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Veel problemen in het onderwijs lijken zich de 
laatste jaren te concentreren in het vmbo (leer-
wegen die tezamen het voorbereidend middel-
baar beroepsonderwijs vormen), constateert het 
Sociaal en Cultureel Planbureau in De Sociale 
staat van Nederland 2005. Zoals ‘zorgleerlingen’ 
(kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden 
en moeilijk lerende kinderen), achterstands-
leerlingen (jongeren uit vooral grootstedelijke 
achterstandsmilieus), gedragsproblemen, 
spijbelen en veel schooluitval, en ziekteverzuim 
en verloop onder het personeel. De groep zorg-
leerlingen is de laatste jaren ook sterk gegroeid, 
constateert de Algemene Rekenkamer in het 
onderzoek Zorgleerlingen in het voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs (2005). Veel scholen 
bieden extra begeleiding: remedial teaching, 
leerwerktrajecten, schoolmaatschappelijk 
werkenden, leerlingbegeleiding, ortho-
pedagogen en psychologen. De zware last die 
vmbo-scholen dragen wordt nog versterkt: 
Bureau Jeugdzorg, jeugd-ggz, gemeenten 
(leerplicht) en justitie werken rondom jongeren 
nog slecht samen, aldus de Rekenkamer. Dat 
confronteert scholen onnodig met ernstige 
problematiek waarvoor zij niet zijn toegerust. 

Een (heel) kleine groep leerlingen blijkt zich 
ernstig te misdragen op het vmbo, wat een ver-
hoogde kans betekent voor latere delinquentie. 
Dat blijkt uit een selfreportonderzoek van het 
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en 
Rechtshandhaving (NSCR) onder leerlingen op 
het vmbo. De resultaten van het onderzoek 
bevelen de auteurs aan bij de besluitvorming 
rondom preventieve maatregelen. Een zojuist 
verschenen overzichtsstudie van het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum (WODC) naar effectieve preventie van 
geweld (Geweld verslagen?) kan aanknopings-
punten bieden. Het als effectief benoemde 
programma PeaceBuilders moet worden ingezet 
nog vóór het vmbo. Het richt zich op verminde-
ring van agressief gedrag van basisschoolleer-
lingen. Ook effectief is het RIPP-programma 
(Responding in Peaceful and Positive Ways); 
dat moet geweld onder scholieren in de leeftijd 
van 11 tot en met 14 jaar verminderen. Goede 
preventieprogramma’s op school tegen ernstige 
delinquentie (geweld) kunnen een rol spelen om 
de last van leerkrachten draaglijk te houden en 
het plezier van de meerderheid van goedwillende 
medeleerlingen niet te vergallen. << Alfred Hakkert

Redactioneel

zwArE lAST

Speciale schoolpreventie

programma’s kunnen eraan 

bijdragen dat de school 

geborgenheid biedt voor 

alle leerlingen | foto: Inge 

van Mill.



Meerdere groepszedenzaken in 
Rotterdam, waarbij minderjarige 
daders en slachtoffers betrokken 
waren, zorgden voor consternatie 
en ongeloof. Ilse van Leiden 
en Jolanda Jakobs van Advies- 
en Onderzoeksgroep Beke in 
Arnhem duiken – namens het 
onderzoeksprogramma Politie en 
Wetenschap – in een casus van 
een dergelijke groepszedenzaak 
onder minderjarigen, in een 
poging om antwoorden te 
vinden op vragen waar politie en 
hulpverlening zich voor gesteld 
zien. Zoals: wie zijn deze jongeren 
en hoe komen zij tot hun daden, 
en hebben ze zich ook aan andere 
delicten schuldig gemaakt en in 
welk verband? Ook zoeken zij een 
antwoord op de vraag waarom 
de jongens en de misdrijven 
niet eerder door de politie en 
de partners in het veld zijn 
gesignaleerd. Voor de casuïstiek 
bieden zij een verklaringskader, 
waarbij zij zich baseren op de 
wetenschappelijke literatuur en 
kennis van deskundigen over het 
fenomeen en over de culturele 
achtergrond van de dadergroep. 
Het rapport beoogt een eerste stap 
te zetten naar (vroeg)signalering 
en deskundigheidsbevordering 
van professionals op het gebied 
van groepszedenmisdrijven door 
minderjarigen.  <<

Groepszedenmisdrijven onder minderjarigen. 
Een analyse van een Rotterdamse casus. 
Ilse van Leiden en Jolanda Jakobs (Advies- en 
Onderzoeksgroep Beke), Arnhem, 
2006, ISBN 90 6720 389 0.
Het rapport is te bestellen via:  
www.kerckebosch.nl

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 1620), Postbus 93012, 2509 AA Den Haag. E-mail alfred.hakkert@hetccv.nl 
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groepszeden-
misdrijven

In het Amsterdamse stadsdeel Oud-
Zuid ging in mei 2004 onder de 
naam Samen Veilig Ondernemen 
Marie Heinekenplein, een proef van 
start met collectieve winkel- en 
passageontzeggingen in de passage 
en op het Marie Heinekenplein. 
Zwervers, alcoholisten en ver-
slaafden hinderden het winkelend 
publiek en ondernemers kampten 
met winkeldiefstallen. Maar het 
stadsdeel liet het er niet bij zitten – 
met een collectieve winkel- en 
passageontzegging kregen onder-
nemers de kans om de groep over-
lastveroorzakers te weren. De proef 

blijkt succesvol, meldt de website 
van de gemeente Amsterdam – 
www.eenveiligamsterdam.nl – de 
overlast is significant afgenomen 
en de ondernemers zijn tevreden 
over de verbetering van de leefbaar-
heid en veiligheid. Reden voor het 
stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid om 
de proef om te zetten in een perma-
nente maatregel. De bestaande 
samenwerking tussen onder-
nemers, politie, justitie en het stads-
deel moet uitmonden in certifice-
ring voor een Keurmerk Veilig 
Ondernemen. <<

collectieve winkelontzegging

Het Tijdschrift voor Veiligheid en 
Veiligheidszorg (TVV) gaat voort-
aan door het leven als het Tijdschrift 
voor Veiligheid (TvV). Dat betekent 
geen koerswijziging; veiligheids-
zorg blijft als onderwerp gehand-
haafd, aldus de redactie. Wel een 
verandering is de overgang naar 
een nieuwe uitgever: Boom 
Juridische uitgevers volgt uitgeverij 
Kerckebosch op. Aan de twee 
bestaande rubrieken artikelen en 
signalementen wordt een derde 
toegevoegd: boekbesprekingen. 
In deze rubriek brengt een aparte 
boekredactie interessante boeken 
op het brede terrein van de veilig-
heid onder aandacht van de lezer. 
Het vernieuwde TvV (2006-1) opent 
met een Belgische bijdrage op basis 
van kwalitatief onderzoek naar 
overlast (hangjongeren, illegaal 
storten) in parken in een drietal 
Vlaamse gemeenten. Op basis van 
een preventiemodel worden 
voorstellen gedaan hoe deze 
overlast kan worden bestreden. 

In het tweede artikel wordt verslag 
gedaan van een onderzoek naar de 
relatie tussen huiselijk geweld en 
geweld in het publieke domein. 
Centraal staat de vraag of dader-
profielen kunnen worden onder-
scheiden: mensen die alleen geweld-
dadig zijn in de huiselijke kring, 
mensen die uitsluitend geweld-
dadig zijn in het publieke domein, 
of wellicht een mengvorm. In het 
derde artikel worden de mogelijk-
heden in kaart gebracht die indivi-
duen hebben om het vege lijf te 
redden wanneer er een ongeval 
plaatsvindt met gevaarlijke  
stoffen. <<

Voor meer informatie: Boom Juridische 
uitgevers, T (070) 330 70 33, e-mail info@bju.nl

tijdschrift voor veiligheid
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Om de georganiseerde misdaad het 
leven zuur te maken, zijn tal van 
preventieve instrumenten beschik-
baar – zoals antiwitwasmaatregelen 
(bijvoorbeeld de Wet mot, melding 
ongebruikelijke transacties), de 
screening- en auditingbenadering 
(Wet bibob, bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar 
bestuur) en de bestuurlijke benade-
ring die de gemeente Amsterdam 
hanteert (zoals het Van Traa-
project). Deze maatregelen krijgen 
soms het predikaat best practice 
voor het buitenland. Maar zetten 
deze instrumenten echt zoden aan 
de dijk? Dit is de centrale vraag die 
Cathelijne van der Schoot zich stelt 
in haar proefschrift voor de Erasmus 
Universiteit – Preventie van 
georganiseerde criminaliteit in 
Nederland. Beoordeling van de 
effectiviteit van preventieve maat
regelen – aldus de perskamer van de 
universiteit. Erg doelmatig zijn ze 
niet, sombert Van der Schoot.  
Om te verifiëren of de doelen en 
verwachtingen van de preventieve 
aanpak geloofwaardig zijn, onder-
zoekt zij allereerst de beleidstheorie 
áchter de maatregelen. De theorie 
die wordt gehanteerd is die van de 
situationele criminaliteitspreventie. 
In dit gedachtegoed zijn bepaalde 
omstandigheden criminogeen – zij 
bieden gelegenheid tot criminele 
activiteiten. Om misbruik te voor-
komen moet er in maatschappelijke 
gelegenheidsstructuren worden 
ingegrepen. Bijvoorbeeld door het 
toezicht door financiële dienst-
verleners te versterken en het 
openbaar bestuur als ‘waakhonden’ 
te laten fungeren. Empirisch onder-
zoek bevestigt dat criminele groe-
peringen gebruik maken van legale 
maatschappelijke structuren, zodat 

de beleidsveronderstellingen klop-
pen. Maar op andere gebieden 
(bijvoorbeeld de bestedingen van 
criminele groeperingen) is er nog te 
weinig bekend over het verschijnsel 
georganiseerde criminaliteit. 

Van der Schoot heeft de effecten 
van maatregelen op twee manieren 
bestudeerd. De eerste vraag is of de 
maatregelen wel worden uitgevoerd 
zoals de beleidsmaker heeft 
bedoeld? Voor een goede implemen-
tatie is vooral responsabilisering 
(lees: zelf de verantwoordelijkheid 
nemen) belangrijk van personen en 
organisaties die maatschappelijke 
structuren bieden waar criminele 
organisaties misbruik van kunnen 
maken. Responsabilisering is echter 
niet vanzelfsprekend gebleken – 
de inwerkingtreding van de Neder-
landse screeningsprocedure is 
bijvoorbeeld uitgesteld vanwege 
gebrek aan voorbereiding bij lokale 
overheden. Zij zouden niet te maken 
hebben met georganiseerde crimi-
naliteit. Problemen bij de uitvoering 
hebben vaak te maken met gebrek 
aan duidelijke doelstellingen. In de 
bestuurlijke aanpak van Amsterdam 
is er sprake van netwidening: steeds 
meer personen en objecten worden 
aan steeds nieuwe maatregelen 
onderworpen. De vraag is in 
hoeverre de maatregelen het oor-
spronkelijke doel (het bestrijden van 
georganiseerde criminaliteit) niet 
voorbijschieten. De tweede vraag is 
of er concrete resultaten zijn te 
benoemen, zonder daarbij een 
causaal verband te willen preten-
deren tussen veranderingen in de 
georganiseerde criminaliteit en de 
ingezette maatregel. Daarvoor is 
de problematiek te ingewikkeld, 
concreet – bestaat te weinig inzicht 

in de feitelijke omvang zodat dalin-
gen of stijgingen ervan moeilijk 
kunnen worden vastgesteld. Na de 
beoordeling van de beleidstheorie 
lijkt het voor de meeste maatregelen 
wel aannemelijk dat zij de gewenste 
effecten hebben. Maar naar concrete 
resultaten moet onder een vergroot-
glas worden gezocht, constateert 
Van der Schoot. Soms zijn er aanwijs-
bare resultaten maar wijken deze af 
van de oorspronkelijke doelstellin-
gen. Voor deze maatregelen is het 
niet waarschijnlijk dat ze een groot 
effect hebben op de georganiseerde 
criminaliteit. Van de activiteiten die 
wel succesvol zijn verlopen – het Van 
Traa-project heeft bijvoorbeeld bijge-
dragen aan het sluiten van illegale 
hotels, casino’s en andere horeca-
gelegenheden die niet aan de regels 
voldoen – geldt dat de concrete resul-
taten gelden voor individuele 
gevallen. Dat zegt weinig over de 
effectiviteit van de aanpak in zijn 
geheel. 

In het algemeen kent de preventieve 
aanpak van georganiseerde mis-
daad zijn beperkingen. De maatrege-
len zijn gericht op maatschappelijke 
gelegenheidsstructuren, wat gevol-
gen heeft voor grote groepen men-
sen die zonder criminele bijbedoe-
lingen gebruik maken van deze 
structuren. Het bankgeheim is 
bijvoorbeeld ingeperkt met de plicht 
om ongebruikelijke transacties te 
melden. Dat roept voor Van der 
Schoot wel ethische vragen op in 
hoeverre de aantasting van de 
privacy in verhouding is tot de baten 
– bestrijding van de georganiseerde 
misdaad en terrorisme. <<

preventie van georganiseerde misdaad
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door Paul Harland, Peter H. van der Laan, Wilma Smeenk 
en Frank M. Weerman
Paul Harland is werkzaam bij de politie Haaglanden, Peter 
H. van der Laan, Wilma Smeenk en Frank M. Weerman zijn 
werkzaam bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en Rechtshandhaving (NSCR). 

Regelovertredend gedrag op school kan het leerproces op 
zijn kop zetten en het leven van docenten flink zuur maken. 
Berichtgeving in de media doet het ergste vermoeden over 
de omvang en de ernst van zulk gedrag, met name op het 
vmbo. Maar een onderscheid tussen wangedrag op school 
en delinquentie (strafbaar gedrag) búíten die school, wordt 
zelden gemaakt. Er is daarmee weinig zicht op de relatie 
tussen wangedrag op school en delinquentie daarbuiten. 
Reden genoeg om er eens nader naar te kijken. Welke 
vormen van wangedrag vertonen leerlingen op het vmbo, 
en hoe vaak? Aan welke vormen van delinquentie maken zij 
zich schuldig buiten school? In hoeverre zijn die twee aan 
elkaar gerelateerd? Met andere woorden, biedt het feit dat 
een vmbo-leerling zich op school misdraagt houvast over 
diens gedrag buiten school? Het onlangs verschenen boek 
Wangedrag op school en delinquentie elders, van het 
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshand-
having (NSCR), gaat uitgebreid op deze vragen in. Niet 
geheel verrassend blijken de antwoorden minder eenvoudig 
dan gedacht. De liefhebbers van oneliners moeten we 
teleurstellen: onze gegevens leiden tot een genuanceerd 
beeld – met grote onderlinge verschillen tussen leerlingen. 
Wat de relatie betreft tussen wangedrag en delinquentie 
lijkt de typische vmbo-leerling niet te bestaan. 

schoolproject
De publicatie Wangedrag op school en delinquentie elders 
komt voort uit een longitudinaal onderzoek van het NSCR 
naar wangedrag en delinquentie. Het onderzoek, kortweg 
aangeduid als het NSCR-schoolproject, behelst verschillende 
deelonderzoeken naar onder andere de rol van leerling-
netwerken bij delinquentie, en naar manieren waarop 
scholen en individuele docenten reageren op wangedrag op 
school en in de klas. Het onderzoek werd mogelijk dankzij 
ondersteuning van de Nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (NWO). Binnen het schoolproject 
worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld 
bij leerlingen, docenten en schoolleiding. In 2002 heeft de 
eerste vragenlijstronde plaatsgevonden en deze is in 2003 
bij diezelfde leerlingen herhaald. In 2004 heeft nog een 

derde ronde plaatsgevonden. Een vierde ronde wordt 
voorbereid, om leerlingen ook na (vroegtijdig) school-
verlaten te kunnen volgen.

 Crimi-trends
Met dingen gooien tijdens de les, pesten, schoolspullen 
vernielen – leerlingen willen zich wel eens misdragen op 
school, ook op het vmbo. Hoe vaak vertonen vmbo-leerlingen 
dergelijk gedrag en om wat voor vormen van wangedrag, 
van licht tot ernstig, gaat het precies? En hoe verhoudt 
probleemgedrag op school zich tot delinquent gedrag buiten 
de school? Worden lastposten op school steevast delinquent, 
of is dit te kort door de bocht? 
 

De liefhebbers van oneliners moeten 
we teleurstellen: onze gegevens leiden 
tot een genuanceerd beeld – met 
grote onderlinge verschillen tussen 
leerlingen. Wat de relatie betreft tussen 
wangedrag en delinquentie lijkt de 
typische vmbo-leerling niet te bestaan

Jongeren lantefanteren in een door graffiti ontsierde omgeving – graffiti en 

bekladding zijn, naast zwartrijden, vechten en winkeldiefstal, 

veelvoorkomende vormen van delinquent gedrag | foto: Inge van Mill.
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Gekozen is voor een steekproef onder voornamelijk vmbo-
leerlingen in een verstedelijkt gebied, omdat scholen en 
leerlingen in deze gebieden en sectoren vaker te maken 
krijgen met wangedrag en delinquentie. Inherent hieraan is 
wel dat we geen beeld kunnen geven van de gemiddelde 
middelbare scholier in Nederland en binnen dit onderzoek 

ook geen vergelijking kunnen maken met scholieren van 
andere opleidingen. De hier gepresenteerde resultaten zijn 
gebaseerd op gegevens van bijna 2000 leerlingen die aan de 
eerste ronde en de 1385 leerlingen die ook aan de tweede 
meetronde van het schoolproject hebben meegedaan. 
Door middel van zelfrapportage zijn tien vormen van wan-
gedrag op school en dertien vormen van delinquentie 
buiten school onderzocht. Aan de leerlingen werd voor al 
deze regelovertredingen gevraagd of ze zich daaraan ‘in het 
afgelopen jaar’ schuldig hadden gemaakt.

regelovertredingen
De meeste leerlingen (87 procent) rapporteren enige vorm 
van wangedrag (zie tabel 1). Eveneens veel leerlingen 
(63 procent) zeggen zich schuldig te hebben gemaakt aan 
een van de onderzochte vormen van delinquentie buiten 
school (zie tabel 2). Ook als gedragingen van geringe ernst – 
met dingen gooien in de klas en zwartrijden in het openbaar 
vervoer – buiten beschouwing worden gelaten, rapporteert 
nog steeds een groot deel van de leerlingen betrokken te zijn 
bij enige vorm van regelovertreding: driekwart van de 
leerlingen meldt wangedrag en 43 procent noemt minimaal 
een van de delicten buiten school. 

