen
de auto-onderdelen hier een prominentere rol
dan de complete auto’s.

De nationaal opererende groepen blijken indien
nodig ‘aan te haken’ bij de internationaal georiën-
teerde groepen voor de afzet van gestolen auto’s.
Er is sprake van dynamiek in de samenwerking
waarbij de – nationale en internationale –
criminele groepen binnen het netwerk van
georganiseerde autodiefstal als radertjes in en uit
elkaar draaien. Binnen de georganiseerde auto-
diefstal bestaat een keten van verschillende
functies en functiegroepen die begint bij de
diefstal van de auto en eindigt bij de afzet of

Criminelen die opereren binnen de georganiseerde autodiefstal laten zich door weinig tegenhouden. Aan vermindering

van het risico op autodiefstal kan bewaakt parkeren bijdragen | foto: Inge van Mill. 
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verkoop van de gestolen auto of onderdelen
ervan. Binnen deze keten is sprake van onder-
meer stelers, strippers, omkatters, document-
vervalsers, koeriers, helers en opdrachtgevers.
De criminele groepen die internationaal
opereren zijn qua omvang, met vijf tot
vijfentwintig personen, groter dan de nationaal
opererende groepen bestaande uit drie tot vijf
personen. Terwijl er binnen de internationale
groepen aparte groepen bestaan die een
specifieke functie binnen de keten vervullen,
heeft binnen de nationale groepen eenzelfde
persoon vaak meerdere functies. De vele
handelingen die bij georganiseerde autodiefstal
nodig zijn om tot de afzet of verkoop van een
gestolen auto of auto-onderdelen te komen,
maakt de – al dan niet bewuste – betrokkenheid
van de legale autobranche vrijwel onvermijdelijk.
In de meeste gevallen van georganiseerde
autodiefstal blijkt er dan ook sprake van een
sterke verwevenheid van de criminele groep(en)
met de legale autobranche.

persoonsmisdrijf
Met de recente technische ontwikkelingen met
betrekking tot preventie van autocriminaliteit –
technopreventieve maatregelen – is autodiefstal
voor een deel verschoven van een objectmisdrijf
naar een persoonsmisdrijf. Met deze verschuiving
is er sprake van een verandering in de modus
operandi van de autodieven. Voor het mee
kunnen nemen van een auto is vaak de unieke
sleutel en/of een persoonlijke code nodig.
Het aantal woninginbraken waarbij de
autosleutel wordt meegenomen, is daarmee

sterk toegenomen. Het risico op homejackings
en carjackings – het meenemen van de

autosleutel en de auto met gebruik van geweld –
is daardoor tevens verhoogd. In België is een
toename van home- en carjackings de afgelopen
jaren, sterker dan in ons land, duidelijk merkbaar.

preventie en aanpak 
De zorgelijke ontwikkelingen in de modus ope-
randi van autodieven en daarmee de toenemende
veiligheidsrisico’s voor auto-eigenaren maakt een
verdere ontwikkeling van persoonsafhankelijke
technopreventieve maatregelen niet wenselijk.
Welke mogelijkheden zijn er dan wel ter bestrij-
ding van autocriminaliteit? 

Ten eerste zouden politie en justitie hoger moeten
inzetten op de bestrijding van georganiseerde
autodiefstal temeer omdat aan ernstige mis-
drijven vaak een autodiefstal vooraf gaat. Denk
hierbij aan liquidaties, overvallen maar ook aan
terroristische aanslagen. Met een effectieve
preventie en aanpak van georganiseerde auto-
diefstal zouden daarom ook andere ernstige
misdrijven voorkomen of opgelost kunnen

De nationaal opererende
groepen blijken indien nodig
‘aan te haken’ bij de internatio-
naal georiënteerde groepen voor
de afzet van gestolen auto’s
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worden. Bij een verbetering van de aanpak van
georganiseerde autodiefstal moet verder gedacht
worden aan het professionaliseren van het
opsporingsproces bij politie en justitie. Allereerst
heeft dit betrekking op informatieoverdracht,
registratie en deskundigheidsbevordering.
Daarnaast wordt gedoeld op het creëren van meer
mogelijkheden tot doorrechercheren, uitlopen

van lijnen en daarmee het kunnen uitdelen van
‘gevoelige klappen’ binnen de criminele
netwerken. Het grensoverschrijdende karakter
van het fenomeen vraagt bovendien om een
intensievere samenwerking tussen politie-
korpsen en arrondissementen maar ook met
instanties in het buitenland en met douane- en
havenpersoneel.

