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IntervIew  Hoogleraar Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
Peter van der Laan: “In vergelijking met twintig, dertig 
jaar terug weten we veel meer over de effectiviteit van 
interventies.” 
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hoeksteen halt 
Halt heeft een naam hoog te houden op het gebied van 
jeugdinterventies. Hoe goed doorstaat deze afdoening een 
kritische toets op haar werkzaamheid? 
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IntervIew  Projectleider Bert Westerveld over de Urgente 
Aanpak Veiligheid: “We weten dat er bij de meeste 
gemeenten vragen spelen op het gebied van veiligheid.”
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Gemeenten krijgen integraal veiligheidsbeleid op een 
presenteerblaadje met de methode Kernbeleid Veiligheid 
en het diagnose-instrument Integrale Veiligheid. 
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Voor de 20ste editie van de Hein Roethofprijs zijn vijf 
projecten genomineerd. 
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Je kijkt je ogen uit van alle camera’s die over de veiligheid in 
de openbare ruimte waken. Hoe zetten gemeenten dit dure 
instrument in en helpt het wel? 
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antigeweldsprogramma
Amsterdam tuigde in 2000 een ambitieus beleids-
programma op tegen geweld. Wat is er prettig aan 
programmatisch werken? 
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bedrijfsleven> een veilige kustplaats
Winkelen en uitgaan schurken in Scheveningen zo dicht 
tegen elkaar aan, dat het Keurmerk Veilig Ondernemen 
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In de jaren negentig maakten de Verenigde 
Staten een pregnante daling in de criminaliteit 
door, die velen frappeerde. Eerder kende het land 
ook een daling van criminaliteitscijfers, in de 
vroege jaren tachtig. Leonard A. Marowitz schrijft 
deze in Why Did the Crime Rate Decrease Through 
1999? grotendeels toe aan demografische 
veranderingen: het aantal jongeren in de 
risicoleeftijd voor crimineel gedrag daalde 
merkbaar (Criminal Justice Statistics Center, 
California Department of Justice, 2000). Om de 
daling tussen 1991 en 2000 te verklaren acht hij 
demografische factoren daarentegen minder 
belangrijk; het aantal jongeren in de risicoleeftijd 
was min of meer stabiel door de jaren heen. 
Een vergelijkbare conclusie bereikt Steven D. 
Levitt, in: Understanding Why Crime Fell in the 
1990s: Four Factors that Explain the Decline and 
Six that Do Not (in: Journal of Economic 
Perspectives, nr. 1, 2004). Hij houdt een aantal 
verklaringen voor de frappante daling tegen het 
licht die in de Amerikaanse media rondzongen. 
Bijvoorbeeld: een explosief uitdijende gevange-
nisbevolking, terugloop van crackverslaving, 
ouder worden van de bevolking, opleving van de 
economie. 

Het ouder worden van de Amerikaanse baby-
boomgeneratie was een demografische 
verschuiving met gevolgen voor het criminali-
teitsniveau, aldus Levitt; ouderen zijn zelden, als 
slachtoffer of dader, betrokken bij criminaliteit. 
De som van deze en andere demografische 
ontwikkelingen leidt Levitt tot het maken van 
een schatting over de demografische invloed op 
de daling van de criminaliteit. Maar de invloed 
van andere factoren – zoals de legalisatie van 
abortus in 1973 – weegt uiteindelijk verhoudings-
gewijs zwaarder voor hem. Uit statistisch 
onderzoek bleek bijvoorbeeld dat in staten met 
veel abortussen tussen 1985 en 1997 doodslag-
cijfers met 26 procent daalden tegenover een 
stijging van 4 procent in staten met weinig 

abortussen (er worden respectievelijk minder 
een meer jongeren in risicogezinnen geboren). 
Een vergelijkbare demografische invalshoek 
op criminaliteitsontwikkelingen maakt Ger 
Huijbregts van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) in het 
hoofdartikel. Hij schetst daarin de invloed die tot 
2015 verwachte ontwikkelingen in de (etnische) 
samenstelling van de bevolking zullen hebben 
op de geweldscriminaliteit van jongeren. Vanuit 
een veelomvattend (holistisch) perspectief naar 
criminaliteitsontwikkelingen kijken, laat zien 
dat het niveau ervan door allerhande, onver-
wachte (autonome) ontwikkelingen wordt 
beïnvloed. Het is goed om dat in gedachten te 
houden bij het formuleren van ambitieuze 
aanpakken van criminaliteit. << Alfred Hakkert 