Sommige vormen van wangedrag (bijvoorbeeld vernieling) 
en delinquentie (zoals kleinere winkeldiefstal) komen regel-
matig voor. Bij zeer ernstig wangedrag (zoals het bedreigen 
van docenten) of delinquentie (zoals inbraak) gaat het 
gewoonlijk om een of enkele procenten van de leerlingen.

relatie 
Theoretisch kan het verband tussen de verschillende 
vormen van probleemgedrag op verschillende manier 
worden onderscheiden en geduid. Eén benadering is dat de 
verschillende probleemgedragingen worden gezien als 
uitingen van een onderliggend patroon met gemeenschap-
pelijke oorzaken (deviantiesyndroom), in de persoon zelf of 
diens gezin, school of buurt. Vanuit deze gedachtegang 
wordt een sterke en algemene samenhang verwacht tussen 
wangedrag op school en delinquentie daarbuiten. 

Tabel 1> Prevalentie van 10 typen van wangedrag op school (afgelopen schooljaar in %)

type wangedrag     n=1978

met dingen gooien tijdens de les   70,7

verbaal pesten     43,6

vechten/slaan zonder verwonding   29,4

fysiek pesten     27,3

vernieling van spullen op school   14,0

stelen van dingen minder dan 5 euro   11,7

bekladden van schoolmeubilair   10,7

vechten/slaan met verwonding   9,4

leraren e.d. bedreigen/verwonden   4,5

stelen dingen meer dan 5 euro   1,8 

 

 

enig wangedrag (minimaal 1 van de 10 gedragingen)  87,1

enig wangedrag zonder ‘met dingen gooien’  73,3

Gekozen is voor een steekproef onder 
voornamelijk vmbo-leerlingen in een 
verstedelijkt gebied, omdat scholen en 
leerlingen in deze gebieden en sectoren 
vaker te maken krijgen met wangedrag 
en delinquentie



Een andere benadering is om trajecten of ontwikkelings-
paden te onderscheiden. In die optiek is het raadzaam om 
openlijk wangedrag (zoals vechten of slaan) van heimelijk 
wangedrag (zoals diefstal) te onderscheiden. In plaats van 
een algemene samenhang mag hier juist een specifieke 
samenhang worden verwacht – tussen openlijk wangedrag 
en openlijke delinquentie, en ook tussen heimelijk wan-
gedrag en heimelijke delinquentie.

Bij alle 1385 leerlingen die aan beide metingen van ons 
onderzoek hebben meegewerkt is de samenhang tussen 
wangedrag en delinquentie nader onderzocht. Gekeken is 
naar het verband tussen wangedrag ten tijde van de eerste 
meting en delinquentie een jaar later. Om te voorkomen dat 
hoogfrequente gedragingen het zicht op deze samenhang 
zouden vertroebelen zijn ‘zwartrijden’ en ‘met dingen 
gooien’ hier buiten beschouwing gelaten. Uit tabel 3 blijkt 
dat wangedrag op school – mogelijk door de wijdverbreid-
heid ervan – niet zonder meer een goede aanwijzing is voor 
latere delinquentie. Immers, als we kijken naar de 966 
leerlingen met wangedrag op school (onderste rij in tabel 3) 
dan kunnen we zien dat de helft van hen (51 procent) een 
jaar later geen, maar de andere helft (49 procent) later wél 
delinquentie buiten school meldt. Het vertonen van 
wangedrag op school biedt dus geen garantie voor latere 
delinquentie daarbuiten. Het níét vertonen van wangedrag 
op school lijkt meer inzicht te bieden. Als we kijken naar de 
419 leerlingen zonder wangedrag zien we dat 80 procent van 
deze leerlingen later ook geen delinquentie buiten school 

rapporteert. Toch is er sprake van een verhoogd risico op 
delinquent gedrag bij leerlingen met wangedrag: onder 
leerlingen met wangedrag komt latere delinquentie 
tweeënhalf keer zo vaak voor (49 procent) als onder 
leerlingen zonder wangedrag (20 procent).

De volgende vraag is of het zin heeft onderscheid te maken 
naar het soort wangedrag. We hebben hiertoe een onder-
scheid gemaakt tussen openlijk wangedrag (verbaal en 
fysiek pesten, vechten/slaan met of zonder verwonding; 
bedreigen of verwonden van een docent), heimelijk wan-
gedrag (bekladden schoolmeubilair, vernieling school-
spullen, en stelen), en ernstig wangedrag (stelen van spullen 
ter waarde van meer dan 5 euro, vechten of slaan met 
verwonding en het bedreigen of verwonden van een 
docent). Bij leerlingen die een combinatie laten zien van 
zowel openlijk als heimelijk wangedrag blijkt de relatie met 
latere delinquentie sterker (60 procent) dan voor leerlingen 
met alleen openlijk of alleen heimelijk wangedrag. 
Ernstig wangedrag hangt nog duidelijker samen met latere 
delinquentie: in bijna 70 procent van de gevallen rappor-
teren leerlingen met ernstig wangedrag een jaar later enige 
vorm van delinquentie. Ten slotte is onder leerlingen met 
ernstig wangedrag het percentage dat zich een jaar later ook 
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Tabel 2> Prevalentie 13 typen van delinquent gedrag (afgelopen schooljaar in %)

type delict     n=1978

Zwartrijden     49,3

vechten/slaan zonder verwonding   21,4

Winkeldiefstal minder dan 5 euro   15,0

graffiti en bekladden     14,9

kopen van gestolen goederen   12,4

vernieling     9,8

vechten/slaan met verwonding   8,3

diefstal fiets/brommer     5,8

Winkeldiefstal meer dan 5 euro   4,2

overige diefstal     3,2

iemand beroofd of overvallen   1,1

inbraak     0,9

diefstal auto     0,8

enig delict     62,6

enig delict zonder zwartrijden   43,2

Gekeken is naar het verband tussen 
wangedrag ten tijde van de eerste 
meting en delinquentie een jaar later
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ernstig delinquent gedraagt (ruim 28 procent) bijna vier 
keer zo groot als onder leerlingen zonder ernstig wangedrag 
(bijna 8 procent). Totaal bezien gaat het hier om relatief 
kleine groepen: bijna 3 procent van het totale aantal 
leerlingen rapporteert zowel ernstig wangedrag als ernstig 
delinquent gedrag en bijna 7 procent rapporteert geen 
ernstig wangedrag maar wel ernstige delinquentie.

Deze onderscheidingen tonen aan dat het soort wangedrag 
wel degelijk uitmaakt, al is het niet zo dat heimelijk (of open-
lijk) wangedrag bij uitstek samengaat met heimelijke (of 
openlijke) delinquentie. Een intrigerende uitkomst is dat 
een heel kleine groep leerlingen (ruim 1 procent) buiten 
school ernstige vormen van delinquentie rapporteert 
terwijl ze aangeven zich binnen school niet of nauwelijks 
te misdragen. Mogelijk gaat het om leerlingen die op school 
zodanig goed functioneren dat ze daar geen regels over-
treden. Maar het kan ook gaan om calculerend gedrag 
vanuit de gedachte dat wangedrag op school te veel opvalt 
of te risicovol is in vergelijking tot het plegen van delicten. 

signaalwaarde
Veel jongeren doen op school wel eens wat niet mag. Vaak 
gaat het om lichte of relatief lichte vergrijpen. Een minder-
heid maakt zich schuldig aan ernstiger wangedrag of aan 
kleine criminaliteit. Ruim 10 procent van de leerlingen is 
betrokken bij ernstige zaken: bedreiging van docenten, 
ernstige gewelds- of vermogenscriminaliteit. Het is dus 
zeker niet zo dat de gehele vmbo-populatie zich schuldig 
maakt aan deze ernstige feiten. Maar de aantallen leer-
lingen die zich ernstig misdragen, zijn niet te verwaarlozen 
en de problemen die zij veroorzaken kunnen niet worden 
genegeerd. De resultaten maken verder duidelijk dat de 
signaalwaarde van wangedrag – in algemene zin – voor 
delinquent gedrag beperkt is. Voor de relatief beperkte 
groep leerlingen zonder wangedrag hebben we de meeste 
duidelijkheid: 80 procent van hen rapporteert een jaar later 
ook geen delicten. Het wangedrag van de meerderheid van 
de leerlingen heeft relatief weinig voorspellende waarde 
zolang dat gedrag niet nader wordt gespecificeerd. Al kan 
het wangedrag op zichzelf ontwrichtend zijn voor mede-
leerlingen en school, het betekent niet dat er automatisch 

delinquentie buiten school op volgt. Echter, wanneer 
leerlingen zich schuldig maken aan zowel openlijk als 
heimelijk wangedrag en vooral wanneer leerlingen zich 
ernstig misdragen, is er sprake van een duidelijk verhoogde 
kans op later delinquent gedrag en in het geval van ernstig 
wangedrag ook op ernstige delinquentie een jaar later. 
De resultaten uit dit deelonderzoek van het NSCR-school-

project laten niet zien hoe scholen het beste kunnen 
reageren op jongeren die zich problematisch gedragen. Wel 
kunnen de resultaten worden betrokken bij de ontwikkeling 
van en besluitvorming rond preventieve maatregelen. 
Wangedrag op school lijkt op zichzelf geen reden genoeg 
voor ingrijpende preventieve maatregelen. Ook de extra 
verhoogde kans op delinquentie die we zagen bij leerlingen 
met veelzijdig en ernstig wangedrag legitimeert op zichzelf 
geen ingrijpende maatregelen, aangezien een aanzienlijk 
deel van deze leerlingen buiten school in het geheel de wet 
niet overtreedt en de meerderheid zich dan beperkt tot 
relatief lichte delicten. Maar het gegeven dat er sprake is van 
een sterk verhoogde kans op delinquent gedrag en ook op 
ernstige vormen daarvan, pleit wel voor extra aandacht voor 
deze leerlingen, en voor nader onderzoek om te kijken of 
ingrijpende maatregelen bij hen geboden zijn of niet. <<

Wangedrag op school en delinquentie elders. Een verkenning onder 
leerlingen van het VMBO. Paul Harland, Peter H. van der Laan, 
Wilma Smeenk en Frank M. Weerman. Den Haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2005. ISBN 90 5454 628 x. De publicatie is te bestellen bij 
Boom Juridische uitgevers, T (070) 330 70 33, e-mail info@bju.nl, 
of via de website www.bju.nl

Tabel 3> Samenhang tussen wangedrag op meting 1 en hun delinquentie een jaar later

 delinquentie een jaar later

wangedrag meting 1  nee (n=828) ja (n=557) totaal (n=1385)

nee (n=419)   80% 20% 100%

ja (n=966)   51% 49% 100%

Maar de aantallen leerlingen die 
zich ernstig misdragen, zijn niet te 
verwaarlozen en de problemen die 
zij veroorzaken kunnen niet worden 
genegeerd

Wangedrag op school kan ontwrichtend zijn voor 

medeleerlingen en de school | foto: Inge van Mill.  



www
in onderzoek naar jeugdcriminaliteit wordt vaak gezocht 
naar de relatie met sociaaldemografische kenmerken, zoals 
sekse, leeftijd en urbanisatiegraad. overbekend is dat jongens 
(veel) vaker delicten plegen dan meisjes. echter, voor 
bepaalde feiten (zwartrijden, graffiti) zijn de seksen elkaar 
dicht genaderd, constateren m. kruissink en A.A.m. essers 
van het Wetenschappelijk onderzoek- en documentatie-
centrum (Wodc) in hun onderzoek Zelfgerapporteerde 
jeugdcriminaliteit in de periode 19902001 uit 2004. bekend is 
tevens dat criminaliteit aan leeftijd gebonden is: rondom het 
18de levensjaar plegen jongeren naar eigen zeggen meer 
delicten dan jongeren die net in de puberteit zijn – blijkt uit 
hetzelfde onderzoek. het verband tussen urbanisatiegraad 
en delinquent gedrag is ook tegen het licht gehouden. in een 
Wodc-onderzoek uit 2001 (Ontwikkeling van de jeugd
criminaliteit: periode 19801999) stellen kruissink en essers 
vast dat er geen verschil is qua delinquent gedrag tussen 
jongeren uit de grote steden, stedelijke of minder stedelijke 
gebieden en plattelandsgebieden. Alleen zwartrijden vormt 
hierop een uitzondering: het percentage jongeren dat 
volgens opgave zich schuldig maakt aan zwartrijden in het 
openbaar vervoer ligt aanmerkelijk hoger in de grote steden. 

onderzoeksbevindingen over een mogelijk verband tussen 
delinquent gedrag en opleidingsniveau vertonen geen 
consistent beeld. in een Wodc-onderzoek uit 1998 
(Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 19801996) 
vinden p.h. van der laan e.a. geen duidelijk verband tussen 
delinquentie en opleidingsniveau. in de daarop volgende 
meting uit 2001 (Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: 

periode 19801999) vinden kruissink en essers evenwel grote 
verschillen. voor bijna alle delicten laten leerlingen van het 
voormalige mavo, lts, leao en lhno veel hogere scores zien 
dan overige leerlingen, met uitzondering van zwartrijden. 
daarbij scoren vwo’ers hoger. de gegevens hebben overigens 
betrekking op de periode vóór de vorming van het vmbo, 
die in 1999 haar beslag kreeg. dit gebeurde met de samen-
voeging van onderwijsvormen uit het voorgezet onderwijs – 
het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), het middelbaar 
algemeen voortgezet onderwijs (mavo, nu de theoretische 
leerweg van het vmbo) en vormen van speciaal voortgezet 
onderwijs (voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijk-
heden en moeilijk lerende kinderen). in de Rapportage Jeugd 
2002 (2003, elke Zeijl red.) van het sociaal en cultureel 
planbureau (scp) wordt opleidingsniveau als een “belangrijk 
verklarend kenmerk” gezien. dat gebeurt op basis van het 
scholierenonderzoek 2001, waarin aan ongeveer 10 000 
jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar wordt gevraagd in 
hoeverre zij in het voorgaande jaar een of meerdere van 10 
delicten hebben gepleegd (selfreportonderzoek). het scp 
constateert dat met het stijgen van het opleidingsniveau van 
de jongeren het aantal zelfgerapporteerde delinquente 
daden afneemt – jongeren die op het havo en vwo zitten 
plegen naar eigen zeggen minder delicten dan jongeren op 
het vmbo.

de Wodc-onderzoeken Ontwikkeling van de jeugdcrimina
liteit: periode 19801999 en Zelfgerapporteerde jeugd
criminaliteit in de periode 19902001 zijn te downloaden 
van www.wodc.nl
de Rapportage Jeugd 2002 is te downloaden van www.scp.nl
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DE BESTE vuiSTEN 
TEgEN gEwElD
maatregelen op effectiviteit gewogen

Investeren in preventieve maatregelen vergt dat er ook wordt geïnvesteerd 
in onderzoek naar de effecten van deze maatregelen. In de praktijk schort 
het hier vaak aan. Daarom heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van Justitie in binnen- en buitenland 
gezocht naar bewezen effectieve en veelbelovende maatregelen tegen 
geweld in het publieke en semipublieke domein. Met dit onderzoek is een 
van de voornemens ingelost uit het Actieplan tegen geweld, waarover in 
dit tweede voortgangsverslag wordt bericht.

door Ivoline van Erpecum
De auteur is als beleidsmedewerker werkzaam bij 
het ministerie van Justitie.

Criminelen in de gevangenis werpen kan om een 
heleboel redenen zinvol zijn. De boeven zijn een 
tijdje van de straat en kunnen daardoor geen 
nieuwe delicten plegen. De samenleving krijgt 
een ondubbelzinnig signaal dat strafbaar gedrag 
onaangename consequenties heeft. Slachtoffers 
krijgen in zekere zin genoegdoening, omdat 
degene die hen leed heeft aangedaan, bestraft 
wordt. Maar op één punt is gevangenisstraf 
weinig zinvol: het voorkomen van recidive na 
ommekomst van de detentie. Blijkbaar leidt het 
verwijlen in de nor niet tot het goede voornemen 
om na vrijlating nóóit meer de fout in te gaan, 
want ruim 70 procent van de ex-gedetineerden 
begeeft zich vroeg of laat opnieuw op het slechte 
pad. Dit is niet alleen het geval bij vermogens-
criminaliteit, maar ook bij geweldsdelicten. Uit de 
Recidivemonitor van het WODC – het 
‘onderzoeksbureau’ van Justitie – blijkt bijvoor-

beeld dat driekwart van de volwassen plegers van 
vermogensdelicten met geweld binnen zeven jaar 
opnieuw met justitie in aanraking is gekomen 
vanwege enigerlei delict (zie grafiek 1). En de 
speciale recidive – de herhaling van precies het-
zelfde type delict – blijkt bij bijvoorbeeld plegers 
van agressiedelicten erg hoog met 70 procent van 
het totale aantal nieuwe justitiecontacten.

knellende schoen
Voorkomen is beter dan genezen. Dit credo is niet 
alleen heilzaam voor slachtoffers van misdrijven 
en voor de samenleving als geheel, die immers op 
hoge kosten wordt gejaagd, maar – getuige de 
hoge recidivepercentages – ook voor de plegers 
van deze delicten. Wie echter zijn toevlucht zoekt 
tot de preventie van criminaliteit, stuit al snel op 
het probleem dat ook hier de effecten lastig zijn 
aan te tonen. Deels ligt de reden in de preventie 
zelf besloten: bij het voorkómen van criminaliteit 
kan nooit worden bewezen dat deze wél plaats 
zou hebben gevonden indien er geen preventieve 
maatregelen waren getroffen. Degene die 
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bijvoorbeeld investeert in een goede beveiliging 
van zijn huis, zal nooit de zekerheid verkrijgen dat 
hij juist daardoor gevrijwaard is gebleven van 
inbraak. Echter, als gekeken wordt naar alle 
woningen in Nederland mét en zonder inbraak-
beveiliging, dan blijkt dat goed beveiligde huizen 
een significant lager risico hebben op inbraak. 
Dit voorbeeld maakt duidelijk dat met de juiste 
preventieve maatregelen het risico op criminali-
teit aanmerkelijk kan worden verlaagd. Om een 
dergelijk effect van preventie aan te kunnen 
tonen, is het nodig dat er onderzocht wordt wat de 
effecten zijn van de getroffen maatregelen. 
En juist hier knelt vaak de schoen.