In het kader van preventie van georganiseerde
autodiefstal is het van belang dat de betrokken
partijen – de overheid, de autobranche en de

verzekeraars – nauw samenwerken echter met
inachtneming van de eigen verantwoordelijk-
heid. Duidelijkere onderlinge afspraken met
betrekking tot procedures is hier een voorbeeld
van. Daarbij moet onder meer gedacht worden
aan het scheiden van de kentekenpapieren bij
schadevoertuigen waardoor omkatten wordt
bemoeilijkt. Het intensiveren van interdiscipli-
naire handhavings- en controleacties is een ander
voorbeeld van een gezamenlijke preventieslag.
Voorts is met betrekking tot preventie het blijven
bevorderen van technische persoonsonafhan-
kelijke preventiemiddelen van belang. <<

Het boek Georganiseerde autodiefstal: kenmerken en
achtergronden van een illegale branche in kaart
gebracht, Henk Ferwerda, Nicole Arts, Edgar de Bie en
Ilse van Leiden, is verkrijgbaar bij Uitgeverij SWP (ISBN
90-6665-665-4, www.autodiefstal.swpbook.com).

In het kader van preventie van
georganiseerde autodiefstal is
het van belang dat de betrokken
partijen – de overheid, de auto-
branche en de verzekeraars –
nauw samenwerken echter met
inachtneming van de eigen
verantwoordelijkheid



DOOR VELE HANDEN 
Interne criminaliteit bij logistieke dienstverleners 

Bedrijfsleven
In de bedrijfssector logistieke dienstverlening ondergaan waardevolle goederen
tal ven bewerkingen: op- en overslaan, verpakken, assembleren, enzovoort.
Aan deze bewerkingen komen vele handen te pas. In het onderzoek Interne
criminaliteit in de logistieke sector, uitgevoerd door onderzoeksbureau BTVO,
wordt nagegaan in hoeverre deze sector daardoor kwetsbaar is voor criminaliteit
door de eigen werknemers.
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door Ben Rovers
De auteur is criminoloog/onderzoeker en werkzaam bij
onderzoeksbureau BTVO in Den Bosch. Het rapport Interne
criminaliteit in de logistieke sector is te downloaden van:
www.btvo.nl 

Als een bedrijf slachtoffer wordt van enige vorm van
criminaliteit waarbij (ook) eigen personeel betrokken is,
spreken we van interne criminaliteit (zie kader). Er bestaat
nog weinig inzicht in hoe vaak dit verschijnsel nu voorkomt,
welke bedrijven vooral slachtoffer worden, wie de daders
zijn, en hoe bedrijven, maar ook politie en justitie op dit
verschijnsel reageren. Om hier meer inzicht in te krijgen is in
opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheer-
sing een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder bijna 140
logistieke dienstverleners in Nederland. Dit zijn doorgaans
grote, internationaal opererende ondernemingen, die voor
hun klanten goederen op- en overslaan (warehousing) en op
deze goederen ook lichte industriële bewerkingen uitvoeren
of er anderszins waarde aan toevoegen (Value Added Logistics
– VAL), bijvoorbeeld door de goederen te verpakken, te
stickeren, te assembleren, et cetera. De verwachting is dat
deze bedrijven mogelijk extra kwetsbaar zijn voor interne
criminaliteit, omdat ze vaak werken met hoog-risicovolle
goederen, die door vele handen gaan tijdens de bewerking.
Hoog-risicovolle goederen zijn meestal dure, goed verhan-
delbare consumentenproducten, zoals consumenten-
elektronica, witgoed, computeronderdelen, merkkleding,
persoonlijke verzorgingsproducten en dergelijke.

aard en omvang 
Voor 48% van de onderzochte bedrijven geldt dat interne
criminaliteit een probleem is waarmee ze soms of vaker te
maken hebben. 18% van de bedrijven gaf aan interne
criminaliteit als een groot probleem te beschouwen. Van de
onderzochte bedrijven gaf 87% aan in de afgelopen drie jaar
ten minste eenmaal het slachtoffer te zijn geworden van
enige vorm van interne criminaliteit. De meeste bedrijven
die slachtoffer waren geworden, gaven aan dat ze verschil-
lende incidenten hadden gehad. Verduistering is de meest
genoemde vorm van interne criminaliteit (zie figuur 1). Circa
61% van de bedrijven had hiermee in de afgelopen drie jaar
te maken gehad. Meestal ging het hierbij om kleinschalige
diefstal van handelsgoederen (enkele producten of een
doos). Er werden echter ook regelmatig grootschalige
verduisteringen gemeld (bijvoorbeeld een of meer pallets
met goederen of een volledige trucklading). 34% van de
bedrijven meldde dat ze in de afgelopen drie jaar slachtoffer
waren geworden van enige vorm van ‘interne’ inbraak.