Redactioneel

pErSpECTiEf

Ouderen worden in het 

algemeen, door 

risicomijdend gedrag, 

minder vaak slachtoffer 

dan jongeren | foto: Inge 

van Mill.
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Ons land telt ruim twintig publiek-
private samenwerkingsverbanden 
– Regionale Platforms Criminali-
teitsbeheersing – waarin het 
bedrijfsleven, de Kamer van Koop-
handel, de politie en de gemeente 
de handen hebben ineengeslagen 
om zich tegen op bedrijven gerichte 
criminaliteit te verweren. In de 
praktijk worstelen sommige RPC’s 
met een aantal problemen, zoals 
slechte regionale samenwerking en 
een tekortschietende organisatie. 
Mede met het oog op deze proble-
men heeft Bureau Driessen op 
verzoek van het ministerie van 
Justitie onderzocht in hoeverre 
de RPC’s goed functioneren. Bij de 
uitkomsten van het onderzoek 
kunnen niet alleen de RPC’s baat 
hebben, maar ook andere publiek-
private samenwerkingsverbanden. 
Om in de keuken van de RPC’s te 
kunnen kijken is een enquête 
uitgevoerd onder alle leden van 
de RPC’s (351) en zijn gesprekken 
gevoerd met contactpersonen van 
de RPC’s. 

Hoewel de RPC’s zich op een daling 
van de criminaliteit richten, verza-
melen maar weinig RPC’s systema-
tisch gegevens daarover. Of zij 
effectief zijn is dan ook moeilijk 
vast te stellen. Het merendeel van 
de RPC-leden loopt vooral warm 
voor het zorgen voor goede publiek-
private samenwerking. Of de RPC’s 
succesvol zijn meten de leden dan 
ook vooral af aan de effecten van 
publiek-private samenwerking. Die 
effecten zijn bijvoorbeeld een beter 
inzicht in het werk van andere 
partijen, en meer belangstelling bij 
ondernemers voor criminaliteits-
preventie. De deelname van 
verschillende partijen aan een RPC 

kan er ook voor zorgen dat er net-
werkstructuren ontstaan tussen 
verschillende organisaties die er 
vóór deelname niet waren. De 
onderzoekers concluderen dat de 
RPC’s met bescheiden middelen al 
met al positieve ontwikkelingen in 
gang hebben gezet en daarmee “in 
redelijke mate voldoen aan de 
verwachtingen van een publiek-
privaat samenwerkingsverband dat 
als doel heeft door samenwerking 
criminaliteitspreventie mogelijk te 
maken” (p. 105). Maar kritiek is er 
ook. Sommige RPC’s komen niet tot 
volle wasdom; zij zwengelen ook 
weinig projecten aan. Hieraan ligt 
een gebrek aan gevoel van urgentie 
ten grondslag maar soms ook een 
gebrek aan menskracht. Vooral 
politie en Kamer van Koophandel 
bemoeien zich actief met het RPC, 
gemeenten en ondernemers heb-
ben in het algemeen een minder 
actieve rol. Deze onbalans maakt de 
RPC’s kwetsbaar in het geval bepaal-
de partijen zich zouden terugtrek-
ken. Bij vrijwel alle RPC’s worden de 
resultaten van het eigen werk 
nauwelijks gemonitord, hoogstens 
voor het Keurmerk Veilig Onder-
nemen wordt bijgehouden of de 
criminaliteitscijfers dalen. 
De resultaten van projecten moeten 
dan ook veel actiever worden bijge-
houden, bevelen de onderzoekers 
aan. Niet alleen waar het criminali-
teitsontwikkelingen betreft, maar 
ook van andersoortige resultaten 
zoals aantallen ondertekende 
convenanten, hoeveel gemeenten 
hebben het beleid aangepast 
enzovoorts. <<
Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing: 
een evaluatie. S.J Rooseboom, F.M.H.M. Driessen 
en B.G.M. Völker. Utrecht, Bureau Driessen, 
2006.  De publicatie is te downloaden van  
www.wodc.nl