Veel preventieprojecten worden met groot 
enthousiasme uitgevoerd zonder dat ze worden 
onderworpen aan een deugdelijke evaluatie. 
Daardoor kan er geen kennis worden gegenereerd 
over de effecten van specifieke maatregelen. 
Wat dat betreft, kan preventie nog veel leren van 
repressie: de Erkenningscommissie Justitiële 
Gedragsinterventies die medio 2005 is ingesteld, 
heeft inmiddels tal van justitiële interventies 
beoordeeld op hun effecten in termen van 
recidivevermindering en heeft bovendien tien 
criteria geformuleerd waaraan effectieve 
interventies moeten voldoen. Voor preventie 
geldt vaak dat niet alleen de kosten, maar ook de 
onbekendheid met evaluatieonderzoek er debet 
aan zijn dat de effecten van preventieve maat-
regelen ongewis blijven. Om hierin te voorzien 
wil het ministerie van Justitie in 2006 in het 
kader van het Actieplan tegen geweld een 
evaluatiemodel ontwikkelen, zodat in ieder geval 
bij geweld de obstakels voor evaluatie 
eenvoudiger kunnen worden overwonnen. 
De ontwikkeling van dit evaluatiemodel vormt 
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Figuur 1>  Algemene recidive volwassen daders met een strafzaak afgedaan in 
1997; naar type delict

Veel preventieprojecten worden 
met groot enthousiasme 
uitgevoerd zonder dat ze 
worden onderworpen aan een 
deugdelijke evaluatie
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het logische vervolg op het onderzoek naar best 
practices die aantoonbaar – want geëvalueerd – 
effect hebben op de preventie van geweld. Dit 
onderzoek maakt ook deel uit van het Actieplan 
tegen geweld en is inmiddels uitgevoerd door het 
WODC. Het resultaat, getiteld: Geweld verslagen? 
Een studie naar de preventie van geweld in het 
publieke en semipublieke domein, is vergelijkbaar 
met de Amerikaanse studie naar effectieve en 
veelbelovende preventieve maatregelen, die 
in 1997 is gepubliceerd onder de titel Preventing 
crime: what works, what doesn’t, what’s promising.

Voor het onderzoek heeft het WODC een immense 
berg van 652 binnen- en buitenlandse studies 
beoordeeld. Een groot deel viel in de daarop 

volgende selectierondes af, bijvoorbeeld omdat ze 
niet gericht waren op geweld in het publieke of 
semipublieke domein, of omdat ze het niet 
specifiek op geweld hadden gemunt. Uiteindelijk 
bleven 48 studies over, die verslag deden van de 
evaluatie van in totaal 36 preventieve 
maatregelen tegen geweld in het publieke en 
semipublieke domein. De uiteindelijke oogst was 
nóg magerder: negen maatregelen zijn echt 
effectief gebleken, zes zijn mogelijk effectieve 
vormen van preventie, vier zijn mogelijk niet 

effectief en één sorteert echt geen effect tegen 
geweld. De overige zestien boden te weinig 
handvatten om definitieve uitspraken te doen 
over hun effectiviteit.

school centraal
De uitkomsten van deze studie leiden onvermijde-
lijk tot de conclusie dat de school hét domein 
vormt waar succesvolle maatregelen kunnen 
worden getroffen. Dit geldt voor ‘Responding in 
Peaceful and Positive Ways’ (RIPP), een serie 
lessen voor leerlingen van 11 tot en met 14 jaar om 
sociale vaardigheden te bevorderen en conflicten 
op vreedzame wijze te beslechten. Dat geldt ook 
voor ‘PeaceBuilders’ voor leerlingen van de 
basisschool, die aan de hand van vijf sociale regels 
leren hun empathisch vermogen te versterken. 
Hetzelfde geldt voor de programma’s gericht op 
kinderen en hun ouders om de ontwikkeling van 
sociale vaardigheden te stimuleren; zowel het 
‘Seattle Social Development Project’ als de 
‘Montreal Longitudinal Experimental Study’ voor 
agressieve kinderen worden op de basisschool 
uitgevoerd. Daarnaast wordt een van de twee best 
practices tegen ‘dating violence’ – het programma 

Voor het onderzoek heeft het 
WODC een immense berg van 
652 binnen- en buitenlandse 
studies beoordeeld

De uitkomsten van deze studie 
leiden onvermijdelijk tot de 
conclusie dat de school hét 
domein vormt waar succesvolle 
maatregelen kunnen worden 
getroffen

Met preventiemaatregelen 

zijn op school resultaten 

geboekt, bijvoorbeeld 

gericht op verbetering 

van sociale vaardigheden 

van leerlingen | foto: Inge 

van Mill.
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‘Safe Dates’ – op school uitgevoerd. De andere best 
practice is het ‘Youth Relationship Project’ voor 
jongeren die vanwege kindermishandeling bij de 
kinderbescherming zijn terechtgekomen.

Naast voornoemde zes best practices zijn er nog 
drie die zich richten op geweld in het publieke 
domein. Twee daarvan zijn gebaseerd op hot-
spots. Het ‘Dallas Anti-Gang Initiative’ beoogt zeer 
intensieve surveillance door de politie te combi-
neren met strikte handhaving van de leerplicht 
en van de avondklok voor jongeren tot 17 jaar. 
De ‘Hot spots policing’ biedt maatwerk met 
28 typen interventies voor twaalf hotspots. 
Beproefd is daarnaast ook het verbeteren van 
straatverlichting, hetgeen onder meer leidt tot 
meer mensen ’s avonds op straat, betere herken-
ning van eventuele geweldplegers en een grotere 
sociale controle.

vergezicht
Het veelal ontbreken van goede evaluaties van 
preventieve maatregelen tegen geweld is niet 
louter een Nederlandse lacune. Justitie wil 
hierin de komende jaren dan ook verbetering 
in aanbrengen. Gedacht wordt onder meer aan 
het geschikt maken van de buitenlandse best 
practices voor de Nederlandse situatie, het 
experimenteren met en evalueren van deze best 
practices en overigens ook van veelbelovende 
maatregelen in eigen land, het organiseren van 
conferenties over bewezen effectieve maat-
regelen tegen geweld, het verspreiden van deze 
kennis via internet, het ontwikkelen van een 
evaluatie-instrument en het stimuleren van de 

evaluatie van nieuwe preventieprojecten tegen 
geweld. Ooit zal dan de dag aanbreken dat we met 
bewijzen kunnen staven dat dankzij bepaalde 
preventieve maatregelen het risico om slachtoffer 
of pleger te worden van geweld met een aanmer-
kelijk percentage zal dalen. <<

www
het onderzoek Geweld verslagen? Een studie naar de preventie van geweld 
in het publieke en semipublieke domein (l.m. van der knaap, l.t.j nijssen 
en s. bogaerts, Wodc, 2006) is te downloaden van www.wodc.nl
het Actieplan tegen geweld is te downloaden van www.hetccv.nl
de brief waarin de ministers van justitie en binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties het actieplan voor de tweede kamer toelichten is te 
downloaden van www.veiligheidsprogramma.nl
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Burgemeester Albertine van Vliet, in gezelschap van 

campagnemascotte Jack: “We gaan door met de 

verbetering van de sociale veiligheid maar met minder 

tromgeroffel.” | foto: Inge van Mill. 
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interview  Burgemeester Albertine van vliet-Kuiper van Amersfoort:

“wE hEBBEN 
gEviErD DAT DE 
STAD iN BEwEgiNg 
iS gEKOmEN” 
Veiligheid staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Amersfoort 
heeft vorig jaar een speciale campagne gevoerd om de overlast en de 
criminaliteit aan te pakken. “Onconventioneel en creatief”, noemt 
burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper (D66) de Amersfoortse 
aanpak. Een gesprek over de campagne ‘Veilig op straat’ waaraan 
ook projectleider Gerard de Kleijn deelneemt. Over de geheimen van 
de kappersstoel, de rol van de straatadvocaat, meer rood op straat en 
hoe adeldom verplicht.

door Yvonne van der Heijden 
De auteur is freelancejournalist.

Enthousiast toont Amersfoorts’ burgemeester 
Albertine van Vliet-Kuiper aan het begin van het 
gesprek op het stadshuis foto’s op A4-formaat. 
In de hal van het stadhuis zitten mensen aan 
langgerekte tafels, slingers en ballonnen zorgen 
voor een feestelijke aankleding. “Zo zag het er 
hier in december uit bij de afsluiting van de 
campagne ‘Veilig op straat’. Vierhonderd 
Amersfoorters die zich actief hadden ingezet om 
van de campagne een succes te maken, waren op 
het stadhuis uitgenodigd. Om ze te bedanken, 
kregen ze een gratis diner aangeboden dat werd 
verzorgd door leerlingen van het ROC De 
Amerlanden. We hebben gevierd dat de stad 

in beweging is gekomen. We hebben samen iets 
gedaan om Amersfoort veiliger te maken. Een 
indrukwekkend moment”, becommentarieert ze 
de foto’s.

Het begon allemaal in 2004 met de constatering 
van het college dat in de bestuursperiode sinds 
2002 nog te weinig vooruitgang was geboekt bij 
het veiliger maken van de stad. Besloten werd 
om in 2005 van veiligheid een project te maken 
onder leiding van de toenmalige algemeen 
directeur, Gerard de Kleijn. “Dat de algemeen 
directeur van de gemeente het project ging 
trekken, was een signaal dat het ons ernst was de 
stad veiliger te maken. Dat gold zowel voor de 
bewoners van Amersfoort, als de medewerkers in 
het stadhuis. We wilden de spiraal doorbreken 



18      secondAnt #2 | April 2006

van een groeiend gevoel van onveiligheid, waar-
door mensen eerder thuis blijven en de straat 
overlaten aan onverlaten die weer zorgen voor 
meer overlast en criminaliteit waardoor mensen 
zich nog onveiliger gaan voelen, enzovoort”, zegt 
Van Vliet.

focussen
Voor de algemeen directeur betekende het dat hij 
een heel nieuw werkterrein moest verkennen. 
De Kleijn: “Veiligheid is een onderwerp voor de 
politie, maar bij ‘Veilig op straat’ was het de 
bedoeling dat de gemeente de regie zou voeren. 
Ik ben mijn licht gaan opsteken bij de chef van de 
politie, want het was belangrijk dat de politiechef 
en de gemeente het met elkaar eens waren. 
De eerste les die ik daar heb geleerd is dat je, als je 
succes wilt boeken, moet focussen. Dat betekent 
dat je keuzes moet maken. Wij hebben gekozen 
voor vier probleemgebieden in de stad en vier 
speerpunten: veilig uitgaan, handhaving leer-
plicht, aanpak zwerfvuil en aanpak veelplegers. 
Mijn rol was de focus vast te houden.”

“Je moet dan ook het lef hebben niet alle 
problemen die in zo’n jaar langskomen op je 
schop erbij te nemen. Want op het moment dat je 
niet alle energie op de gekozen aanpak richt, 
verminder je de kans op succes”, vult de burge-
meester aan. Ze benadrukt dat het belangrijk was 
voor de bewoners van Amersfoort zichtbaar te 
maken wat de gemeente daadwerkelijk onder-
nam om de veiligheid in de stad te vergroten. 
“We hebben alle mogelijke middelen uit de kast 
gehaald. Leuke en soms krankzinnige middelen, 
zoals het enorme spandoek dat aan het begin van 
de campagne is opgehangen aan de voorkant 
van het stadhuis. Toen konden we als gemeente 
niet meer terug en dat wilden we ook niet.”

jack
Het hondje Jack, de mascotte van de campagne, 
lijkt vanaf de tafel instemmend te knikken. 
De kopie van een Jack Russell is een lokale 
beroemdheid geworden. “Jack was een herken-
baar symbool waarmee je naar hartenlust kon 
spelen. Hij keek een jaar lang vanaf het spandoek 
op het stadhuis de stad in. Mensen kregen een 
Jack als ze iets bijzonders hadden gepresteerd 
tijdens de campagne. Straatvegers reden trots 
rond met een poster van Jack op hun karretjes. 
Bij ludieke controles op het bezit van een identi-
teitsbewijs kreeg iedereen die zo’n bewijs op zak 
had gratis een hotdog, voor de gelegenheid 
omgedoopt tot Hot Jack. Het voordeel van zo’n 
mascotte is dat hij onafhankelijk is en in dit geval 
dus ook flauwe grappen kon maken over activi-
teiten van de gemeente. Humor maakt zo’n 
zwaar onderwerp als sociale veiligheid wat 
lichter. Want je moet wel kunnen blijven lachen 
als je mensen activeert en op een leuke manier 
wilt samenwerken,” verwoordt Van Vliet haar 
motto.

“Humor maakt zo’n zwaar 
onderwerp als sociale veiligheid 
wat lichter”
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Het resultaat van een campagne om de sociale 
veiligheid te verbeteren, staat of valt met de 
actieve inzet van bewoners en ondernemers. 
Een van de spraakmakende ideeën om de 
mensen in de aangeduide gebieden aan te 
sporen mee te doen, was het inschakelen van 
de kappers. “In de kappersstoel vertelt iedereen 
zijn hele lief en leed. De gesprekken gaan dus 
ook over wat er in de wijk aan de hand is. 
Straatverlichting die stuk is. Vuilnisbakken die 
overvol zijn. Jongeren die overlast veroorzaken. 
Noem maar op. Op een ochtend heeft de 
burgemeester de kappers uit de vier ‘hotspots’ 
uitgenodigd voor een ontbijt. Ze verlieten het 
stadhuis met ieder een stapeltje kaarten op 
creditcardformaat. Daarop stonden de telefoon-
nummers waar verschillende misstanden 
konden worden gemeld. De kappers gaven de 
meldkaarten aan de klanten die klaagden over 
onveilige situaties en overlast. Er zijn twintig-
duizend meldkaarten uitgegeven en het heeft 
geleid tot een flinke toename van meldingen aan 
de servicetelefoon”, licht projectleider De Kleijn 
toe. 

lintje
Hij geeft nog een voorbeeld: “We hebben veilig-
heidsambassadeurs benoemd die fungeerden als 
intermediairs tussen de campagneleiding en de 
bewoners. Daarvoor hebben we alle mensen 
benaderd die in de afgelopen vijf jaar een 
koninklijke onderscheiding hebben gekregen. 
Tweehonderd van hen hebben vrijwillig die 
intermediairfunctie op zich genomen. Van hen 
werd verwacht dat ze bijvoorbeeld op verjaar-
dagen uitleg zouden geven over de campagne en 
dat ze zouden rapporteren over de sociale veilig-
heid.” Met een knipoog verwijst de burgemeester 
naar het gezegde ‘noblesse oblige’ ofwel ‘adel-
dom verplicht’. Ze voegt er meteen aan toe dat 
de gemeente met het inschakelen van deze 
gedecoreerde personen zichzelf verplichtte 
buitengewoon goed te presteren. “Als je mensen 

schietincident
het gesprek met de burgemeester van 
Amersfoort, Albertine van vliet-kuiper en de 
projectleider van de campagne ‘veilig op straat’, 
gerard de kleijn vond plaats twee dagen vóór een 
16-jarige jongen in het centrum van Amersfoort 
werd doodgeschoten. een week na het dodelijk 
incident zegt de burgemeester geen reden te zien 
om op haar woorden over de campagne terug te 
komen. 
burgemeester van vliet: “dit afschuwelijke 
voorval benadrukt dat we verder moeten op de 
ingeslagen weg. juist nu is het belangrijk om 
samen met onze inwoners en andere partners te 
blijven werken aan een veiliger Amersfoort. 
gewelddadige incidenten, zoals de schietpartij 
eind maart, zijn helaas nooit helemaal te 
voorkomen. het bevestigt wel onze keuze om dit 
jaar de focus onder meer te richten op de jeugd.”
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activeert, moet je als gemeente scherper zijn bij de 
uitvoering van verbeteringen. Anders heb je meer 
verloren dan gewonnen.”  

In de campagne is ook gebruikgemaakt van inter-
net. Aan een digitaal panel van vijfhonderd 
Amersfoorters is in de loop van het jaar zes keer 
informatie en advies gevraagd. “Via het digipanel 
konden we op een unieke manier rechtstreeks 
onderzoek doen onder de bevolking. Uit de 
antwoorden van deze digitale boodschappers 
konden we afleiden of we op de goede weg waren 
en konden we opvolgacties ondernemen. Twee 
keer is een groepje uit het digipanel op de fiets 
meegegaan om donkere fietsroutes te schouwen. 
Hierdoor is de Meridiaantunnel die het centrum 
verbindt met Amersfoort-Noord, in het 
brandpunt van de campagne komen te staan. De 
tunnel werd beleefd als een van de meest enge 
plekken van Amersfoort. Nu is er extra toezicht 
door de politie, cameratoezicht en is de verlichting 
aangepast. Wat vooral het verschil maakt, is dat 
de tunnelbuis door zeker 150 kinderen en 
volwassenen, samen met kunstenaars is 
omgetoverd tot een vrolijke kunstgalerij”, aldus 
De Kleijn.

daklozen
Verwaarlozing van de openbare ruimte draagt bij 
aan gevoelens van onveiligheid. Daarom was de 
aanpak van zwerfvuil onderdeel van ‘Veilig op 
straat’. Naast meer gebruikelijke acties, zoals een 
schoonmaakkaravaan laten rondtrekken, heeft 
een groep van dertig daklozen een opvallende 
bijdrage geleverd aan een schoner Amersfoort. 
Spil van het daklozenproject was straatadvocaat 
René Slotboom die zelf een verleden heeft als 
dakloze. De Kleijn: “Slotboom trekt zich al jaren 
het lot van de daklozen aan en werpt zich op als 
hun belangenbehartiger. Hij bestookt de 
gemeente herhaaldelijk met voorvallen uit de 
praktijk. De daklozen hebben onder zijn leiding 
tegen een kleine vergoeding struiken gesnoeid, 

papier geprikt en geklust. Elke verdienste 
betekent dat er minder wordt gestolen. Cijfers 
wijzen uit dat vorig jaar per week zo’n vijftig 
fietsen en twintig autoradio’s minder werden 
gestolen. En winkeliers in de buurt zijn blij met 
een schonere omgeving. Zo vang je meerdere 
vliegen in één klap.”