Dat was soms in de loods, maar meestal betrof het
ladingdiefstal uit een afgesloten vrachtauto, waarbij in
voorkomende gevallen ook de vrachtauto zelf werd
gestolen.

De hier genoemde 34% is zeker een onderschatting van het
percentage bedrijven dat slachtoffer is geworden van deze
vorm van interne criminaliteit. 77% van de bedrijven
meldde dat ze in de afgelopen drie jaar één keer of vaker
slachtoffer waren geworden van enige vorm van inbraak.
Dit is, naar frequentie en schade gemeten, het grootste
‘externe’ criminaliteitsprobleem in de sector. De gemiddelde
schade van een dergelijk incident bedraagt meer dan
honderdduizend euro. Slechts in een zeer beperkt aantal
gevallen waren bedrijven in staat om bij deze incidenten
interne betrokkenheid te vermoeden of aan te tonen (in 14%
van alle gerapporteerde gevallen van inbraak).
Opsporingsdeskundigen zijn echter unaniem in hun oordeel
dat met name bij grootschalige inbraken en ladingdief-
stallen medewerking van personeel doorgaans onontbeer-
lijk is. Het is in dit verband dan ook opvallend hoe vaak
bedrijven melding maakten van personeel dat verwijtbaar
onprofessioneel had gehandeld, door bijvoorbeeld een hek
of een deur open te laten staan of door anderszins voorge-
schreven veiligheidsprocedures niet te volgen, waardoor
een grootschalige diefstal van handelsgoederen kon
plaatsvinden. We kunnen aldus vaststellen dat het belang-
rijkste ‘externe’ criminaliteitsprobleem in de logistieke
sector veel vaker dan bedrijven denken of willen toegeven,
ook een interne component heeft.

In figuur 1 is te zien dat ook andere vormen van interne
criminaliteit met een zekere regelmaat aan de orde zijn.
In zijn algemeenheid gaat het hier echter om problemen die
niet specifiek zijn voor de logistieke sector en die ook minder
zwaarwegend zijn. Vanuit het oogpunt van risico op interne
criminaliteit vormt het transport het meest kwetsbare
onderdeel in de bedrijfsvoering (inbraken, diefstal, overval-
len). Transportgerelateerde activiteiten laten zich ook
moeilijker monitoren dan activiteiten in een loods.

zichtbare sporen
De in figuur 1 genoemde cijfers geven hoogstwaarschijnlijk
een onderschatting van het werkelijke probleem, omdat
verschillende factoren ervoor zorgen dat niet alle incidenten
van interne criminaliteit aan het licht komen. De belang-
rijkste oorzaken: niet alle incidenten laten zichtbare sporen
na (bijvoorbeeld niet opgespoorde fraude). Van incidenten
die wél sporen nalaten is niet altijd duidelijk of het

Bedrijven in de logistieke dienstverlening treffen vaak een reeks van beveiligingsmaat-

regelen, meestal bouwkundige en technologische maatregelen. Een kleinere groep van

bedrijven werkt met uitgebreide veiligheids- en controleprocedures | foto: Inge van Mill.
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criminaliteit betreft (bijvoorbeeld vermissing van goe-
deren). Bedrijven hebben in zo’n geval vaak ook geen
belang om het als zodanig te labelen (vanwege claims of
imagoschade). Bij gebeurtenissen die een onmiskenbaar
crimineel karakter hebben, zoals voornoemde lading-
diefstallen, zijn bedrijven meestal niet bereid of in staat om
interne betrokkenheid vast te stellen. Overigens kunnen
ook hier economische overwegingen een rol spelen om de
interne betrokkenheid niet toe te geven (bijvoorbeeld
aansprakelijkheidsstelling door de verlader). Verder
hebben respondenten om allerlei redenen soms een
beperkt zicht op wat er in het bedrijf omgaat. Of hun zicht is
beperkt tot bepaalde vormen van interne criminaliteit.
Als ze wel een goed zicht hebben, zijn ze niet altijd bereid
om hierover in alle gevallen te rapporteren aan de onder-
zoekers. Hierbij spelen bedrijfsmatige overwegingen een
rol zoals hiervoor genoemd, maar soms hebben respon-
denten zelf ook een belang om bijvoorbeeld een gunstiger
beeld te schetsen van de situatie in het bedrijf. Kortom,
genoeg redenen om aan te nemen dat de gerapporteerde
verduisteringen het topje van de ijsberg vormen.