onderzoek naar rpc’s 

Regels over de opsporing zijn in 
het Wetboek van strafvordering 
alleen geformuleerd voor ambte-
naren van politie en justitie. Niet 
voor particuliere onderzoekers; 
voor deze beroepsgroep is geen 
opsporingsrol weggelegd. Willem 
Kolk van de regiopolitie Amster-
dam-Amstelland ziet in zijn boek 
Particulier onderzoek en opspo
ring. Een (on)mogelijke combi
natie? het ontbreken van zulke 
regelgeving goeddeels als verkla-
ring waarom politie en particu-
liere recherchebureaus maar 
marginaal samenwerken. Politie 
en justitie ontberen ook de kennis 
over de mogelijkheden om 
gebruik te maken van de bevin-
dingen van particuliere onder-
zoekers in een opsporingsonder-
zoek. Gezien de toenemende 
samenwerking op het gebied van 
veiligheid tussen de publieke en 
private sector, valt het overigens 
wel te verwachten dat politie en 
justitie de komende jaren meer 
gebruik zullen willen maken van 
de bevindingen van particuliere 
onderzoekers in een opsporings-
onderzoek. Kolk is beducht voor 
het gevaar van een onwenselijke 
tweedeling in de opsporing. Parti-
culier onderzoek kan immers wor-
den verricht omdat de opdracht-
gever een onderzoek kan betalen. 
Je kan redeneren dat als vervol-
gens ook nog vervolging plaats-
vindt, met geld recht kan worden 
gekocht. Zijn de financiële moge-
lijkheden er niet, dan is men af-
hankelijk van politie en justitie. <<

De publicatie is te bestellen bij de Stichting 
Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP).   
T (078) 614 43 62, e-mail: smvp@smvp.nl

politie en particuliere 
recherche 
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De wegtransportsector lijdt ieder 
jaar schade door diefstallen van 
voertuigen en ladingen voor 
een bedrag tussen de 100 en 500 
miljoen euro, aldus een gezamenlijk 
persbericht van de partijen die zich 
in een convenant hebben verplicht 
om maatregelen tegen criminaliteit 
in de wegtransportsector te nemen. 
Onder dat convenant, dat in oktober 
2004 in werking is getreden en 
een looptijd heeft tot 31 december 
2008, hebben verschillende 
ministeries (Economische 
Zaken, Justitie, BZK, en Verkeer 
en Waterstaat), het Verbond van 
Verzekeraars en organisaties 
in de transportsector (EVO, 
Transport en Logistiek Nederland, 
Nederland Distributieland, 
KNV Goederenvervoer) hun 
handtekening geplaatst. 

De schatting van de omvang van 
de schade wordt gemaakt in het 
onderzoek Zware jongens op de weg, 
dat Advies- en Onderzoeksgroep 
Beke in opdracht van de ministeries 
van Economische Zaken en Verkeer 
en Waterstaat heeft uitgevoerd. 
Uit het onderzoek blijkt dat 
consumentengoederen en metalen 
een gewild doelwit voor de dieven 
zijn, omdat die eenvoudig zijn af 
te zetten. Consumentengoederen 
worden dikwijls tijdelijk opgeslagen 
zodat een afnemer kan worden 
gevonden – vaak zijn dit vaste 
helers. Gestolen spullen komen 
soms op jaarmarkten en braderieën 
terecht. Gestolen metalen belanden 
rechtstreeks bij een metaalopkoper. 
Diefstallen worden vaak gepleegd 
op verlaten bedrijventerreinen. 
Dat gebeurt dan vooral ’s nachts 
en in het weekend. De doelwitten 
worden min of meer toevallig 

gekozen, afhankelijk van de lading 
die wordt aangetroffen. Vaak is er 
zoveel voorhanden aan goederen die 
worden vervoerd, dat dieven altijd 
wat van hun gading kunnen vinden. 
Bij het stelen van transportmiddelen 
zelf blijken oudere bedrijfswagens 
populairder dan nieuwe, waar-
schijnlijk omdat in de oudere 
exemplaren minder vaak gps-
systemen en startonderbrekers 
zijn ingebouwd. De plaatsen waar 
transportmiddelen het meeste 
risico lopen om te worden gestolen, 
verschillen voor vrachtwagens en 
distributiewagens. Vrachtwagens 
worden vooral vermist in de 
omgeving van Rotterdam en de 
regio rondom Roermond en Venlo, 
kleinere distributiewagens raken 
vooral zoek in de grote steden. 
Op deze hotspots komen ook de 
meeste transportmiddelen weer 
boven water. 