Voor de ruim zeventig veelplegers in Amersfoort 
betekende ‘Veilig op straat’ dat er extra nazorg-
mogelijkheden voor de verslaafden uit deze groep 
zijn geschapen. Er is een veiligheidshuis geopend 
waar politie, justitie, gemeente en instellingen 
samenwerken om per geval een traject uit te 
zetten. “Onze veelplegeraanpak is erop gericht 
alle veelplegers achter de tralies of in de hulp-
verlening te krijgen, binnen of bezig. Door het 
stapelen van zaken en deze gezamenlijk aan te 
leveren bij het openbaar ministerie krijgen ze 
hogere straffen of komen eerder in de hulp-
verlening en zijn ze langer van de straat”, 
verklaart Van Vliet.  

gezamenlijk
Speciaal onderdeel van de Amersfoortse aanpak 
is het gezamenlijk optreden van politie en 
brandweer. “Voor meer blauw op straat was geen 
geld, dus hebben we gekozen voor meer rood op 
straat. De brandweer is uit de kazerne gekomen 
en mee gaan doen door in rode pakken te 
surveilleren op mountainbikes, samen met de 
politie. Daardoor hebben politie en brandweer 
elkaar beter leren kennen, wat de samenwerking 
tussen beide korpsen blijvend ten goede komt. 
Bovendien heeft de zichtbaarheid van het 
bikersteam het project veel goodwill gebracht”, 
aldus burgemeester Van Vliet.

“Onze veelplegeraanpak is erop 
gericht alle veelplegers achter de 
tralies of in de hulpverlening te 
krijgen, binnen of bezig”
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Een van de belangrijkste doelstellingen was 
volgens haar te vatten onder de noemer ‘weder-
kerigheid’. Van Vliet: “Als overheid moet je niet 
het onderwerp ‘veiligheid’ annexeren. Je moet de 
mensen vragen ook een bijdrage te leveren, want 
zonder positieve inzet van burgers is het terug-
dringen van overlast een illusie. Maar je dient dan 
wel als gemeente eerst zelf iets te laten zien om de 
overlast te verminderen.” Het is voor de overheid 
wel een kwestie van balanceren, stelt De Kleijn. 

“Soms moet je achter de schermen steun verlenen 
aan initiatieven. Dat hebben we gedaan bij de 
aanpak door schooldirecteuren van vandalisme 
op het schoolplein en de overlast van jongeren. 
De scholen zijn zelf verantwoordelijk. Op een 
ander vlak is het ons in de ene buurt gelukt ons 
terughoudend op te stellen en in een andere 
buurt zijn we er volop zichtbaar ingegaan. Beide 
met positief resultaat. Het vergt maatwerk van de 
partners in het project.”

raad
Op de vraag welke raad zij andere gemeenten kan 
geven als ze met een campagne de sociale 
veiligheid willen verbeteren, somt burgemeester 
Van Vliet op: “Stel een projectleider aan die gezag 
heeft en door alle bestuurlijke muren kan 
heenbreken; zorg voor commitment in het 
gemeentebestuur; focus op de aanpak van een 
beperkt aantal problemen, maak de aanpak van 
overlast door de gemeente zichtbaar en probeer 
niet alles zelf opnieuw uit te vinden. Wij hebben 
ook niet alles zelf bedacht. Gemeenten als 
Rotterdam en Tilburg zijn op bepaalde gebieden 

onze voorbeelden geweest. Laat gemeenten 
vooral ook naar Amersfoort komen en onze 
aanpak bekijken.”

De doelstellingen van de campagne zijn volgens 
haar grotendeels gehaald. “Het is overgekomen 
dat het de politie en de gemeente ernst is met de 
aanpak van overlast en onveiligheid op straat. 
De feitelijke onveiligheid in de hotspots is 
afgenomen zonder dat een complete verschuiving 
naar andere wijken heeft plaatsgevonden. 
In Amersfoort als geheel is de veiligheid 
verbeterd, maar er zijn nog wel meer woning-
inbraken. De mensen weten de gemeente en de 
politie te vinden als er iets is. We gaan door met de 
verbetering van de sociale veiligheid maar met 
minder tromgeroffel. De directeur van de 
brandweer is de nieuwe projectleider. 

Ik ben ervan overtuigd dat we zoveel in beweging 
hebben gebracht aan samenwerking tussen 
organisaties en tussen bewoners dat het niet 
meer kan stilvallen”, aldus burgemeester Van 
Vliet. <<

“De brandweer is uit de 
kazerne gekomen en mee gaan 
doen door in rode pakken te 
surveilleren op mountainbikes, 
samen met de politie”

“Wij hebben ook niet alles 
zelf bedacht. Gemeenten als 
Rotterdam en Tilburg zijn 
op bepaalde gebieden onze 
voorbeelden geweest”
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door Robbie Keus
De auteur is werkzaam als freelancejournalist bij 
Tekstbureau Alfa te Amsterdam. 

Het Project Veilige Gemeenten (PVG) is in 2005  
door de VNG en BZK opgezet om vooral middel-
grote en kleine gemeenten te helpen bij het 
invullen van een integraal veiligheidsbeleid. 
Projectleider Janine Schreck wil het ijzer smeden 
nu het heet is. “Veiligheid staat hoog op ieders 
prioriteitenlijstje. Dit is hét moment om duidelijk 
te maken wat ieders verantwoordelijkheid is 
binnen het gemeentelijk beleid. 2005 was voor 
ons project een opstartjaar, maar in 2006 moet de 
ondersteuning van gemeenten daadwerkelijk in 
gang worden gezet.” 

struikelblok
Begin 2005 bleek uit een onderzoek van de 
Algemene Rekenkamer dat de aanpak van het 
lokale veiligheidsbeleid zijn eerste vruchten 
begint af te werpen. In een aantal, vooral 
grote gemeenten, was een integrale aanpak 
ingevoerd. Andere gemeenten liepen nog achter. 
“Wij wilden weten hoe dit kwam”, legt Schreck 
uit. “En wat we er aan kunnen doen om dit te 
veranderen. Het behoefteonderzoek was er 
daarom vooral  op gericht om na te gaan welke 
ondersteuning gemeenten nodig hebben.” 

Het onderzoek geeft in eerste instantie een 
actueel beeld van het gemeentelijk integraal 
veiligheidsbeleid in Nederland. Het blijkt dat het 

Twee derde van de Nederlandse gemeenten heeft 
inmiddels een veiligheidsnota. Dit blijkt uit een 
behoefteonderzoek dat eind vorig jaar onder alle 
gemeenten werd uitgevoerd in opdracht van het 
Project Veilige Gemeenten. Volgens projectleider 
Janine Schreck zijn er nog flinke verbeteringen op het 
gebied van veiligheidsbeleid mogelijk. Gemeenten 
weten wel dat zij op dit gebied de regisseur zijn. 
“De invulling is echter het grote struikelblok”, licht 
Schreck toe. “In de praktijk ervaren gemeenten 
niet dat zij ook daadwerkelijk in die regisseursstoel 
zitten.”. 

iN DE rEgiSSEurSSTOEl
reportage  gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid 
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voor gemeenten duidelijk is dat zij op dit gebied 
de regisseur zijn. “Ruim driekwart van de 
gemeenten geeft aan de regisseursrol te hebben”, 
licht Schreck toe. “De invulling is echter het grote 
struikelblok. In de praktijk ervaren gemeenten 
niet dat zij ook daadwerkelijk in die regisseurs-
stoel zitten.” Oorzaken hiervoor zijn: andere 
prioriteiten, het ontbreken van een integrale 
aanpak of gebrek aan capaciteit en middelen. 

“Gemeenten beschikken niet over een hele 
batterij medewerkers op veiligheidsbeleid. 
Het merendeel van de gemeenten heeft hiervoor 
1 fte beschikbaar met een gemiddeld budget van 
50 000 euro. Zij hebben dus lang niet altijd een 
goede organisatie om het veiligheidsbeleid 
daadwerkelijk integraal uit te voeren en te 
borgen. We denken erover een stagepool op te 
zetten waar gemeenten terecht kunnen voor 
extra ‘handen en voeten’.” 

incidenten
Door het gebrek aan mankracht en het ontbreken 
van een integrale aanpak, richten gemeenten zich 
soms op incidenten. Er is een top 10 samengesteld 
van veel voorkomende veiligheidsproblemen. 
Drie hoofdthema’s springen eruit. Verloedering 
en overlast zorgen samen met criminaliteit voor 
een verminderde leefbaarheid en wijkveiligheid. 

Dat er veelal beleid wordt gevoerd op ‘losse’ 
thema’s, verbaast Schreck niet. “Veiligheid is een 
complex onderwerp. Actualiteit en langere-
termijndoelen lopen hierbij soms door elkaar 
heen. Als er in een gemeente veel auto-inbraken 
worden gepleegd, is het niet moeilijk om draag-
vlak te creëren voor beleid. Voor een integrale 
aanpak ligt dat wat lastiger. Voor het ontwikkelen 

van integraal veiligheidsbeleid is politiek en 
bestuurlijk draagvlak nodig. Het initiatief daartoe 
moet vanuit de gemeenteraad komen.” 

Uit het behoefteonderzoek blijkt echter dat de 
gemeenteraad lang niet altijd een goed inzicht in 
de problematiek heeft. Dat maakt het vaststellen 
van prioriteiten lastig. Het project Veilige 
Gemeenten wil gemeenteraden daarom onder-
steuning bieden bij het maken van analyses, het 
stellen van prioriteiten en het meten van de voort-
gang. Er wordt een methode ontwikkeld om 
resultaten van gemeenten zichtbaar te krijgen, 
te meten en openbaar te maken. Gemeenten 
kunnen zich daardoor onderling vergelijken. 
Ook kunnen de cijfers worden gebruikt in de 
communicatie met burgers. “Doordat heel 
duidelijk inzichtelijk wordt gemaakt waar de 
problemen liggen, zal het voor de raad niet 
moeilijk zijn om de problematiek op de agenda te 
krijgen – en te houden totdat het probleem is 
opgelost.”

best practices
Bij de uitvoer van het beleid vragen gemeenten 
vooral om organisatorische, inhoudelijke en 
instrumentele ondersteuning. Zo is er veel vraag 
naar plannen van aanpak, richtlijnen en best 
practices van vergelijkbare gemeenten. Ook wil 
men support bij het inzetten van de verschillende 
veiligheidsinstrumenten. In het onderzoek werd 
gevraagd naar de bekendheid en bruikbaarheid 
van deze instrumenten. Een aantal instrumenten 
blijkt wel grote bekendheid te hebben, maar 

wordt nog weinig gebruikt. “Daar moeten we dus 
wat mee”, vindt Schreck. “Misschien moet zo’n 
instrument dan aangepast of geheel vernieuwd 
worden. De komende tijd bekijken we hoe we de 

“Misschien dat de regierol een 
wettelijk kader moet krijgen” 

“Gemeenten beschikken niet 
over een hele batterij mede-
werkers op veiligheidsbeleid”
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verschillende instrumenten nog meer kunnen 
laten aansluiten bij de praktijk. Gebruiksvriende-
lijkheid staat daarbij centraal.”

Voor een effectieve aanpak zijn gemeenten 
volgens Schreck afhankelijk van verschillende 
partners. “Bij het veiligheidsbeleid spelen ook 
andere partijen, zoals woningbouwcorporaties, 
zorginstellingen, scholen en ondernemers, een 
rol. Gemeenten hebben echter niet altijd vol-
doende mogelijkheden om die andere partijen 
te sturen. Er is nog te weinig mogelijk om als 
gemeente te kunnen ingrijpen wanneer 
afspraken niet worden nageleefd. De gemeente is 
als regisseur verantwoordelijk voor de veiligheid 
– maar heeft onvoldoende instrumenten in 
handen om andere partners aan gemaakte 
afspraken te houden. Dat is een veel gehoord 
signaal dat we moeten veranderen. Want de 
vrijblijvendheid moet er echt af.”

De projectleider vindt het daarom relevant om de 
sturingsrelaties op het gebied van veiligheid aan 
een nadere blik te onderwerpen. “We moeten 
bezien of ze nog aansluiten bij de huidige ver-
wachtingen van zowel het Rijk als de gemeenten. 
We gaan mogelijkheden ontwikkelen die 
gemeenten in staat stellen om dwingender te 
kunnen optreden. Misschien dat de regierol een 
wettelijk kader moet krijgen. We bezinnen ons 
ook op de aansturing van gemeenten door het 
Rijk. Wellicht dat die anders kan en moet. 
Nadrukkelijk wordt hierbij ook nagedacht over 
prestatieprikkels richting de overige veiligheids-
partners. Want dat zijn de partners die samen, op 
lokaal niveau, de klus moeten klaren.” <<

www
project veilige gemeenten en organisatiemodellen 
het project veilige gemeenten is opgezet om de gemeenten te helpen 
bij het invullen van een integraal veiligheidsbeleid en hun regierol 
daarin. het project is een samenwerking tussen het ministerie van 
binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties, de vereniging van 
nederlandse gemeenten en het centrum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid. meer informatie over het project veilige gemeenten en 
het behoefteonderzoek Naar een Veiliger Gemeente is beschikbaar via 
www.projectveiligegemeenten.nl.
op deze website zijn ook organisatiemodellen te vinden met basis-
formats en competentieprofielen voor de veiligheidscoördinator. 
uit onderzoek is gebleken dat de samenhang tussen integraal 
veiligheidsbeleid en ander (hieraan flankerend) gemeentelijk beleid 
beperkt is, zowel inhoudelijk als organisatorisch. daarnaast blijkt de 
positie van de veiligheidscoördinator ter discussie te staan. hij of zij is 
trekker en regisseur van het veiligheidsbeleid en moet aan een aantal 
eisen voldoen om het proces te kunnen managen. 
dit is de reden dat er organisatiemodellen en functieprofielen zijn 
ontwikkeld, die gemeenten kunnen ondersteunen bij het inrichten van 
integraal veiligheidsbeleid. de organisatiemodellen kunnen gemeenten 
helpen om de regierol op een systematische manier vorm te geven. 
de modellen laten tevens de bijbehorende functie(eisen) zien van de 
coördinator veiligheid en een aantal succes- en faalfactoren. bezoekers 
kunnen op de website een vragenlijst invullen. op basis van de ant-
woorden wordt doorverwezen naar het organisatiemodel dat het meest 
aansluit bij de (gewenste) situatie van de betreffende gemeente. 
de organisatiemodellen zijn in het bijzonder bedoeld voor gemeenten 
die de eerste stappen zetten om het veiligheidsbeleid vorm te geven. 
en voor gemeenten die in een doorgroeifase zitten naar een betere 
verankering van het veiligheidsbeleid.



Nederland telt 21 zogenoemde Antillianengemeenten. Dat de term alleen al 
een wat nare bijsmaak biedt, geeft te denken, maar inderdaad speelt de 
Antillianenproblematiek er een centrale rol. Rotterdam is zo’n gemeente, 
net als Dordrecht. Beide zijn de groeiende criminaliteit onder Antilliaanse 
jongeren goed zat. Rotterdam presenteert z’n plannen strijdbaar, Dordrecht 
lijkt een wat voorzichtiger aanpak te prefereren. Twee visies op een 
bijzonder complex vraagstuk.   

  TuSSEN hArDE hAND 
EN zAChTE KrAChT 
reportage   Steden pakken Antilliaanse delinquenten aan 
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door Rik Weeda
De auteur is werkzaam als freelancejournalist 
bij Klats + Poseidon in Delft.

Stemmen de werkloosheidscijfers onder alloch-
tone jongeren in Nederland (twee keer zo hoog 
als onder autochtone jongeren) al niet vrolijk, 
Antillianen nemen binnen deze groep ook nog 
een weinig eervolle tweede plaats in met een 
werkloosheidspercentage van 22. Ook groeit de 
werkloosheid onder de Antillianen het snelst. 

Hoezeer de meningen van deskundigen over de 
aanpak van het ‘Antillianenprobleem’ ook 
uiteenlopen, ze zijn het erover eens dat hier een 
kern van de zaak ligt.

Dat probleem zelf is inmiddels genoegzaam 
bekend. In Rotterdam groeit de criminaliteit 
onder Antilliaanse jongeren langzaam maar 
zeker. Deze relatief kleine groep maakt niet meer 
dan 3 tot 4 procent uit van de Rotterdamse 
bevolking, maar tekent voor 11 procent van de 

Antillianen houden elkaar gezelschap in de Dordtse wijk Oud

Krispijn. In het Dordtse gemeentebeleid voor Antillianen ligt 

de nadruk op het bieden van hulp aan de hele gemeenschap | 

foto: Inge van Mill
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geweldsmisdrijven en een kwart tot een derde 
van de moorden, straatroven en overvallen. 
Dit ondanks de vele plannen, projecten en 
maatregelen die sinds enkele jaren in gang 
zijn gezet.

persoonsgebonden aanpak
Dat de Rotterdammers deze geweldspiraal beu 
zijn, wist burgemeester Opstelten goed te 
verwoorden in zijn aankondiging in januari van 
dit jaar dat “alle Antilliaanse jongeren, vanaf de 
leerplichtige leeftijd tot en met 35 jaar, voor het 
einde van het jaar op school zitten, in een 
justitieel traject zitten of werk hebben”. 
De gemeente heeft een pakket aan maatregelen 
om die plannen ook waar te maken. Bijvoorbeeld 
de zogenoemde PGA, oftewel de Persoons-
gebonden Aanpak. De maatregel werd eerder 
met succes losgelaten op verslaafden. Vanaf 1 juli 
wordt de PGA ook gehanteerd voor de twee-
honderd Antilliaanse jongeren in Rotterdam die 
de ernstigste problemen veroorzaken en steeds 
vaker in bendes of groepen opereren. Ook tucht-
huizen en een intensievere begeleiding maken 
deel uit van de nieuwe aanpak. Er komen 250 
extra stageplekken, alle Antilliaanse gezinnen 
worden benaderd met de vraag of ze een vorm 
van hulp nodig hebben, er komt een netwerk van 
gezinscoaches en een stadsmarinier die alles 
moet gaan coördineren.       

meerjarenplannen
Ambitieuze plannen, maar zijn ze ook haalbaar? 
Overspeelt Opstelten z’n hand? Marion van San, 
senior onderzoeker bij het Risbo (Rotterdams 
Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Beleids-
Onderzoek) is van mening dat een structurele 
oplossing van de problematiek nog ver weg is. 