slachtofferschap
De volgende factoren zijn van invloed op de mate waarin
bedrijven slachtoffer worden van interne criminaliteit (in
volgorde van belangrijkheid:) 
• Grote bedrijven rapporteren meer interne criminaliteit

(absoluut én verhoudingsgewijs).
• Bedrijven die moeite hebben met het aantrekken en/of

vasthouden van gekwalificeerd personeel, rapporteren
meer interne criminaliteit.

• Bedrijven met een groter aandeel transportgerelateerde
activiteiten, rapporteren meer interne criminaliteit.

• Bedrijven die handelen in hoog-risicovolle goederen
rapporteren meer interne criminaliteit.

In bedrijven die veel interne criminaliteit rapporteren, ligt
het beveiligingsniveau doorgaans boven het gemiddelde.
Dit heeft te maken met het feit dat de risico’s in deze
bedrijven doorgaans groter zijn. Bovendien: de beveiliging
wordt door bedrijven vaak opgeschaald naar aanleiding
van incidenten die in het verleden hebben plaatsgevonden
(al of niet na aandrang van klanten of verzekeraars).

wie zijn de daders? 
Bedrijven en opsporingsdeskundigen noemen zeer uiteen-
lopende en meestal ook tegenstrijdige risicofactoren in
verband met personeel dat zich schuldig maakt aan interne
criminaliteit: het zijn personen die heel kort in dienst zijn,
of juist heel lang, het zijn personen met een ondergeschikte
functie of juist niet, het zijn lager opgeleiden of juist hoger

opgeleiden, et cetera. Uit deze zeer uiteenlopende erva-
ringen leiden wij af dat de persoonlijke en professionele
achtergrondkenmerken van de daders vaak van onder-
geschikt belang zijn. Wellicht meer nog dan bij andere
vormen van criminaliteit geldt voor interne criminaliteit
dat het vooral de gelegenheid is die de dief maakt. Hierbij
mag overigens niet uit het oog worden verloren dat een

Wellicht meer nog dan bij andere
vormen van criminaliteit geldt voor
interne criminaliteit dat het vooral de
gelegenheid is die de dief maakt

Figuur 1> Percentage bedrijven dat in de afgelopen drie jaar slachtoffer werd van interne criminaliteit 
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klein deel van de werknemers, op grond van hun criminele
verleden en hun criminele connecties, wel degelijk als een
verhoogd risico moet worden beschouwd voor bedrijven.
Het zou echter fout zijn te veronderstellen dat dit de enige
risicogroep is.

preventie en aanpak
De meeste bedrijven treffen een reeks van beveiligings-
maatregelen om (interne) criminaliteit tegen te gaan.
Hierbij gaat het vooral om bouwkundige en technologische
maatregelen. Een kleinere groep van vooral grote bedrijven
onderscheidt zich door de toepassing van uitgebreide veilig-
heids- en controleprocedures, zoals personen- en goederen-
visitaties, screening van toekomstig personeel en dergelijke.
Hoe groter de onderneming, hoe risicovoller de goederen en
hoe uitgebreider de bewerkingen die men op deze goederen
pleegt, des te hoger ligt doorgaans het beveiligingsniveau.
De nadruk in het preventiebeleid ligt bij de meeste bedrijven
op het voorkómen van diefstal van handelsgoederen.
Dit zien bedrijven als het grootste criminaliteitsrisico.
Een aantal bedrijven noemt ook het vitale belang van hun
informatiesystemen. Fraudepreventie speelt een minder
prominente rol in de beveiliging. Diefstal van geld vormt
voor de meeste bedrijven geen risico (behoudens de
bedrijven die met remboursementen werken).