De onderzoekers noteren dat 
bedrijven steeds meer preventieve 
maatregelen treffen om diefstal in 
de wegtransportsector de kop in te 
drukken. Zij worden daartoe ook 
gedwongen omdat verzekerings-
maatschappijen steeds hogere eisen 
voor een goede beveiliging stellen. 
Maar transportbedrijven zoeken 
vooralsnog “schoorvoetend” samen-
werking op het preventieve vlak, 
constateren de onderzoekers (p. 90). 
Er moet op veel grotere schaal 
worden samengewerkt, willen de 
maatregelen effectief zijn. 
Preventieve maatregelen die kun-
nen bijdragen aan het terugdringen 
van criminaliteit in de wegtransport-
sector zijn onder meer: het vergroten 
van de aangiftebereidheid onder 
transporteurs (ook door het 
opstellen van een checklist voor het 

doen van aangifte), het zorgen voor 
veilige parkeerplaatsen, het ontwik-
kelen van een procedure voor 
werving en selectie van personeel, 
het opstellen van een preventie-
programma voor transporteurs en 
het ontwikkelen van een Keurmerk 
transport en logistiek. Deze maat-
regelen zijn reeds in het convenant 
genoemd. In aanvulling daarop 
onderscheiden de onderzoekers een 
aantal maatregelen van meer 
repressieve snit zoals: het vaker 
gebruiken van technische hulp-
middelen (bijvoorbeeld start-
onderbreking/wielblokkering, 
een alarmknop) en het opkrikken – 
via een aparte politiecode voor 
wegtransportdiefstal – van de 
informatiehuishouding bij de politie 
(de omvang van ladingdiefstallen is 
moeilijk in te schatten).  <<

Zware jongens op de weg. Een onderzoek naar 
georganiseerde diefstal in de wegtransportsector. 
Jos Kuppens, Edo de Vries Robbé, Ilse van 
Leiden en Henk Ferwerda. Arnhem, Advies- en 
Onderzoeksgroep Beke, 2006. 

Het onderzoek is te downloaden van de website 
van het ministerie van Economische Zaken: 
www.minez.nl

diefstal in de transportsector



europees strafrecht
De vraag of er een Grondwet 
voor Europa moet komen 
heeft de gemoederen flink in 
beweging gebracht. De komst 
van een Europese Grondwet kan 
ingrijpende gevolgen hebben 
voor het Nederlandse opsporings- 
en vervolgingsbeleid. Aan de 
mogelijke consequenties voor 
Nederland wordt op 3 november 
2004 een conferentie gewijd in 
Sociëteit De Witte in Den Haag. 
Vanuit verschillende invalshoeken 
wordt een aantal onderwerpen 
tegen het licht gehouden, 
zoals: een centraal of liever een 
federaal Europees strafrecht; de 
wenselijkheid van een Europees 
openbaar ministerie, een Europese 

(straf)rechtbank, een Europees 
wetboek van strafrecht en 
strafvordering en de noodzaak van 
een Europese politie. De conferentie 
wordt besloten met een debat met 
de leden van de Vaste Commissie 
van Justitie van de Tweede Kamer. 
De kosten voor de conferentie 
bedragen 435 euro (exclusief btw). 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 

Studiecentrum Kerckebosch, T 030 698 42 22 ,  
email: studiecentrum@kerckebosch.nl.  

SEC-snippers
korte, op actualiteit gerichte bijdragen /aankondigingen / recente ontwikkelingen.

Snippers
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Het leeuwendeel (meer dan 90 
procent) van de leerlingen en 
het personeel in het voortgezet 
onderwijs voelt zich veilig in en 
rond de school. Per onderwijstype 
kan dat wel verschil maken: 
leerlingen in het voortgezet 
speciaal onderwijs en in het 
praktijkonderwijs voelen zich 
verhoudingsgewijs het minst veilig. 
Leerlingen in meer verstedelijkte 
gebieden voelen zich onveiliger dan 
leerlingen in minder verstedelijkte 
gebieden. Tegelijk heeft een deel 
van de leerlingen wel eens te 
maken met verbaal geweld (16 
procent), licht lichamelijk geweld 
(14 procent) en sociaal geweld (11 
procent), meestal afkomstig van 
medeleerlingen. Het personeel 
heeft vaker te maken met verbaal 
geweld (30 procent); de daders 
zijn ook hier meestal leerlingen. 
Bijna 4 procent van de leerlingen 
neemt naar eigen zeggen wel eens 
drugs mee naar school, 5 procent 
van de leerlingen zegt wel eens 
wapens bij zich te dragen op school. 
Dat blijkt uit de notitie Stand van 
zaken uitvoering plan van aanpak 
veiligheid en de opvang van risico
leerlingen, die minister van OCW 
Van der Hoeven samen met de 
eerste Veiligheidsmonitor van 
het Instituut Toegepaste Sociale 
Wetenschappen aan de Tweede 
Kamer heeft gestuurd. 
Bijna driekwart van de samen-
werkingsverbanden in het voort-
gezet onderwijs heeft een of meer 
reboundvoorzieningen ingericht. 22 
procent is bezig om een 
reboundvoorziening op te zetten. In 
deze reboundvoorzieningen volgen 
leerlingen die wegens 
gedragsproblemen in de klas 
moeilijk handhaafbaar zijn 