“De plannen zijn niet in een jaar te realiseren. 
Je zult met een meerjarenplan moeten komen 
om er echt iets aan te doen.” Van San bewijst met 
haar onderzoek naar criminaliteit van Antillia-
nen in Rotterdam dat ze niet bang is om taboes te 
doorbreken en de vinger keihard op de zere plek te 
leggen. Gewelddadig gedrag onder Antilliaanse 
jongeren blijkt wel degelijk sociaaleconomische, 
maar ook culturele wortels te hebben. 
“De problematiek in veel gezinnen is bijzonder 
ernstig, bijna onoplosbaar. Al op de Antillen 
waren ze gewend te leven in een sfeer van crimi-
naliteit, met name de drugshandel. Dat gold zelfs 
voor de vrouwen. Op Curaçao zie je bijvoorbeeld 
dat de banen van vooral mensen in de laagste 
regionen worden ingenomen door Haïtianen en 
andere goedkopere buitenlanders. Dat grijpt in in 
de gezinnen. Met werkloosheid als gevolg.”  

flamboyant
Een tamelijk flamboyante levensstijl, eigen aan 
de Antilliaanse cultuur, versterkt deze negatieve 
ontwikkelingen. Van San: “Men is vroeg bezig met 
uiterlijk vertoon. Kinderen lopen op Nikes, jonge 
meisjes zien er al zeer jong uit als volwassen 
vrouwen. Om dat te kunnen betalen, zie je al snel 
dat kinderen in de drugshandel gaan. Vierduizend 
euro voor een drugstransport is een gigantisch 
bedrag. Deelnemen aan dergelijke activiteiten 
ziet men niet als een schande, want iedereen doet 
het, de winsten zijn hoog en de kansen om gepakt 
te worden klein. En sommige ouders profiteren 
mee. Kinderen stoppen het geld in de portemon-
nee van de moeder. Zo worden hele families 
bekostigd. Dat geldt overigens ook voor de hogere 
klassen.” 
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weg vinden
In het ‘paradijs’ Nederland verandert die situatie 
weinig. De gezinssituatie is vaak erbarmelijk en de 
corrigerende rol van de moeder, soms ook 
participerend in de drugshandel, ontbreekt vaak. 
“Ik heb gezinnen bezocht die al twee jaar hun post 
niet meer hebben geopend. Aan de opvoeding van 
de kinderen komt men al helemaal niet meer toe.’
Alle goede bedoelingen van hulpinstanties ten 
spijt zijn veel maatregelen slechts een druppel op 
een gloeiende plaat. Van San legt uit waarom: 
“Zo makkelijk als men de weg naar de drugs-
handel vindt, zo moeilijk is de weg naar de 
hulpinstanties. Die kunnen daardoor de juiste 
personen niet bereiken. In Nederland moet je zelf 
om hulp vragen. Je moet naar de instanties toe 
gaan, eigen verantwoordelijkheid tonen. Maar dat 

gebeurt weinig of niet. De doelgroep vindt immers 
vaak niet dat ze een probleem heeft. En als ze dat 
wel vindt, komt ze niet terecht bij de juiste 
instanties.” 

gezinscoaches
De hulpinstanties zouden ook minder bezig 
moeten zijn met de eigen manier van werken en 
deze eens goed ter discussie stellen, zo luidt het 
advies van Van San. Toch is ze niet negatief over de 
plannen van de gemeente Rotterdam. “Ik ben 
helemaal niet tegen een meer repressief beleid. 
Als jongeren over de schreef gaan, moet je ze 
aanpakken. Maar betrek daar ook de gezinnen bij. 
Ik pleitte daar al jaren geleden voor, ondanks ons 

systeem van individuele strafoplegging. Nu keert 
het tij gelukkig. Probeer ook groepsvorming in 
detentiecentra tegen te gaan, want dat is een groot 
gevaar. En het mag daar uiteraard niet bij blijven. 
De problemen liggen voor een belangrijk deel in 
het gezin. Het initiatief om gezinscoaches aan te 
stellen is natuurlijk prima. Maar het zijn er maar 
drie! Dat is meer puinruimen.” 

mentor
Een meer structurele aanpak van probleem-
gezinnen, daar zou volgens Van San een mooie 
taak liggen. “Projectmatig werken helpt niet. 
Zo’n project loopt een aantal jaren en dan is het 
geld op. Je ziet de doelgroep daarna gewoon weer 
verzanden in de oude rituelen. Zelfs een jeugd-
inrichting is slechts een tijdelijke oplossing. 
Wat als ze eruit komen?” Zelf is ze een groot voor-
stander van de inzet van mentoren op grote 
schaal. Deze mensen helpen de jongeren hun 
weg vinden in de wirwar van regels, zoals bij 
inschrijvingen, paspoorten, rijbewijzen en huis-
vesting. Dit soort dingen regelen is te veel van ze 
gevraagd. Dan haken ze af. Taalproblemen spelen 
een rol, maar ook een gemis aan vaardigheden.’ 

“Ik heb gezinnen bezocht die 
al twee jaar hun post niet meer 
hebben geopend”

Een meer structurele aanpak 
van probleemgezinnen, daar zou 
volgens Van San een mooie taak 
liggen

Marion van San werkt nu samen met Antilliaanse jongeren en 
instanties aan een adviesrapport voor de gemeente rotterdam, 
getiteld: Verslaafd aan een flitsende levensstijl. 
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verdonk
Dordrecht gaat op een geheel eigen wijze om met 
de problematiek. In Dordrecht wonen nu 3300 
Antillianen. Zeventig van hen behoren tot de 
kleine criminele groep die de grootste problemen 
veroorzaakt. Dit zijn de mensen die bij de politie 
bekend zijn, met naam en toenaam. Onlangs 
 ontving de gemeente van minister Verdonk 
(Vreemdelingenzaken en Integratie) 800 duizend 
euro om de komende vier jaar samen met het Rijk 
het probleem in de kiem te smoren. De focus van 
de Dordtenaren, jaarlijks verwoord in een ‘jaar-
programma Antillianen’, ligt op het terugdringen 
van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloos-
heid, om daarmee de poten onder de stoel van de 
criminaliteit weg te zagen. Begeleiding op en 
naar de werkplek, stimulering van sportactivi-
teiten en opleidingsprogramma’s maken deel uit 
van deze aanpak. 

integraal beleid
Deze aanpak van de problematiek kent een 
andere tone of voice dan de strijdbare woorden 
van Opstelten. Overigens zonder dat Dordrecht 
zich wil afzetten tegen de aanpak van de grote 
buur Rotterdam, zegt Gilbert Isabella, project-
leider Antillianenbeleid in Dordrecht. “We geven 
steun aan de groep die het nodig heeft. Het is een 
integraal beleid, dus niet alleen handhaving en 
repressie, maar ook preventie. Wel is onze focus 
gericht op het bieden van hulp. Je bent welkom 
en we tonen respect. Dat is een motto waar we 
bewust voor kiezen. Het merendeel van de 
Antillianen is immers welwillend. Maar als je 
over de schreef gaat, heb je een probleem. 
Dat geldt voor iedereen, dus ook voor Antillianen. 
Dordrecht is klein en overzichtelijk. Je loopt vrij 
snel tegen de lamp. Vanuit die visie benaderen we 
de grotere groep die om die kleine criminele kern 

www
de instelling van een stadsmarinier Antillianen, 
een persoonsgebonden Aanpak (pgA) voor 
criminele en overlastgevende Antillianen en een 
speciale groepsaanpak voor de tweehonderd 
jongeren uit de jeugdgroepen die rotterdam 
kent, zijn de belangrijkste elementen uit de 
ferme aanpak van Antillianen van de gemeente 
rotterdam. Zij wil de teugels aanhalen om de 
harde kern van Antillianen – die verantwoor-
delijk wordt gehouden voor een groot deel van 
de (gewelds)criminaliteit in rotterdam – onder 
controle te krijgen. dit meldt de website van het 
programmabureau veilig van de gemeente. niet 
alleen de knoet gaat erover: de gemeente wil ook 
onder het motto ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ problemen vroegtijdig signaleren en 

aanpakken en achterstanden bestrijden. in tal 
van gemeenten worden maatregelen ontwikkeld 
gericht op de harde kern van Antillianen. de aan-
scherping in begin 2006 van de maatregelen 
tegen criminele en overlastgevende Antillianen 
in rotterdam trok de aandacht. meer informatie 
over de rotterdamse aanpak is te vinden op de 
genoemde website van het programmabureau 
veilig www.rotterdamveilig.nl 
inmiddels zijn tal van onderzoeken uitgevoerd, 
waarbij zowel wordt getracht een (kwantitatief) 
beeld te krijgen van het aandeel van Antilliaanse 
jongeren in de criminaliteit als verklaringen 
daarvoor (de kwalitatieve achtergronden van de 
problematiek).  
marion van san buigt zich bijvoorbeeld – in een 
artikel in het tijdschrift  Justitiële Verkenningen 
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heen staat. Door die grotere groep te helpen, 
willen we de doorstroom naar die harde kern 
terugdringen.”  

verdiept
In Dordrecht is onder meer een speciaal alloch-
tonenteam actief, naast de reguliere inzet van de 
politie. Het team bestaat uit twee politiemensen 
die zich helemaal richten op de Antilliaanse 
problemen. Hun taak is hulp te bieden, door te 
verwijzen en als het moet ook bekeuringen uit te 
delen of mensen op te pakken. Ze voeren acties uit 
op de plekken waar dat nodig is. Beide agenten 
hebben zich verdiept in de Antilliaanse cultuur. 
Op een tweede niveau organiseert de gemeente 
netwerkbijeenkomsten. Isabella: “Alle uitvoe-
renden – veelal professionals van Antilliaanse 
afkomst – die werken met de Antilliaanse doel-
groep, wisselen info uit. Er zijn kadertrainingen, 

ook voor de Antilliaanse gemeenschap zelf, en we 
hebben nu een Antilliaans gesprekspanel. De 
leden geven aan ons door wat ze horen. We zijn nu 
bezig met het uitbreiden van die panels, ook met 

speciale panels van jongeren. Vanuit de gemeente 
stimuleren we zoveel mogelijk werken met Antilli-
aanse professionals. Dan pas zie je resultaten. 
Kijk bijvoorbeeld naar het Antilliaanse moeder-
project Sentro di Mama. Pas nadat een Antilli-
aanse vrouw is mee gaan doen, ging het lopen. 

(nr. 1, januari/februari 2002) van het Weten-
schappelijk onderzoek- en documentatie-
centrum (Wodc) – over het verband tussen 
eenoudergezinnen en criminaliteit. kenmerkend 
voor het caribisch gebied is een vaderloze 
gezinsstructuur waarin moeders hun spruiten 
grootbrengen, vaak samen met familieleden. 
Aan de hand van interviews met Antilliaanse 
jongeren en hun moeders onderzoekt zij of de 
absentie van vaders mogelijk delinquent gedrag 
onder jongens in de hand werkt. het artikel 
maakt deel uit van een themanummer over de 
nederlandse Antillen en Aruba. dit gebied wordt 
in een sociaaleconomisch en historisch 
perspectief geplaatst, waarbij bijvoorbeeld de 
economische crisis op curaçao aan bod komt en 
de historische achtergronden daarvan maar ook 

de strenge strafmaat die in de Antillen geldt. 
ook aan bod komt het rapport Nèt Loke Falta 
(‘ontbrekende schakel’) van de adviescommissie 
Antilliaans medeburgerschap in nederland, dat 
eind 2001 verscheen. de commissie moest een 
advies uitbrengen over de beste aanpak van het 
criminaliteitsprobleem onder Antillianen. 
het themanummer van Justitiële Verkenningen is 
te downloaden van de website van het Wodc: 
www.wodc.nl  

lees verder op pagina 32

“Kijk bijvoorbeeld naar het 
Antilliaanse moederproject 
Sentro di Mama. Pas nadat een 
Antilliaanse vrouw is mee gaan 
doen, ging het lopen”



In de Dordtse aanpak willen we de Antillianen 
zelf betrekken bij het oplossen van de problemen.”  

kosten
De vraag of de Dordtse aanpak ook daadwerkelijk 
het probleem oplost, zal voorlopig nog niet 
worden beantwoord. Isabella: “Het aantal van 
zeventig urgente probleemgevallen is de 
afgelopen jaren stabiel gebleven, terwijl de 
instroom vanuit Curaçao doorgaat. Dat zegt toch 
wel iets. We hebben weliswaar een relatief hoog 
criminaliteitscijfer, maar dat heeft te maken met 
de hoge activiteitsgraad van de politie. Het pro-
bleem is dat met die instroom nieuwe Antillianen 
het land inkomen, van wie we hebben geconsta-
teerd dat er meer aan de hand is dan met eerdere 
groepen. Het klinkt allemaal soms boterzacht, 
maar je bent wel verantwoordelijk voor je 
gemeenschap. Het kost geld. Dat is waar. Maar 

wat wil je? Niet helpen kost ook geld. We kiezen 
ervoor om de kosten voor de baat uit te laten gaan. 
Uiteraard weten we niet exact wat het oplevert, 
maar dat weet je ook niet bij andere vormen van 
criminaliteitsbestrijding.”  

kansen
Twee Antillianengemeenten, twee verschillende 
vormen van aanpak. Rotterdam lijkt de nadruk 
meer te leggen op handhaving, terwijl Dordrecht 
de hoop vestigt op een directe beïnvloeding van 
de groepen die direct te maken hebben met de 
echte probleemgevallen. De effectiviteit van 
beide zal sterk afhangen van de mate waarin men 
de probleemkernen kan bereiken. Het blijft een 
complexe materie, maar er is hoop. Marion van 
San: “In tegenstelling tot wat men soms denkt, 
zijn de criminele jongeren zelf vaak niet blijvend 
gelukkig met hun situatie. Slechts weinigen 
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de rol van de ouders staat centraal in een onder-
zoek uit 2002 van de katholieke universiteit 
nijmegen in samenwerking met de erasmus 
universiteit rotterdam, instituut voor socio-
logisch-economisch onderzoek, waarin cécile 
nijsten e.a. de behoeften schetsen van onder 
meer Antilliaanse ouders van delinquente 
jongeren: Allochtone ouders en justitie. Vragen en 
behoeften van Antilliaanse, Marokkaanse, Suri
naamse en Turkse ouders van jeugdigen die in 
aanraking komen met politie en justitie. om 
Antilliaanse minderjarigen die naar nederland 
reizen niet aan hun lot over te laten, zijn afspra-
ken gemaakt over een voogdijregeling. majone 
steketee e.a. van het verwey-jonker instituut te 
utrecht, onderzoeken de leefsituatie van Antilli-
aanse jongeren die zich op minderjarige leeftijd 

in nederland vestigen. hun betrokkenheid in 
delinquentie en het op Antillianen gerichte 
beleid wordt daarbij besproken. ook de voogdij-
regeling wordt tegen het licht gehouden. 
het onderzoek uit 2003 – Jonge Antilliaanse 
immigranten en hun voogden. De leefsituatie 
van Antilliaanse jongeren die met en zonder 
wettelijk gezag in Nederland verblijven – is te 
downloaden van de website van het Wodc 
evenals het onderzoek naar de behoefte van 
allochtone ouders.
kwantitatieve gegevens, qua betrokkenheid in 
criminaliteit van (jonge) Antillianen maar ook 
bredere sociaaldemografische gegevens, zijn 
in verschillende publicaties beschikbaar. 
de Integrale Veiligheidsrapportage 2002  van 
het ministerie van binnenlandse Zaken en 
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worden er structureel echt beter van. De meesten 
blijven in de laagste regionen. Uiteindelijk willen 
ze ervan af. Mijn advies is daarom ook: maak veel 
meer gebruik van de jongeren die eruit stappen. 
Vergeet daarbij de groep die ouder is dan 23 niet. 
Die kunnen die probleemgroep traceren, beter 
dan onze hulporganisaties of de reclassering. 
Zij hebben vaak nog invloed en vormen een soort 
rolmodel. Daar ligt onze kans.” <<

koninkrijksrelaties (2002), bevat gegevens 
over het aandeel van Antilliaanse/Arubaanse 
jeugdigen in de geregistreerde criminaliteit. 
het onderzoek is te downloaden van  
www.minbzk.nl
in een gezamenlijke publicatie van het Wodc en 
het centraal bureau voor de statistiek (cbs) zijn 
voor het eerst, omdat gebruik is gemaakt van 
een koppeling van politiegegevens (hks) aan 
diverse cbs-gegevens (met demografische en 
sociaaleconomische informatie) op landelijk 
niveau statistische gegevens beschikbaar over 
de achtergronden van bij de politie geregi-
streerde van criminaliteit verdachte personen. 
dit onderzoek – Verdacht van criminaliteit. 
Allochtonen en autochtonen nader bekeken – 
is te downloaden van www.wodc.nl  

van dezelfde website is het Jaarrapport Integratie 
2005 te downloaden, dat is samengesteld door 
het Wodc, cbs en het sociaal en cultureel 
planbureau (scp). Aan de hand van verschillende 
onderwerpen wordt de positie van etnische 
minderheden in nederland geschetst: demo-
grafie; inburgering; opleidingsniveau en taalvaar-
digheid; deelname aan het onderwijs; arbeid en 
inkomen; en wonen, leefbaarheid en veiligheid 
in concentratiewijken. in het hoofdstuk ‘jonge-
ren en criminaliteit’ wordt een overzicht gege-
ven van de belangrijkste recente ontwikkelingen 
in het aandeel jeugdige allochtonen in 
criminaliteitscijfers en wordt ingegaan op de 
factoren die van invloed zijn op de kans dat 
iemand in aanraking komt met justitie. 

“We kiezen ervoor om de kosten 
voor de baat uit te laten gaan. 
Uiteraard weten we niet exact 
wat het oplevert, maar dat weet 
je ook niet bij andere vormen van 
criminaliteitsbestrijding”  



 DE hErOïEK 
 vAN hEKTOr 
venloos drugsproject geëvalueerd

Drugsrunners die bewoners aanklampen, softdrugstoerisme, vervallen 
drugspanden; tegen dit soort overlast in het stadscentrum van Venlo moest 
het project Hektor, genoemd naar de mythologische held, vanaf 2001 het 
zwaard aangorden. Een driesporenbeleid, gericht op handhaving, het 
vastgoed en het coffeeshopbeleid ligt aan het project ten grondslag. 
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door Jacco Snippe, Harm Naayer en Bert 
Bieleman 
De auteurs zijn werkzaam bij intraval, Bureau 
voor Onderzoek en Advies, te Groningen en 
Rotterdam, respectievelijk als senior onderzoeker, 
onderzoeker en directeur.