De reactie van bedrijven op voorvallen van interne
criminaliteit hangt doorgaans sterk samen met de impact
van het delict: hoe groter de impact voor het bedrijf, des te
uitvoeriger de reactie (bijvoorbeeld intern onderzoek uit-
voeren, externe deskundigen inschakelen, aangifte doen bij
de politie, beveiliging aanpassen en dergelijke). Als er een
verdachte bekend is, wordt deze doorgaans op staande voet
ontslagen of er wordt op vrijwillig ontslag aangedrongen,
ook als het om kleinere feiten gaat. De gang naar de
strafrechter of de civiele rechter (om de schade te verhalen)
wordt zelden gemaakt. Het zijn vooral enkele grote
bedrijven die dit als standaardbeleid hebben. Heel veel
bedrijven klagen juist over het feit dat deze trajecten voor
hen doorgaans weinig opleveren en dat ze (te) veel tijd en
geld kosten. De bewijskwestie weerhoudt veel bedrijven
dan ook ervan om dit traject te bewandelen. Veel bedrijven
vinden de gang naar de rechter dan ook te omslachtig, te
onzeker en ook niet goed voor het imago van het bedrijf.

Bedrijven doen zeer selectief aangifte bij de politie, vaak
alleen als ze hiertoe verplicht worden door de verzekeraar of
de eigenaar van de goederen. Van de aangiften die de politie
bereikten werd slechts een gering deel opgehelderd:

doorgaans alleen de zaken waarbij de aangevende bedrijven
al bewijsmiddelen hadden verzameld en een verdachte op
het oog hadden. Zonder deze informatie, bleek de kans op
opheldering minimaal. Bovendien werd slechts in een
minderheid van de gevallen waarin een aangifte werd
opgehelderd, overgegaan tot vervolging van verdachten.
Van de opgehelderde zaken werd vervolgens ongeveer de
helft geseponeerd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat
het hierbij in twee derde van de gevallen ging om
verdachten die al een strafblad hadden. De zaken waarin
wel werd vervolgd, leidden in 66% van de gevallen tot een
geldboete of een taakstraf. Veel bedrijven zien hierin een
bevestiging dat politie en justitie tekortschieten bij de
aanpak van criminaliteit waardoor men getroffen wordt.

conclusie
De onderzochte sector blijkt kwetsbaar voor interne crimi-
naliteit. In veel meer gevallen dan bedrijven zelf weten of
willen toegeven is eigen personeel betrokken bij (groot-
schalige) diefstal van handelsgoederen. De schade die
hiervan het gevolg is, is omvangrijk te noemen. We kunnen
deze bevinding generaliseren naar bedrijfssectoren waarin
transport- en logistieke activiteiten een prominente rol
spelen. De meeste bedrijven treffen een reeks van
beveiligingsmaatregelen om (interne) criminaliteit tegen te

gaan. De aanpak van dit probleem door politie en justitie
laat veel te wensen over. Voor bedrijven uit dit onderzoek is
dat erg teleurstellend. Echter, bedrijven kunnen zelf ook
meer doen om politie en justitie te ondersteunen, zoals het
doen van aangifte en het bewandelen van het strafrechte-
lijke traject. Zij geven er vaak de voorkeur aan de zaak intern
af te handelen en zo snel mogelijk over te gaan tot de orde
van de dag: business as usual. <<

Met interne criminaliteit wordt bedoeld: opzettelijk normovertredend gedrag van
werknemers (eventueel in samenwerking met anderen) dat is gericht tegen het bedrijf
waar of waarvoor men werkzaamheden verricht (of verrichtte) en waarbij voor het
bedrijf een schade optreedt of kan optreden die als problematisch wordt ervaren.

Als er een verdachte bekend is, wordt
deze doorgaans op staande voet
ontslagen of er wordt op vrijwillig
ontslag aangedrongen, ook als het om
kleinere feiten gaat
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“Strafrechtelijke handhaving is er niet
om te dweilen waar anderen de kraan
open laten staan. Dat betekent dat
wanneer bedrijven uit laksheid of
bedrijfseconomische overwegingen
verzuimen om preventieve maatrege-
len te nemen, zij niet moeten verwach-
ten dat het strafrecht later de kastanjes
zonder meer uit het vuur haalt.” Dit zei
de (toen bijna) hoogste baas van het
openbaar ministerie (OM), Harm
Brouwer op 12 mei 2005 tijdens een
congres over het Actieplan Veilig
Ondernemen in Den Haag. Met die
woorden in het achterhoofd bezoek ik
een willekeurig winkelcentrum in een
willekeurige grote stad. Stel U voor:
kleinschalig winkelcentrum, twee
verdiepingen verbonden door roltrap-
pen, eronder een parkeergarage.
De begane grond heeft drie in- en
uitgangen, twee met draaideuren en
een met automatische deur. De eerste
verdieping heeft één uitgang, een
automatische deur, die toegang geeft
tot perrons voor openbaar vervoer en
treinen.