In de loop van de jaren negentig van de vorige 
eeuw laat de drugsproblematiek in Venlo zich 
met de traditionele middelen niet meer 
beteugelen. De omvang van de drugsproble-
matiek dreigt de stad boven het hoofd te groeien. 
Als grensstad kampt Venlo van oudsher met een 
omvangrijk softdrugstoerisme, van met name 
jonge Duitsers. Vraag en aanbod concentreren 
zich in een klein deel van de binnenstad. In dit 
gebied, het zogenoemde Vierde Kwadrant ofwel 
Q4, gaat de handel gepaard met een omvangrijke 
en toenemende drugsoverlast en -criminaliteit. 
Vaak vindt de drugshandel plaats onder de 
dekmantel van een horecagelegenheid of een 
head-, smart-, of souvenirshop. Om de vooral 

Duitse kopers van softdrugs naar deze panden te 
lokken, spreken drugsrunners op hinderlijke 
wijze voorbijgangers aan. Daarnaast is er sprake 
van een verwaarloosd straatbeeld door achter-
stallig onderhoud van aan drugshandel 
gerelateerde panden. Door de softdrugsproble-
matiek voelen bewoners zich bovendien in 
toenemende mate onveilig. 

hektor
Om de drugsoverlast te bestrijden, riep de 
gemeente Venlo in 2001 het project Hektor in 
het leven – indachtig de heroïsche held uit de 
Trojaanse oorlog. In opdracht van de gemeente 
Venlo en het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Justitie, heeft onderzoeks- en 
adviesbureau intraval dit project geëvalueerd. 
De eindevaluatie omvat drie periodieke metingen 
voor de inspanningen en resultaten, en een 
procesevaluatie voor de implementatie en de 
uitvoering van het project. Allerhande bronnen 
zijn hiervoor gebruikt, zoals: enquêtes onder 
ondernemers in de binnenstad, de tweejaarlijkse 
gemeentelijke Stadspeiling onder bewoners, 
politieregistraties over drugsoverlast en –crimi-
naliteit, observaties en tellingen door stads-
wachten en interviews met (ex-)betrokkenen. 
Daarnaast zijn de gevolgen van de verplaatsing 
van twee coffeeshops uit het centrum geëvalu-
eerd. Hiervoor zijn voor en na de verplaatsing 
bewoners en professionals ondervraagd, registra-
tiegegevens bestudeerd en observaties en 
tellingen uitgevoerd.

drie sporen 
Het project Hektor moet de drugsproblematiek 
met een driesporenbeleid indammen: (1) het 
handhaven van de openbare orde, door een 
multidisciplinair samenwerkingsverband – 
bestaande uit gemeente, politie, openbaar 
ministerie en belastingdienst; (2) greep krijgen 
op het vastgoed en de openbare ruimte: (3) het 
coffeeshopbeleid herzien. Het handhavingsspoor 
omvat strafrechtelijke activiteiten (aanhou-
dingen wegens softdrugshandel en –gebruik, de 
aanpak van runners, dealers en drugspanden, 
evenals bestuurlijke (het opsporen en sluiten van 
niet-gedoogde verkooppunten) en de aanpak van 
drugsgerelateerde ‘middencriminaliteit’ (groot-
schalige softdrugshandel, inbeslagnemingen van 
softdrugs, geld, waardevolle goederen en hennep-
planten). De achtergrond van het vastgoedspoor 
ligt in afnemende investeringen, achterstallig 
onderhoud en verloedering in de binnenstad. 
Steeds meer panden kwamen in eigendom van Ill
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malafide eigenaren en vanuit deze panden vond 
illegale verkoop van drugs plaats. Steeds meer 
bewoners en ondernemers dreigden weg te 
trekken uit de binnenstad. Bij dit spoor zijn de 
activiteiten daarom gericht op het verwerven, 
herbestemmen, herontwikkelen en het ont-
wikkelen van een visie voor de herinrichting van 
de probleemgebieden. De voornaamste activiteit 
binnen het coffeeshopspoor is de uitbreding van 
de gedoogde situatie (vijf coffeeshops) met twee 
nieuwe coffeeshops in de periferie van Venlo op 
experimentele basis. Hierdoor kan de bezoekers-
stroom van drugskopers naar het centrum 
worden gereduceeerd dan wel omgebogen en de 
aantrekkelijkheid van Venlo voor de handel in 
softdrugs worden verminderd. 

Bij de handhavingsacties blijkt de onderlinge 
samenwerking – tussen instanties uit het 
samenwerkingsverband – te zijn verbeterd.  
Wel is de aanpak minder integraal geweest 
dan was beoogd, en heeft de samenwerking en 
informatie-uitwisseling met de ándere sporen 
soms te wensen overgelaten. De handhavings-
activiteiten hebben tussen 2001 en 2004 geleid 
tot minder drugspanden, minder aanhoudingen 
voor drugsoverlast en minder softdrugsinciden-
ten. De algemene lijn is dat de afname van 
drugsoverlast en -criminaliteit vooral heeft 
plaatsgevonden tussen 2001 en 2003, 2004 laat 
lichte toenames zien. 

Binnen het vastgoedspoor zijn verschillende over-
lastgevende panden aangekocht en is grond 

verworven. In de eerste helft van 2005 is een 
wijkontwikkelingsplan opgesteld, dat de basis 
vormt voor de verdere ontwikkeling van de 
grondexploitatie en een bestemmingsplan voor 
het aandachtsgebied Q4. 

De uitbreiding van de bestaande gedoogsituatie 
met twee extra perifeer gelegen coffeeshops blijkt 
politiek niet haalbaar. In plaats daarvan worden 
twee coffeeshops uit het centrum verplaatst. 
Dit betekent een wijziging van de voorgestane 
aanpak uit Hektor, waarin uitbreiding en niet 
alleen verplaatsing van het aantal coffeeshops 
wordt voorgestaan. Beide coffeeshops worden 
gevestigd in een voormalig wegrestaurant voor 
vrachtwagenchauffeurs. De coffeeshops liggen er 
aan een van de belangrijkste verkeerswegen 
richting Duitsland op minder dan een kilometer 
afstand van de grens. De verplaatsing van twee 
coffeeshops uit het centrum naar de rand van de 
gemeente heeft het straatbeeld in Q4 sterk 
veranderd. Het aantal Duitse kopers van soft-
drugs is er afgenomen evenals het aantal 
drugsdealers en drugsrunners. Door de verplaat-
sing komt een groot deel van de sofdrugstoeristen 
niet meer naar de binnenstad voor softdrugs. 
Volgens bewoners en ondernemers is hierdoor 
de drugsoverlast in de binnenstad afgenomen. 
De verplaatsing van beide coffeeshops heeft niet 
geleid tot een toename van overlast van straat-
dealers en drugsrunners in de directe omgeving 
van de nieuwe locatie. Door het grote aantal 
klanten van beide coffeeshops ervaren de 
omwonenden hier evenwel regelmatig overlast 

Steeds meer panden kwamen 
in eigendom van malafide 
eigenaren en vanuit deze 
panden vond illegale verkoop 
van drugs plaats

De verplaatsing van twee 
coffeeshops uit het centrum 
naar de rand van de gemeente 
heeft het straatbeeld in Q4 sterk 
veranderd
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van met name jeugdige softdrugsklanten. 
De politie, gemeente en coffeeshophouder 
hebben gedurende het jaar na de verplaatsing 
deze overlast en de (extra) verkeersproblematiek 
voor bewoners kunnen beperken. 

minder overlast
De ambitie waarmee de gemeente Venlo in 2001 
met Hektor is gestart, is samen te vatten in zeven 
actiepunten: bestrijden van de drugsoverlast op 
straat; bestrijding van (zware) criminaliteit; 
(inter)nationale samenwerking; sluiten van 
illegale verkooppunten; verminderen van 
onveiligheidsgevoelens; voorkomen van uitwaai-
effecten naar de woonwijken; en heroveren van 
de openbare ruimte. Op de meeste actiepunten 
zijn belangrijke verbeteringen tot stand gebracht. 
Met name in het bestrijden van drugsoverlast 
op straat is Hektor succesvol gebleken. De open-
bare ruimte wordt weer meer en meer in bezit 
genomen door bewoners en bezoekers van de 
binnenstad, terwijl het aantal actieve drugs-
runners, evenals het aantal drugspanden, sterk is 
afgenomen. In de eindmeting blijken bewoners 
maar vooral ondernemers in de binnenstad 
minder drugsoverlast te ervaren.  

Bovendien zijn met name bij de ondernemers de 
onveiligheidsgevoelens afgenomen. Verder doen 
zich veel minder softdrugsincidenten en 
aanhoudingen voor. Daarnaast is er sprake van 
een toename van bedrijfsvestigingen in de 
binnenstad. Uitwaai-effecten van de 
drugsoverlast naar woonwijken elders in Venlo 
hebben nauwelijks plaatsgevonden. Van enkele 
omliggende gemeenten zijn signalen ontvangen 
dat de drugsoverlast er toeneemt, maar er kan 

niet worden aangetoond dat dit het gevolg is van 
de aanpak in Venlo.

succes- en faalfactoren 
Een belangrijke voorwaarde bij de aanpak van 
drugsproblematiek is een goede probleemanalyse 
dan wel misdaadanalyse vooraf. Hiervan is in 
Venlo onvoldoende sprake geweest. Met een 
heldere, diepgaande probleemanalyse en 
specifieke, realistische doelstellingen had een 
betere afstemming van het driesporenbeleid 
kunnen plaatsvinden en de aansturing van de 
multidisciplinaire aanpak beter kunnen verlopen. 
Bovendien had hiermee de bestuurlijke besluit-
vorming over het uitbreiden dan wel verplaatsen 
van coffeeshops wellicht sneller kunnen 
plaatsvinden. 

Voldoende financiële middelen zijn eveneens een 
randvoorwaarde voor succes. De extra financiële 
middelen die voor Hektor beschikbaar zijn, 
blijken een grote stimulans te zijn geweest. 
Hierdoor is het mogelijk (geweest) innovatief te 
werk te gaan. Dit is tevens bevorderd door de 
huisvesting van de uitvoerders van het hand-
havingsspoor in het justitiekantoor. Deze 
gezamenlijke huisvesting nodigt uit tot overleg 
en consultatie, hetgeen de integraliteit, maar 
vooral ook de intensiteit van de aanpak heeft 
gestimuleerd. Een risico hierbij is dat de 
afzondering in een apart onderkomen afstand 
creëert tot de eigen achterban. 

Het lijkt er soms op dat Hektor te veel buiten de 
eigen organisatie heeft gestaan, met name bij de 
gemeente, waardoor een wij-zijgevoel ontstond. 
Hierdoor is wellicht ook nog te weinig gebruik 
gemaakt van de deskundigheid binnen de eigen 
organisatie. Dit belemmert de inbedding van de 
maatregelen in de reguliere organisatie. 
Deze inbedding van de werkwijze is voor de 
continuering van de inspanningen, die binnen 

Met name in het bestrijden van 
drugsoverlast op straat is Hektor 
succesvol gebleken
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het project moeten worden gepleegd om de 
behaalde resultaten vast te houden, van groot 
belang. Fysieke afzondering kan bij aanvang een 
innovatieve aanpak stimuleren, maar zodra de 
aanpak is ontwikkeld en wordt uitgevoerd moet 
de werkwijze in de eigen organisatie worden 
ingebed. 

Bij aanvang van het project is verondersteld 
dat de drie sporen een gezamenlijk en elkaar 
versterkend effect zouden hebben op de aanpak 
van de drugshandel en het verminderen van de 
door bewoners en ondernemers ervaren 
drugsoverlast. Door de verschillende snelheden 
van de drie sporen is er echter te weinig sprake 
geweest van synergetische effecten. Bij hand-
having zijn de activiteiten vrijwel direct gestart. 
Bij vastgoed en het coffeeshopbeleid heeft de 
aanpak vertraging opgelopen door lange 
besluitvormingsprocedures over de heront-
wikkeling van Q4 en politieke onenigheid over 
uitbreiden dan wel verplaatsen van coffeeshops.
Voor een goede en volgens de planning verlopen-
de uitvoering is binnen de gemeente bestuurlijk 
en organisatorisch draagvlak en ondersteuning 
nodig. De vertraagde ontwikkelingen op de 
sporen vastgoed en coffeeshopbeleid betekenen 
in de praktijk dat het handhavingsspoor de 
intensieve strijd tegen de drugsoverlast en -
handel in Q4 gedurende lange(re) tijd heeft 

moeten continueren. Dit heeft langer geduurd 
dan achteraf na verplaatsing van de twee 
coffeeshops misschien nodig is geweest. 
De inspanningen die daarbij zijn gepleegd zijn op 
zichzelf indrukwekkend, maar hebben met name 
de eerste jaren niet tot de gewenste maatschap-
pelijke resultaten geleid. 

tijd 
Uit zowel de evaluatie van Hektor als de evaluatie 
van de verplaatsing van twee coffeeshops blijkt 
dat het substantieel verminderen van onveilig-
heidsgevoelens en vermindering van gevolgen 
van drugsoverlast veel tijd nodig heeft, zeker daar 
waar bewoners die al geruime tijd in grote mate 
ervaren. Bovendien zijn er meer factoren van 
invloed op onveiligheidsgevoelens dan alleen 
de aanwezigheid van coffeeshops en softdrugs-
toeristen, bijvoorbeeld de mate van buurt-
verloedering of de dreiging die uitgaat van 
rondhangende jongeren, drugsrunners, drugs-
dealers en dergelijke in een buurt. Om de onveilig-
heidsgevoelens op niet al te lange termijn daad-
werkelijk te verminderen moet aan dergelijke 
factoren nadrukkelijk aandacht worden besteed. 
Bovendien is voor het beheersbaar houden en 
mogelijkerwijs verder reduceren van de softdrugs-
problematiek in Venlo, blijvende inzet van politie, 
gemeente en overige betrokkenen noodzakelijk. 
Indien deze te veel en te snel wordt afgebouwd 
dan is de kans groot dat de overlast (weer) zal 
toenemen. <<

De resultaten van de eindevaluatie zijn gepubliceerd 
in: Hektor in Venlo. Eindevaluatie: inspanningen, proces 
en resultaten 2001-2004. De resultaten van de evaluatie 
van de verplaatsing van de twee coffeeshops zijn 
gepubliceerd in: Coffeeshops naar de periferie.  
Voor meer informatie: 
intraval, Postbus 1781, 9701 BT Groningen,  
T (050) 313 40 52, www.intraval.nl.
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Door Janine Janssen
Janine Janssen is als senior onderzoeker 
verbonden aan de afdeling Analyse & Research 
van de politie Haaglanden. 

Moderne politiemensen worden met almaar 
fraaiere spullen op pad gestuurd, zoals palmtops 
en laptops. In deze hightechwereld is er nog wel 
plaats voor de vertrouwde fiets, zij het steeds 
vaker in de vorm van de moderne mountainbike. 
Opvallend is dat er niet alleen in de Nederlandse 
context, maar ook internationaal gezien, weinig 
onderzoek is gedaan waarin de inzet van de fiets  
– in het politiewerk – op doelmatigheid is 
beoordeeld. Om toch enig zicht te krijgen op de 
toenemende populariteit van deze stoere fietsen 
in politiekringen, ging secondant in gesprek met 
Tommy Hamelink, die als hoofdagent werkzaam 
is aan Bureau Jan Hendrikstraat in Den Haag. Bij 
de politie Haaglanden geldt Hamelink als een 
biker van het eerste uur.

try-outs
Hamelink valt gelijk met de deur in huis: 
“De mountainbikesurveillance heeft bij de politie 
zijn sporen in korte termijn verdiend. In 2000 
werd begonnen met de eerste voorzichtige try-
outs. In 2005 surveilleren er in 23 politiekorpsen, 
dagelijks collega’s op de mountainbike. Ook 
politie Haaglanden erkent de waarde van de 
mountainbikesurveillance en inmiddels hebben 
we al meer dan 120 gedegen opgeleide en 
professioneel uitgeruste bikers in het korps.” 
Hamelinks liefde voor de fiets is in de praktijk 
opgebloeid: “Bij mijn werk in het drukke centrum 
van Den Haag viel mij op dat ik in de surveillance-
wagen moeilijk door verkeersopstoppingen en 
smalle doorgangen kon. Hard toeteren bleek 
weinig te helpen. Daarnaast zag ik dat delicten 
zoals straatroven en mishandelingen vaak op 
plekken gebeuren, waar de politie met de auto 
praktisch niet kon komen.” Hamelink wist 
collega’s te overtuigen van deze beperkingen van 

 NAAr DE BurgEr 
 fiETSEN
reportage   De winst van mountainbikesurveillance

In de Verenigde Staten werd mountainbikesurveillance als 
belangrijk middel ontdekt om de afstand tussen politie en burgers 
te verkleinen. De drempel om met een fietsende agent te kouten 
ligt niet zo hoog. Fietsend surveilleren heeft daar een hoge vlucht 
genomen. Delicten als straatroof en mishandelingen gebeuren ook 
vaak op plekken waar de politie niet makkelijk komt. Niet vreemd 
dat de nieuwe dienstfiets zich ook een stevige positie heeft veroverd 
binnen de Nederlandse politie. Maar aan evaluaties schort het 
vooralsnog. 
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de surveillance per auto. Vanaf 2000 begon hij 
fanatiek informatie te verzamelen over de moge-
lijkheden van de mountainbike bij de politie. 
Een en ander mondde uit in een plan van 
aanpak en ruim een jaar later startte hij met de 
surveillance per mountainbike in de Haagse 
binnenstad. Dat hij dit project van de grond kreeg, 
heeft overigens meer te maken met zijn 
enthousiasme, dan met de aanwezigheid van 
overtuigende en wetenschappelijk gefundeerde 
literatuur. Hoewel de mountainbike onderhand 
niet meer valt weg te denken uit de politie-
praktijk, is het gebruik ervan niet of nauwelijks 
onderwerp van (evaluatie)onderzoek geweest. 
Politieambtenaren hebben bescheiden 
rapportages gewijd aan hun ervaringen met de 
dienstfiets, maar deze zijn op de vingers van één 
hand te tellen.

contact met de burger
Aan het begin van de 20ste eeuw raakte de politie 
geïnteresseerd in het gebruik van de fiets. Tot die 
tijd gingen veldwachters te voet en beschikten 
hogere rangen over paarden. Hamelink laat vol 
trots een foto zien van zijn overgrootvader, een 
van de eerste fietsende veldwachters in Berkel en 
Rodenrijs. De introductie van de dienstfiets in 
Den Haag had heel wat voeten in de aarde. 
Per bureau werden er in de begintijd twee 
herenfietsen ter beschikking gesteld. Alleen 
ervaren dienders kwamen in aanmerking voor 
surveillance per fiets. Ongeveer honderd jaar 
geleden hadden de Haagse bureaus daarnaast 
ook nog de beschikking over bakfietsen voor het 
vervoer van gewonden en overledenen. In de loop 
der tijd steeg het aantal dienstfietsen. Na de 
Tweede Wereldoorlog kreeg de fiets geduchte 
concurrentie van de surveillance per auto. 
De opkomst van radioapparatuur voor communi-
catie tijdens de surveillance per auto, deed de 
positie van de dienstfiets nog verder wankelen. 
Totdat in de jaren tachtig van de vorige eeuw in 
de Verenigde Staten de mountainbike werd 
ontdekt als een belangrijk middel om de politie 

weer met de burger in contact te brengen. 
De surveillance per mountainbike heeft aan de 
andere kant van de Atlantische Oceaan een hoge 
vlucht genomen. In Amerika is de mountainbike 
overigens mee gefietst met de opkomst van 
community policing. Community policing moet 
vooral de afstand tussen de politie en de burgers 
verkleinen. De inzet van fietsen kan daarbij een 

belangrijke rol spelen. In Nederland wordt de 
moderne dienstfiets als een belangrijk onderdeel 
van de gebiedsgebonden politiezorg gezien. 
In Nederland – fietsland bij uitstek – wordt met 
warme belangstelling naar de Amerikaanse 
ervaringen met de moderne dienstfiets gekeken. 
“De Amerikanen keken met een frisse blik naar de 
mogelijkheden van de mountainbike. Ze werden 
niet gehinderd door een eerder opgebouwde 
traditie met de gewone fiets. Omdat het allemaal 
nieuw was, konden ze dan ook kritisch nadenken 
over materiaal, kleding en opleiding”, aldus 
Hamelink. Vandaag de dag lijkt de mountainbike 
in niets meer op de eerste fietsen die ongeveer 
een eeuw geleden door de politie werden 
aangeschaft. Bovendien is de mountainbike veel 
meer dan een fiets. Hamelink legt uit dat een 
gewone fiets alleen een vervoermiddel is. 
“Een mountainbike is echter een surveillance-
middel. Je kan er niet alleen op fietsen, je kan de 
bike ook gebruiken als een scherm om jezelf te 
verdedigen. Verder gebruiken we de mountain-
bikes om verkeer tegen te houden of een smalle 
doorgang af te sluiten. Zo’n bike is eigenlijk een 
rijdend dranghek.”

Totdat in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw in de Verenigde 
Staten de mountainbike werd 
ontdekt als een belangrijk 
middel om de politie weer met 
de burger in contact te brengen
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Met de fiets surveilleren verkleint de afstand tussen 

politie en publiek; deze agenten staan er middenin | 

foto: Inge van Mill.
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meerwaarde 
Surveillance met behulp van mountainbikes is 
vooral aanlokkelijk in gebieden die ontoeganke-
lijk zijn voor auto’s of motoren – zoals dicht-
geslibde binnensteden, winkelcentra, vliegvelden 
en recreatiegebieden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
een Engelse evaluatie (York Community Cycle 
Unit. Report on Pilot Scheme, 2003) van een 

pilotproject met fietssurveillance – fietsteams 
moesten de politie zichtbaarder maken bij het 
publiek en daarmee de band met buurtbewoners 
aanhalen en de onveiligheidsgevoelens 
verminderen – in 2002 in de stad York. Bepaalde 
gebieden (bijvoorbeeld parken en bosachtige 
gebieden) bleken beter bereikbaar. Sterker nog, in 
bepaalde gebieden was de politie voor het eerst 
regelmatig aanwezig. Het onderzoek leert verder 
dat de reactiesnelheid van de politie baat heeft bij 
fietssurveillance: niet gehinderd door verkeers-
opstoppingen of drukke mensenmassa’s kunnen 
fietsteams sneller ter plekke zijn na incident-
meldingen. Er konden meer daders worden 
aangehouden, wat toegeschreven wordt aan een 

betere mobiliteit en snellere respons. De grootste 
winst ligt misschien in een betere relatie met het 
publiek, dat de fietsende agenten veelvuldig 
staande hield en met hen een gesprek aan-
knoopte. De fietsteams waren door hun mobiliteit 
ook goed toegerust om de alledaagse problemen 
aan te pakken die burgers het meeste bezig-
houden: antisociaal gedrag, vernieling, drugs-
problemen en andere overlast. 

Dat het publiek het makkelijk vindt om de 
fietsende agenten aan te spreken, waardoor de 
afstand tussen burgers en politie verkleind kan 
worden, herkent Hamelink wel: “Je fiets is in feite 
je kantoor, dus als burgers je iets vragen, kan je ze 
ook gelijk ter wille zijn”, vult Hamelink aan. Hij 
vervolgt: “Op de fiets kan je ook in een bepaalde 
buurt veel intensiever surveilleren. In Den Haag 
hebben wij bijvoorbeeld hotspots, dat zijn 
plekken waar wij als politie extra alert op zijn. 
Zo’n hotspot kan ik op de fiets helemaal plat 
surveilleren. In een uur tijd kan ik er bij wijze van 
spreken bij vijf langs fietsen.”

kwetsbaarheid
Dit alles neemt niet weg dat er aan de inzet van de 
mountainbike ook beperkingen kleven. Een zeer 
belangrijk punt is de kwetsbaarheid van de biker. 
Volgens Hamelink vallen de risico’s wel mee, mits 
de agenten met een goede fiets, kleding en oplei-
ding op pad worden gestuurd. Hij geeft aan dat 
als er aan een van deze drie elementen wordt 
getornd, de veiligheid van de agent in het geding 
komt. Het moge duidelijk zijn dat de fiets van een 
degelijke kwaliteit moet zijn. Dit geldt vooral 
omdat de mountainbike niet alleen als een trans-
portmiddel wordt gezien. De opleiding is een 
vereiste om alle eerder genoemde mogelijkheden 
van de mountainbike te leren beheersen. Tijdens 
de opleiding wordt onder meer aandacht besteed 
aan de beheersing van de fiets. Belangrijk hierbij 
is dat aanstaande bikers de gedachte loslaten dat 

Surveillance met behulp 
van mountainbikes is vooral 
aanlokkelijk in gebieden 
die ontoegankelijk zijn voor 
auto’s of motoren – zoals 
dichtgeslibde binnensteden, 
winkelcentra, vliegvelden en 
recreatiegebieden

“Je fiets is in feite je kantoor, dus 
als burgers je iets vragen, kan je 
ze ook gelijk ter wille zijn”
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hun inzet op een mountainbike vergelijkbaar is 
met die op een gewone fiets. Zo moet een 
aspirant-biker onder andere leren zijn fiets te 
besturen, terwijl hij of zij tegelijkertijd via een 
spreeksleutel of een mobiele telefoon met 
collega’s communiceert. Dit kan dus niet met 
twee handen aan het stuur. Verder staan op het 
programma het rijden in een groep, gevaren in 
het verkeer, rij- en obstakeltechnieken, proce-
dures voor de surveillance (bij duisternis), 
wijkgericht werken, het onderhoud van de fiets, 
wet en regelgeving en ook niet onbelangrijk: 
conditie en voeding van de biker. Wat de kleding 
betreft is de volgende gevleugelde uitdrukking 
uit fietskringen veelzeggend: ‘slecht weer bestaat 
niet, slechte kleding wel.’ In weer en wind trekken 
de bikers er op uit. Voorwaarde is wel dat zij over 
kleding beschikken, die hen afdoende beschermt. 
Het ouderwetse regenpak en het reguliere 
uniform volstaan niet. Hamelink legt uit: “de 
broek van het gewone uniform zit gewoon niet 
prettig op de fiets, bovendien slijt die ook veel te 
snel. Als je lekker doorfietst, krijg je de zweet-
plekken niet meer uit je uniform. Daarom hebben 
we dus voor kleding gekozen die onder meer 
weerbestendig en ademend is.” Enthousiaste 
bikers zoals Hamelink zijn er van overtuigd dat 
het in principe met de kwetsbaarheid van deze 
dienders wel meevalt. Het verdient echter 
aanbeveling dat dit specifieke thema eens nader 
tegen het licht wordt gehouden.

toekomst
De mountainbike is zich een stevige positie aan 
het veroveren binnen de Nederlandse politie. 
Dat komt niet alleen door het enthousiasme van 
de bikers . Zowel binnen als buiten Nederland 
wordt bekeken in hoeverre de mountainbike ook 
voor andere doeleinden kan worden ingezet. 
Onder meer beveiligingsbedrijven, de brandweer, 
reddingsbrigades en ambulancediensten 
gebruiken de bike al of studeren op mogelijk-
heden. Er zijn dus meerdere partijen die van deze 
fietsen gecharmeerd zijn. Het is echter wel te 
hopen dat voordat aan de uitbreiding van de inzet 
van de fiets gestalte wordt gegeven, door onder-
zoekers een gedegen sterkte- en zwakteanalyse 
wordt gemaakt. Een kritische blik zal het toe-
komstige succes van de fiets alleen maar ten 
goede komen. <<

www
bij het schrijven van deze bijdrage is onder meer 
gebruik gemaakt van informatie op de website 
van hamelink: www.bikepatrol.nl
het rapport York Community Cycle Unit.  
Report on Pilot Scheme is te downloaden van  
www.northyorkshire.police.uk
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Bedrijfsleven
Een moeilijke thuissituatie, een afgebroken schoolopleiding en politiecontacten 

– met deze achtergrond vinden jongeren niet eenvoudig een baan of kunnen 

zij veel perspectief voelen. Het project ‘Veilig op Straat’ in Flevoland gidst een 

kwetsbare groep jongeren op weg naar scholing of werk. Vinden zij emplooi en 

hoe staat het met politiecontacten na het project?
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Door Elanor Tromp
De auteur is onderzoeker bij Regioplan Beleidsonderzoek 
in Amsterdam.

Zogenoemde risicojongeren op Flevoland een tweede kans 
geven, is het doel van het jeugdpreventieproject ‘Veilig op 
Straat’ in Dronten en Lelystad, ook wel het VOS-project 
genoemd. Werkloze of niet-schoolgaande jongeren komen 
voor het project in aanmerking. Door in rode jacks mee te 
lopen op straat in veiligheidsteams en toezichthoudende 
activiteiten uit te voeren, wordt hun perspectief op uit-
stroom naar scholing of werk vergroot. De verwachtingen 
van de projectpartners zijn groot. Zij koersen op een posi-
tieve uitstroom  – terugkeer naar een reguliere onderwijs-
instelling of een betaalde baan vinden – van zestig procent 
in Lelystad en zelfs honderd procent in Dronten.

Door een effectmeting uit te voeren, is onderzocht welke 
resultaten het project daadwerkelijk heeft gehad.  
De meting is uitgevoerd door de situatie van de jongeren 
vóór en na deelname in kaart te brengen. Registraties van 
het re-integratiebedrijf en de politie (X-pol en HKS) vormen 
de basis van de effectmeting. Daarnaast zijn interviews met 
de jongeren zelf een belangrijke bron van informatie. 

resultaten
Gedurende de eerste vier jaar van het project (2000-2004), 
doen in Dronten en Lelystad een kleine honderd jongeren 
aan het project mee. Van zeventig jongeren is bekend hoe 
het project is verlopen en welke resultaten zij hebben 
behaald (zie tabel). 

Uit de registraties van het re-integratiebedrijf blijkt dat lang 
niet alle jongeren de projectperiode van gemiddeld een jaar 
in zijn geheel afronden. Vijftig procent is voortijdig uit het 
project ontslagen wegens onoorbaar gedrag. Dit komt 
vooral voor in Lelystad. Ook wat de uitstroom naar scholing 
of werk betreft, verloopt het project in Lelystad minder goed. 
Waar in totaal de helft van de jongeren positief uitstroomt, 
geldt voor Lelystad een percentage van bijna veertig en voor 

rE-iNTEgrATiEPrOJECT vOOr riSiCOJONgErEN 
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Tabel 1> Resultaten van het VOS-project in Dronten en Lelystad (2000-2004), peildatum maart 2005 (N=70)

resultaat* dronten lelystad totaal

voortijdig uitgestroomd naar werk of scholing 9 6 15

periode voltooid, met resultaat in werk of scholing 9 6 15

periode voltooid, zonder resultaat in werk of scholing 1 4 5

voortijdig beëindigd, met resultaat in werk of scholing 1 4 5

voortijdig beëindigd, zonder resultaat in werk of scholing 8 22 30

Totaal 28 42 70

   

project met resultaat in werk of scholing 19 16 35

project zonder resultaat in werk of scholing 9 26 35

Totaal 28 42 70

*   voortijdig uitgestroomd = zelf project verlaten omdat de jongeren (vanuit het vos-project) werk vonden of terug gingen naar school. 

voortijdig beëindigd = uit het project ontslagen. 

Naast uitstroom naar scholing of werk 
is een tweede belangrijke uitkomst van 
het project dat de jongeren tijdens en na 
afloop van het project nauwelijks nog in 
aanraking komen met de politie



Dronten een percentage van bijna zeventig procent. 
Een mogelijke verklaring is dat het meer stedelijke Lelystad 
in grotere mate te maken heeft met de zogenaamde grote-
stedenproblematiek. Een groter deel van de VOS-deelnemers 
uit Lelystad heeft bijvoorbeeld een problematische thuis-
situatie, heeft voortijdig de schoolcarrière afgebroken en is 
vaker met de politie in aanraking geweest. Daarnaast lijkt 
de begeleiding van de jongeren gedurende het project 
minder goed te verlopen in deze gemeente door wisselingen 
van project- en teambegeleiders. Het is niet verwonderlijk 
dat de ontslagpercentages en de uitstroompercentages met 
elkaar samenhangen: als jongeren voortijdig uit het project 

worden ontslagen, is de kans kleiner dat zij een baan vinden 
of terug gaan naar school. 

Uit de effectmeting blijkt verder dat de jongeren de voorkeur 
hebben om aan het werk te gaan na afloop van het project in 
plaats van een (vervolg)opleiding te volgen. Dit geldt vooral 
voor de jongeren die hun schoolopleiding voorafgaand aan 
het VOS-project zonder diploma hebben afgesloten.

Werken in de beveiligingsbranche, na het behalen van het 
theorie- en praktijkdiploma tijdens het project, is het meest 
bestendig van aard. De jongeren die beide diploma’s na 
afloop van het project op zak hebben, laten zien dat de 
beveiligingsbranche hen ligt, dat ze gemotiveerd zijn en over 
doorzettingsvermogen beschikken. Dat zij vervolgens 
slagen in het verkrijgen en behouden van een baan is 
daarvan een logisch gevolg. Deze jongeren hebben in feite 
geluk gehad dat ze binnen het VOS-project een vakopleiding 
konden volgen die bij hen past. Bovendien lijkt de 
beveiligingsbranche, ook ten tijde van een overwegend 
krappe arbeidsmarkt, voldoende werkgelegenheid te 
bieden. Het VOS-project richt zich in dat opzicht op een 
goede sector om jongeren te laten instromen op de 
arbeidsmarkt.

De jongeren die na afloop van het project weliswaar een 
baan vinden maar niet in de beveiligingsbranche – omdat ze 
dat niet willen of omdat hen dat niet lukt – komen minder 
goed terecht: zij hebben vaak wisselende werkgevers, veelal 
omdat hun tijdelijke arbeidscontracten niet worden 
verlengd.  

Naast uitstroom naar scholing of werk is een tweede 
belangrijke uitkomst van het project dat de jongeren tijdens 
en na afloop van het project nauwelijks nog in aanraking 
komen met de politie. Het feit dat de jongeren door het 
project aan ‘de andere kant’ van de criminele lijn staan, 
draagt hieraan bij. Zij gaan vanuit een andere invalshoek 
naar hun (voormalige) gedrag kijken en realiseren zich 
daardoor dat het geen ‘normaal’ gedrag betreft. Bovendien 
doet het project hen beseffen dat in aanraking komen met 
de politie een goede toekomst serieus in de weg staat. 
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onderzoek
het precieze aantal deelnemers dat heeft deelgenomen 
tussen 2000-2004 is 97. van 70 deelnemers zijn de gegevens 
bekend. van de overige deelnemers waren geen registraties 
opgenomen en/of bijgehouden door het re-integratiebedrijf. 

van de 47 jongeren die voorafgaand aan het vos-project in 
aanraking zijn geweest met de politie, zijn 36 jongeren dat 
na afloop niet meer geweest. de informatie is verkregen door 
de politieregistraties voorafgaand en na afloop (dus tijds-
periode van meten: ongeveer een jaar) te raadplegen. 
daarnaast geven de jongeren zelf aan dat ze door het project 
anders naar hun oude leven zijn gaan kijken. Zij hebben 
ervaren dat je verre moet blijven van foute vrienden: “op het 
verkeerde tijdstip bij het verkeerde groepje staan kan alles al 
verpesten, ook al heb je zelf niets gedaan.” opgemerkt moet 
worden dat de invloed van het project op het uitblijven van 
hernieuwde politiecontacten niet zonder meer aan het 
project kan worden toegeschreven. dat blijft moeilijk te 
bepalen. ook omdat voor een aantal jongeren geldt dat zij al 
geruime tijd voor deelname aan het project voor het laatst 
met de politie in aanraking zijn geweest. 

www
het rapport Effectmeting van het project Veilig op Straat 
in Dronten en Lelystad (20002004) is te downloaden van 
www.regioplan.nl 
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jongeren over vos
De meeste jongeren zijn positief over het VOS-project. 
Zij vinden het een leuk en leerzaam project dat hen heeft 
gemotiveerd wat met hun leven te doen. “Door VOS ben ik 
minder bijdehand en socialer geworden”, zegt de één. 
“Door VOS ben ik rustiger geworden, het haalt je van de 
straat en uit de sleur”, zegt een ander. Sommigen vertellen 
dat zij dankzij de bemiddeling, de hulp en het advies van de 
begeleiders een baan of opleiding hebben gevonden. 
Anderen geven aan dat de doorstroommogelijkheid vanuit 
de stage hen vooral heeft geholpen. De jongeren hebben het 
project ervaren als een veilige plek waar zij altijd terecht 
konden en waar zij een goede tijd hebben gehad. Zelfs de 
jongeren voor wie het project geen direct resultaat heeft 
opgeleverd zijn deze mening toegedaan. Een kleine 
minderheid van de jongeren dicht het project geen invloed 
toe of zelfs een negatieve. Het betreft vooral de jongeren die 
zijn ontslagen uit het project en/of na afloop geen werk 
hebben gevonden en evenmin een opleiding zijn gestart. 
De jongeren zijn vooral teleurgesteld over de nazorg en 
doorgeleiding. “Ze lieten me van de een op de andere dag 
vallen. Er werd veel beloofd, maar daar is weinig van terecht 
gekomen”, verwoordt een jongere de teleurstelling.

perspectief
Uit de resultaten blijkt dat het niet eenvoudig is om de 
doelgroep van het VOS-project weer aan de slag te krijgen. 
Het gaat om kwetsbare jongeren die dikwijls veel hebben 

meegemaakt en voor wie (langdurige) begeleiding 
essentieel is. Moeilijke thuissituaties, afgebroken school-
opleidingen en politiecontacten in het verleden staan een 
positief resultaat in de weg. Niettemin stroomt de helft van 
de jongeren door naar scholing maar vooral naar werk. 
Ondanks het feit dat deze positieve uitstroompercentages 

achterblijven bij de oorspronkelijke doelstellingen van de 
gemeenten, kan worden gesteld dat het VOS-project een 
succesvol project is. Naast het concrete resultaat van 
uitstroom naar scholing of werk hebben de jongeren een 
dagbesteding, worden zij begeleid en leren zij hoe zich op te 
stellen op de arbeidsmarkt. Het project motiveert hen om 
hun leven op te pakken, vanuit een andere invalshoek naar 
het leven te kijken en verre te blijven van criminaliteit. Maar 
bovenal is van belang dat de jongeren ervaren dat voor hen 
nog wel degelijk een toekomst is weggelegd.  <<

 

Het project motiveert hen om hun 
leven op te pakken, vanuit een andere 
invalshoek naar het leven te kijken en 
verre te blijven van criminaliteit

het project in beeld

Doel
het jeugdpreventieproject ‘veilig op straat’ in dronten 
en lelystad is in 2000 geïnitieerd door beide gemeenten, 
in samenwerking met de regiopolitie flevoland en een  
re-integratiebedrijf. doel van het project is het bevorderen 
van de maatschappelijke en sociale integratie van de 
jongeren. door gerichte training, werkervaring en begelei-
ding moeten de jongeren op weg worden geholpen naar 
regulier werk of scholing. 