We starten onze rondgang bij de noord-
ingang en treffen rechts van ons een
filiaalzaak aan voor cd’s en dvd’s.
Deze hebbedingetjes liggen voor de
winkel uitgestald en voor het grijpen,
maar blijken ongevuld. Heel goed! 
Even verder rechts een filiaal van een
winkelketen in huishoudelijke arti-
kelen. Het kan niet anders of de vloer-
oppervlakte van deze zaak is veel te
krap, want er staat buiten heel veel en
van alles uitgestald. Zoals tuinmeubels,
bijbehorende kussens, opbergboxen,
een rek met paraplu’s, kinderspeelgoed,
schoonmaakartikelen en miniwas-
machines. En dat alles zó voor het
grijpen, niets beveiliging, helemaal
niets. Ik vraag me af of de eigenaar van
deze zaak, die de publiciteit niet
schuwt, weet heeft van de situatie bij in

ieder geval één van zijn zaken. De spul-
len liggen hier voor het grijpen en je
hoeft slechts vijftien meter terug te
lopen om met je buit veilig buiten te
staan. Links aan de overkant is een
cadeauzaak. Voor de etalages staan een
stuk of acht rekken met wens- en
ansichtkaarten. Zo gepiept, zo verdwe-
nen in een tas. Weliswaar kosten de
kaarten niet echt veel, maar toch mooi
meegenomen om de rest van het jaar
geen verjaardagskaarten meer te
hoeven kopen.

Verderop een bloemenzaak. Daarvóór
rijen en rijen met emmers vol bloemen.
“Niet zelf pakken in verband met
beschadiging van de bloemen”, staat
braaf op kaartjes die her en der ver-
spreid over de bloembossen liggen. Vijf
meter doorlopen met je zelfgepakte
bloemetje en je staat via de draaideur
aan de zuidkant van het winkel-
centrum weer buiten. Op de eerste
verdieping van dit walhalla voor
gauwdieven een drogisterijzaak die
opvalt door de rekken met toilettassen
en andere aan schoonheid gerelateerde
artikelen die buiten staan. Binnen zijn
detectiepoortjes, zie ik. Dus is het
slimmer om buiten je slag te slaan.
En vervolgens even een spurtje trekken
van een meter of dertig en je staat op
het tramperron. Ik tref op deze
verdieping nog een zaak aan waar
schitterend gepoetst glaswerk buiten
te pronken staat én een lederwaren-
zaak. Ook hier rekken met tassen
buiten, die echter níet zo maar mee te
nemen zijn, want ze zijn met staal-
draad aan elkaar geklikt. Ook de
aanpalende schoenenzaak weet hoe
het hoort. Van alle schoenparen ligt
slechts één exemplaar buiten.

“Er is een duidelijke grens tussen waar
de verantwoordelijkheid van het
bedrijfsleven voor veilig ondernemen

ophoudt en die van de strafrechtelijke
handhavers begint”, hield Brouwers
zijn toehoorders op 12 mei ook voor. Het
lijkt mij in ieder geval dat in dit
winkelcentrum de verantwoordelijk-
heid van sommige ondernemers voor
veilig ondernemen met voeten wordt
getreden.

Weet u trouwens welk winkelcentrum
hier wordt bedoeld? Onder de goede
inzenders verloten we een (uiteraard
keurig betaald) bloemetje. <<