Doelgroep
de jongeren die voor het project in aanmerking komen, 
zijn tussen de 16 en 23 jaar oud, werkloos, vroegtijdig 
schoolverlater of in aanraking geweest met de politie. 
hun problematiek mag echter niet te groot zijn. Zo worden 
jongeren met te veel criminele antecedenten, detentie in het 
verleden of in het vooruitzicht, verslavingsproblematiek, 
ernstige psychische problemen of zonder vaste woon- of 
verblijfplaats niet tot het project toegelaten.

Opzet
de belangrijkste taak van de jongeren is het vormen van 
veiligheidsteams. de teams houden, onder begeleiding van 
de politie, toezicht op straat en assisteren onder meer bij 
evenementen, buurtonderzoek en parkeercontroles. 
daarnaast volgen de jongeren scholing en training. hierbij 
ligt de nadruk op teamvorming, het verbeteren van sociale 
vaardigheden en werkhouding en het bijsturen van gedrag. 
nadat de jongeren een aantal basisvaardigheden hebben 
opgedaan, lopen zij een externe werkstage om hun 
werkritme verder op te bouwen en het perspectief op een 
reguliere baan te vergroten. een extra mogelijkheid binnen 
het project is het volgen van de vakopleiding Algemeen 
beveiligingsmedewerker. door deelname aan het project 
komen de jongeren voor 32 uur per week in dienst bij het 
betrokken re-integratiebedrijf en verdienen zij het minimum-
jeugdloon. de totale uitvoering van het project en de 
algemene begeleiding van de jongeren valt onder de verant-
woordelijkheid van het re-integratiebedrijf.  
de politie begeleidt de jongeren in de veiligheidsteams.
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In veel gemeenten worden met enige 
regelmaat projecten in gang gezet die 
moeten bijdragen aan de preventie van 
bepaalde vormen van criminaliteit, 
rechtstreeks of via een omweg. Men 
steekt energie en soms tamelijk veel 
geld in dergelijke projecten, wat op zich 
een goede zaak is. Een enkele (deel)-
gemeente heeft daarbij zelfs de vier-
jaarlijkse cyclus van veranderende 
politieke samenstelling van gemeente-
raden of deelraden doorbroken. 
Preventie vinden zij vaak geen bezig-
heid die binnen vier jaar resultaten 
oplevert. Om de resultaten ervan naar 
waarde te kunnen schatten – zijn deze 
bijvoorbeeld een rechtstreeks gevolg 
van het project, of zouden ze om andere 
redenen toch zijn opgetreden – vraagt 
een gedegen evaluatie. 

Veel gemeenten hebben zo hun eigen 
redenen om niet te evalueren. Het 
wordt moeilijk gevonden of het kost 
veel geld. Soms kan het ze weinig 
schelen: het politieke gebaar – het 
starten van een project – is gemaakt en 
er wordt in ieder geval iets – ja, wat 
eigenlijk? – aan een bepaald crimina-
liteitsprobleem gedaan. Toch zijn er 
redenen om elk project vergezeld te 
laten gaan van een evaluatie die aan 
bepaalde criteria voldoet. Het lijkt me 
frustrerend voor degenen die het 
project ‘draaien’ en er veel energie in 
stoppen om geen verantwoorde 
resultaten van hun inspanningen te 
zien. Verder denk ik dat verantwoor-
ding van gemeenschapsgeld tot een 
evaluatie noopt. Ten slotte, gemeenten 
zijn daar zich zelden van bewust, 
zouden andere gemeenten of instan-
ties baat kunnen hebben bij evaluaties. 
Het wordt dan aantrekkelijk een 
degelijk project (best practice) ook in 
hun gemeente te starten. Het achter-
wege laten van evaluaties is om diverse 
redenen dus geld gooien in een zwart 

gat. Ik kan me voorstellen dat gemeen-
ten onvoldoende inzicht hebben hoe 
een evaluatie volgens bepaalde criteria 
uit te voeren. Mijns inziens heeft de 
centrale overheid de taak hen daarin te 
stimuleren en te faciliteren, maar soms 
ook de evaluatie voor haar rekening te 
nemen. Zeker wanneer de centrale 
overheid voornemens is het bewuste 
project bij een positieve evaluatie aan 
anderen aan te bieden. Het faciliteren 
kan door in een handreiking aan te 
bieden hoe het beste kan worden 
geëvalueerd. De toolkit evaluatie van 
het Kenniscentrum Sociale Veiligheid 
Openbaar Vervoer is daar een goed 
voorbeeld van.

Dat het slecht is gesteld met het 
evalueren blijkt uit nationale en 
internationale studies. Onlangs is dat 
weer eens aan het licht gekomen in 
studies van de Universiteit van Kent 
naar jeugdcriminaliteit en naar geweld 
in de Europese lidstaten, en de studie 
van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) van 
het ministerie van Justitie naar best 
practices op het gebied van de preven-
tie van geweld in het publieke en 
semipublieke domein.

Het zou niet zo gek zijn om een evalua-
tiefonds criminaliteitspreventie in het 
leven te roepen, zodat (veelbelovende) 
aanpakken op hun effectiviteit kunnen 
worden getoetst. Een erkennings-
commissie zou vervolgens de evaluatie 
moeten beoordelen om er het predikaat 
best practice aan te verbinden. Op deze 
wijze ontstaat een voorraad best 
practices, waaruit eenieder – nationaal 
en internationaal – kan putten. 
Zo krijgen burgers waar voor hun 
belastinggeld en zien ze het niet in 
een zwart gat verdwijnen. <<

SECondant
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Een belangrijke manier voor overheden 
om hun wensen werkelijkheid te zien 
worden, is door hun burgers met zachte 
hand tot gedragsverandering op te 
wekken. Denk aan het aanmoedigen 
van een gezonde leefstijl, om de kosten 
van de gezondheidszorg te beheersen 
maar ook, in het belang van de burgers 
zelf, om gezonder en langer te kunnen 
leven. Zo ook het bevorderen dat auto-
mobilisten de verkeersregels beter 
respecteren, omwille van minder 
verkeersdoden, en het tegengaan van 
schooluitval, teneinde beter toegerust 
de competitieve arbeidsmarkt te 
kunnen betreden. Op tal van beleids-
terreinen beijvert ook de Britse over-
heid zich om, in het kader van een 
bepaald beleidsterrein, menselijk 
gedrag een positieve wending te geven 
en dat moet voortaan ook voor crimi-
naliteitspreventie gelden – schrijft het 
Home Office in de kersverse studie 
Changing behaviour to prevent crime: 
an incentivesbased approach. Zorgen 
dat burgers én bedrijven hun gedrag 
aanpassen komt pas in beeld als hun 
drijfveren bekend zijn. Waarom lopen 
burgers bijvoorbeeld te koop met dure 
mp3-spelers, wat ze kwetsbaar maakt 
voor beroving of diefstal? Vervolgens 
kunnen bepaalde prikkels worden 
ingezet, om de preventiebereidheid te 
vergroten. Het grotendeels ontbreken 
van zulke prikkels bij criminaliteits-
preventie geldt voor het Home Office 
als een mogelijke verklaring voor de 
onderbenutting op bepaalde terreinen 
van criminaliteitspreventieve 
maatregelen.  

De criminaliteitspreventieve benade-
ring zoals het Home Office zich die 
voorstelt, heeft een sterk analytische 
inslag. Voor beleidsmakers is een 
toolkit ontwikkeld, waarmee zij zicht 
kunnen verkrijgen op de complexe 
beweegredenen van burgers en 

bedrijven om beveiliging van hun 
waren achterwege te laten, dan wel 
halfslachtig uit te voeren. De toolkit 
behelst een stappenplan van acht 
stappen. Door de eerste 6 stappen te 
zetten ontstaat een gedegen 
probleemanalyse, die de laatste fase – 
stappen 7 en 8 – voedt voor de beleids-
ontwikkeling. Stap 1 behelst een begrip 
van het criminaliteitsprobleem 
(omvang en achtergronden van slacht-
offer- en daderschap en situationele 
aspecten, kosten voor de samenleving); 
stap 2 behelst het identificeren van de 
voornaamste actoren, zowel hen die 
bijdragen aan het probleem als 
degenen die kunnen helpen het te 
voorkomen; stap 3 is het vaststellen 
van het wenselijke gedrag voor alle 
relevante actoren, met in het achter-
hoofd wat er bekend is van bewezen 
effectieve praktijken en wat de baten 
kunnen zijn voor de samenleving ware 
een andere preventieve koers gevaren; 
stap 4 houdt het beschrijven in van het 
bestaande, feitelijke gedrag; stap 5 is 
het verklaren, wanneer daar sprake 
van is, waarom het wenselijke gedrag 
níét plaatsvindt; stap 6 behelst het 
ordenen van de verklaringen, met 
inachtneming van zowel een mogelijk 
falende marktwerking en falend 
overheidsbeleid op het gebied van 
criminaliteitspreventie, als niet-
rationele verklaringen voor menselijk 
gedrag; stap 7 behelst het benoemen 
van beleidsopties – in sommige geval-
len zullen deze zich logischerwijs 
aandienen op basis van een goede 
probleemanalyse; voor andere moet 
worden geput uit een lijst van 
bestaande beleidsinstrumenten en 
beschikbare kennis over de effectiviteit 
ervan, op basis van casestudy’s over 
criminaliteit; stap 8 ten slotte behelst 
de definitieve keuze van veelbelovende 
beleidsopties, waarbij onder meer de 
beleidsopties die het minst 

kosteneffectief zijn op de schroothoop 
belanden.  

De werking van het stappenplan werd 
beproefd op een aantal vormen van 
vermogenscriminaliteit die aanzien-
lijke financiële schade tot gevolg 
hebben. Denk aan diefstal van draag-
bare elektronica (gewilde producten 
zoals laptops en iPod-spelers), auto-
diefstal, en criminaliteit op bedrijven-
terreinen. De beperking tot vermogens-
criminaliteit was mede ingegeven door 
de overweging dat gedrag van relevan-
te actoren (consumenten, fabrikanten, 
ontwerpers, verzekeraars enzovoorts) 
op deze terreinen tot op zekere hoogte 
beïnvloedbaar is. Dat is bij een feno-
meen als huiselijk geweld, waarbij 
complexe, emotionele factoren op de 
achtergrond meespelen, wel anders. 
De analyse mondt uit in dermate 
concrete aanbevelingen – zo worden 
fabrikanten met het instellen van 
overheidswege van een speciale prijs 
voor innovatieve beveiligingstech-
nieken geprikkeld om hun producten te  
beveiligen, vanuit de ervaring dat 
prijzen op ándere terreinen dan 
beveiliging innovatie hebben versneld 
– dat het moeilijk voorstelbaar is dat 
deze zonder de uitputtende weg van 
het stappenplan te bewandelen, óók 
zouden zijn bereikt. << Alfred Hakkert 

PriKKElS vOOr PrEvENTiE
Buitenlandse berichten
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In de tijd die verstreek tussen de 
oprichting van het CCV en nu is er veel 
veranderd: de organisatie is uitge-
groeid tot ruim dertig personen en 
beheert ongeveer veertig veiligheids-
onderwerpen. Bestaande netwerken en 
informatiepunten zijn samengevoegd 
en nieuwe zijn opgericht. Er is veel 
nieuwe informatie bij gekomen. Voor 
het CCV als kennisintensieve netwerk-
organisatie, is de website een van de 
belangrijkste communicatiemiddelen. 
Voor partners, klanten en journalisten, 
want het CCV komt steeds meer in het 
nieuws.

Het CCV heeft het oordeel gevraagd van 
gebruikers, partners en klanten en van 
internetexpert Rob Punselie, docent 
aan de Universiteit van Leiden en 

directeur van adviesbureau Content-
Kings. Algemene bevindingen waren 
dat informatie op de oorspronkelijke 
site moeilijk traceerbaar was, dat er 
heel veel op stond en dat die informatie 
niet op een ‘webvriendelijke’ manier 
was gepresenteerd. Ook zou zichtbaar 
zijn dat de informatie uit veel verschil-
lende bronnen afkomstig was. De lay-
out zou verder meer geschikt zijn voor 
een brochurelijn dan voor het web.
Het CCV stond daarmee voor een respec-
tabele klus: een behoorlijke ambitie, 
diverse aandachtspunten en veel 
informatie over uiteenlopende thema’s 
voor diverse doelgroepen. De site heeft 
dan ook een gedaanteverwisseling 
ondergaan: een nieuw uiterlijk, verbe-
terde navigatie en meer zoekingangen. 
Hoofdstructuur is de thematische 
programma-indeling die het CCV heeft 
doorgevoerd.

De bedoeling van de vernieuwings-
operatie is dat u sneller en gemakke-
lijker toegang krijgt tot alle benodigde 
informatie voor de aanpak van crimi-
naliteit en onveiligheid. Of het nu gaat 
om het laatste nieuws, een nuttige 
netwerkdag, bruikbare instrumenten 
of praktijkvoorbeelden bij de verschil-

lende veiligheidsthema’s. Het oordeel 
is nu aan u: www.hetccv.nl

Wij horen heel graag wat u vindt 
van onze vernieuwde website, zodat 
we deze continu kunnen blijven 
verbeteren. Suggesties kunt u 
sturen naar onze service desk met 
het contactformulier op de site.  << 
Linda-Volkers is coördinator communicatie bij het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

CCV-nieuws

vErNiEuwDE wEBSiTE 
CCv iN DE luChT
Toegegeven, voor de tweede keer een website lanceren in anderhalf jaar 

tijd is veel. Toch is dit precies wat het Centrum voor Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid (CCV) onderneemt. Beoogde resultaat? Een overzichtelijke, 

gebruikersvriendelijke website, passend bij de programma’s van het CCV en de 

verder ontwikkelde huisstijl. 

Programma’s van het CCV:
veilig samenleven en Wonen
veilig ondernemen
veilig uitgaan en recreëren
veilig verplaatsen
veilig leren en Werken
bestuurlijk handhaven
gemeentelijk veiligheidsbeleid 
internationaal
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secondant is een uitgave van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is 
een voortzetting van SEC: tijdschrift 
over samenleving en criminaliteits-
preventie. Met ingang van 2005 is 
de naam gewijzigd in secondant, 
waarmee het ondersteunen van 
betrokkenen op het gebied van 
criminaliteitspreventie en veiligheid 
en informeren over kennis en 
ontwikkelingen op het gebied van de 
criminaliteitspreventie en veiligheid 
wordt bedoeld. 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 
criminaliteitspreventie in brede zin, 
door te informeren over initiatieven 
en ontwikkelingen op het brede 
terrein van de criminaliteitspreventie. 
Hierbij vormen (wetenschappelijke) 
onderzoeksbevindingen ten aanzien 
van bewezen effectieve methoden, 
best practices en evaluatieonderzoek 
de leidraad. Bijdragen staan in het 
teken van inhoudelijke objectiviteit en 
kritische oordeelsvorming. Opname 
van een artikel in het tijdschrift 
betekent niet dat de inhoud ervan 
het standpunt van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
weergeeft. secondant verschijnt 
vijf maal per jaar (waaronder een 
dubbeldik zomernummer) in een 
oplage van 20 000.
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aanwijzingen voor auteurs
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. Bijdragen 
moeten daarom prettig leesbaar zijn 
– zij zijn in heldere en voor eenieder 
toegankelijke bewoordingen gesteld. 
Tegelijk worden bijdragen getypeerd 
door inhoudelijke objectiviteit en 
kritische oordeelsvorming en is er 
ruimte voor diepgang en analyse. Waar 
nodig moeten onbekende begrippen 
worden uitgelegd. Voor de praktijk 
vormt de praktische bruikbaarheid 
de rode draad, ook in achtergrond-
beschouwingen. Maximale omvang: 
1700 woorden. Noten alleen bij 
grafieken en tabellen. Inhoudelijke 
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Voor de toegankelijkheid moeten 
literatuurverwijzingen waar mogelijk 
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