SECondant
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Tal van landen kennen speciale organi-
saties die het belang van criminaliteits-
preventie dienen. Deze organisaties
hebben verschillende accenten. In ons
land heeft het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid (CCV)
publiek-private samenwerking hoog in
het vaandel staan als effectieve manier
om brede invoering van preventieve
maatregelen te bewerkstelligen. In
vergelijking met het CCV is de National
Crime Council in Ierland meer een
adviesorgaan voor de overheid, dat
dicht tegen de beleidsvorming van de
overheid aanschurkt. Deze organisatie
werd in 1999 opgericht om gedachte-
wisseling omtrent belangrijke thema’s
op het gebied van criminaliteit en on-
veiligheid te bevorderen. De Council
moet zich sterk maken voor een brede
invoering van criminaliteitspreven-
tieve maatregelen. Bijzonder is dat deze
maatregelen moeten berusten op een
analyse van de ‘achterliggende oorza-
ken’ van criminaliteit. Op een funda-
menteel niveau, dat van de oorzaken
van criminaliteit, moet de criminaliteit
worden bestreden. Dat gaat véél verder
dan symptoombestrijding, waar veel
maatregelen op het gebied van crimi-
naliteitspreventie en onveiligheid door
worden gekenmerkt. Andere taken zijn
het creëren van samenwerkingsver-
banden, het (doen) ontwikkelen van
praktijken die op lokaal niveau werk-
baar zijn en het vergroten van de
kennis omtrent criminaliteit en onvei-
ligheid. De bewustwording van deze
problematiek onder het grote publiek
moet groeien. Ten slotte moet de Coun-
cil prioriteiten voor onderzoek benoe-
men en ook zelf onderzoek verrichten.
Met al deze activiteiten moet de
Council bijdragen aan een verantwoor-
de – op de juiste informatie gestoelde –
beleidsvorming van de Ierse overheid
op het terrein van onveiligheid. Een
belangrijke bijdrage daaraan leverde
de Council in 2003, met de publicatie
van een advies over een landelijke

preventiestrategie voor Ierland:
A Crime Prevention Strategy for Ireland:
Tackling the Concerns of Local
Communities. Alhoewel niet (hoogst)
actueel, is het advies interessant om
een aantal redenen: de democratische
wijze waarop de strategie gestalte
kreeg (procedure), de visie op de invoe-
ring van de strategie (organisatie) en de
inhoudelijke (sociaal betrokken)
uitgangspunten.

De preventiestategie is de uitwerking
van een zogenoemde Consultation
Paper – Tackling the Underlying Causes
of Crime: A Partnership Approach – die
in oktober 2002 aan de strategie vooraf-
ging. De Council introduceerde een
aantal voorstellen om criminaliteits-
preventie in Ierland op een effectievere
manier gestalte te geven. De nadruk
ligt op een procesmatige invalshoek –
vooral betere samenwerking op lokaal
niveau moet zorgen voor effectieve
preventie. Voor de voorstellen waren
zowel overheidsinstanties als de lokale
bevolking in hoorzittingen geraad-
pleegd. Deze input stelde de Council in
staat om haar visie op de ideale crimi-
naliteitspreventie voor Ierland te toet-
sen en verder uit te werken. In de bele-
ving van de Council gaat het daarbij
niet alleen om de klassieke gelegen-
heidsbeperkende maatregelen, de
resocialisatie van jonge delinquenten
of het beschikbaar stellen van best
practices maar ook om wat met een
duur woord ‘sociale inclusie’ heet –
het opnemen van kwetsbare groepen
mensen in de samenleving in plaats
van hen uitsluiten. Aandacht voor
sociale inclusie betekent dat maatre-
gelen gericht zijn op het tegengaan van
marginalisering op tal van gebieden,
zoals werk, bestedingen, sociale net-
werken, kwaliteit van het leven.

Voor de uitvoering van de preventie-
strategie wordt aansluiting gezocht bij
een bestaande bestuurlijke structuur

waarin álle ‘counties’ en steden ver-
tegenwoordigd zijn (County/City
Development Boards, CDB’s). Deze
moeten ervoor zorgen dat er een lande-
lijke preventiestrategie ontstaat die
zich richt op problemen die op lokaal
niveau als het meest nijpend wordt
ervaren. Dat wringt op zich, ware het
niet dat de strategie feitelijk een
gemeenschappelijke benadering
behelst die is gebaseerd op algemeen
aanvaarde beginselen en kennis. Hoe
ziet de organisatie van de criminali-
teitspreventie eruit, die moet zorgen
voor de landelijke implementatie van
preventie? Daarvoor is een model
ontwikkeld (National Crime Prevention
Model). Op lokaal niveau worden de
daadwerkelijke strategieën geformu-
leerd en uitgevoerd binnen samenwer-
kingsverbanden (partnerships). Het
model moet op drie niveau’s werkzaam
zijn: lokaal, county/stad en nationaal.
Dat moet leiden tot 34 (er zijn 34 CDB’s)
individuele strategieën op het niveau
van county/stad, te coördineren door
aan te stellen coördinatoren die de
visie van hun achterban (county/stad)
doorgeleiden naar een National Crime
Prevention Co-ordination Office.
Toezicht daarop moet worden uitgeoe-
fend door een National Crime Preven-
tion Steering Committee. De National
Crime Prevention Co-ordinator bij het
landelijk bureau moet zorgen voor
landelijke implementatie van
preventiemaatregelen en zorgen voor
goede informatievoorziening van lan-
delijk naar lokaal niveau en vice versa.
De landelijke coördinator en het Stee-
ring Committee worden geacht jaar-
lijks verantwoording af te leggen aan
de Ierse minister van Justitie over hun
vorderingen. Wie meer wil weten over
de National Crime Council en de hier
besproken preventiestrategie kan de
website van deze organisatie raad-
plegen: www.gov.ie/crimecouncil/. <<
Alfred Hakkert  

PREVENTIESTRATEGIE 
Buitenlandse berichten
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Buurtbemiddeling is de laatste tien
jaar in Nederland een belangrijk in-
strument voor gemeenten, woning-
corporaties, politie en welzijnsor-
ganisaties om de maatschappelijke
betrokkenheid van burgers te
vergroten. Buurtbemiddeling helpt
burgers om zelf samen hun conflict op
te lossen. Getrainde neutrale vrijwil-
ligers, de buurtbemiddelaars, luisteren
naar het verhaal van beide partijen,
proberen de communicatie te her-
stellen en afspraken te maken. Er zijn
ongeveer zestig buurtbemiddelings-
bureaus in Nederland actief.

Het CCV heeft verschillende landelijke
initiatieven genomen om gemeenten
en buurtbemiddelingsbureaus te
ondersteunen in de uitvoering. Zo heeft
het CCV een aantal stappen onder-
nomen om de kwaliteit van het
instrument buurtbemiddeling te
borgen. Op dit moment is een traject
van start gegaan voor de certificering
van trainingen voor de vrijwilligers.
Daarnaast zorgt het voor de infor-
matievoorziening en ondersteuning

voor het netwerk van bemiddelaars.
Onlangs is een nieuwe folder voor
buurtbewoners verschenen die buurt-
bemiddelingsbureaus tot op zekere
hoogte naar eigen behoefte kunnen
aanpassen. Op deze manier is er
tegelijkertijd uniformiteit en maat-
werk en erkennen buurtbewoners
hun eigen buurt in de folder. Op de
folder is tevens het nieuwe landelijke
logo buurtbemiddeling te zien (zie
hiernaast).

In de toekomst is het mogelijk voor
buurtbemiddelingsbureaus om te
registreren in een landelijk registratie-
systeem en statistieken te genereren.
Het CCV kan de resultaten landelijk
monitoren en op basis hiervan beleids-
adviezen formuleren. Momenteel
werken zes organisaties mee aan een
pilot van het registratiesysteem, in
oktober 2005 gaat het systeem
landelijk draaien.

Meer informatie is te vinden op de
website van het CCV: www.hetccv.nl
Met ingang van november 2005 is het
onderwerp te vinden onder veilig
wonen/buurtbemiddeling. <<
Linda Volkers is coördinator communicatie bij het

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

CCV-nieuws

BUURTBEMIDDELING BLOEIT 

Het kabinet zet zich met het Breed Initiatief Maatschappelijke Binding in om
binding in de samenleving te versterken. Een manier om binding te verstevigen is
buurtbemiddeling. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
fungeert vanaf januari 2005 als landelijk aanspreekpunt voor buurtbemiddeling.
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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, waar-
mee het ondersteunen van betrokke-
nen op het gebied van criminaliteits-
preventie en veiligheid en informeren
over kennis en ontwikkelingen op het
gebied van de criminaliteitspreventie
en veiligheid wordt bedoeld.
secondant wil voor eenieder die
werkzaam is op het terrein van de
criminaliteitspreventie en veiligheid
een medium zijn voor praktische en
actuele informatie over de praktijk van
criminaliteitspreventie. Ook wil
secondant deskundigheid bevorderen
en nieuwe ideeën op het gebied van
criminaliteitspreventie genereren.
Hoofddoel is: het bijdragen aan de
implementatie van criminaliteits-
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