onderwijs. Behalve onderwijs 
bieden de voorzieningen ook zorg, 
vooral om het gedrag van de leer-
ling te verbeteren. Verder wordt 
aandacht besteed aan de gezins-
situatie en de vrijebestijds-
besteding van de leerlingen. 
De samenwerking tussen onder-
wijs en jeugdvoorzieningen is 
verbeterd. Het aantal interdiscipli-
naire zorg- en adviesteams, waarbij 
de expertise van instellingen (leer-
plicht, (school)maatschappelijk 
werk, bureau jeugdzorg, de jeugd-
gezondheidszorg en de politie) 
wordt gebundeld om kinderen 
met gedrags- en/of leerproblemen 
te kunnen helpen, groeit voort-
durend. <<

De notitie Stand van zaken uitvoering plan 
van aanpak veiligheid en de opvang van 
risicoleerlingen is te downloaden op de website 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap: www.minocw.nl

veiligheid op school

De detailhandel wordt steeds 
vaker de dupe van (verbale) 
agressie en geweld, blijkt uit 
onderzoek van de Arbeids-
inspectie onder 450 winkels in 
grote en middelgrote steden. 
De inspectie benadrukt dat 
werkgevers verplicht zijn om 
agressie tegen te gaan. De helft 
van het winkelpersoneel in 
steden heeft te maken met 
agressieve klanten en wordt wel 
eens uitgescholden. 1 op de 10 
medewerkers wordt geconfron-
teerd met bedreigingen en 7 
procent met lichamelijk geweld. 
Eén advies uit het onderzoeks-
rapport luidt om medewerkers in 
de detailhandel een weerbaar-
heidstraining aan te bieden. Het 
Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
(HBD) en de Stichting Opleidings-
fonds Detailhandel (SOD) hebben 
daarvoor de handen ineen 
geslagen. Zij hebben een online-
weerbaarheidstraining ont-
wikkeld om winkelmedewerkers 
te leren zich beter te wapenen 
tegen agressie en geweld. <<

Meer informatie over de weerbaarheids-
training is beschikbaar op: 
www.veiligindewinkel.nl

agressie in winkels 
neemt toe



jeugdprostitutie
Drie- tot vierduizend minderjarigen 
en krap meerderjarigen bevinden 
zich momenteel in de prostitutie, zo 
leert een ruwe schatting. Verhalen 
dat er in Nederland minderjarigen 
(ook jongens) werkzaam zijn in 
de prostitutie duiken sinds begin 
jaren negentig op. In verschillende 
grote steden is de afgelopen jaren 
geconstateerd dat loverboys 
minderjarige meisjes door 
misleiding, buitensporig geweld en 
dwang voor de prostitutie ronselen. 
Maar ook in kleinere gemeenten 

steken loverboy-praktijken de 
kop op. Behalve door toedoen van 
loverboys kunnen jongeren via 
de internationale mensenhandel 
tegen hun zin in de prostitutie 
terechtkomen. Een beeld van 
de vaak helse ervaringen van 
minderjarigen in de prostitutie 
biedt het boekje: Publiek geheim: 
jeugdprostitutie. Daarin komen 
negen minderjarigen aan het woord 
die in de prostitutie hebben gezeten 
– of zelfs nog zitten. De jongeren 
zijn benaderd via de hulpverlening 
en politie vanuit de gedachte dat 

hun ervaringen representatief 
voor de groep minderjarigen in 
de jeugdprostitutie moeten zijn.  
Op basis van de verhalen van 
de jongeren wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan voor de 
aanpak van jeugdprostitutie gericht 
op politie, justitie, onderwijs, 
hulpverlening maar ook de jongeren 
en hun ouders zelf. 

Publiek geheim: jeugdprostitutie. Linda Terpstra 
en Anke van Dijke. Amsterdam, Uitgeverij SWP, 
ISBN 9066655992. 
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Met de bestrijding van voetbal-
vandalisme gaat het de goede kant 
op, constateert het Auditteam 
voetbalvandalisme verheugd in zijn 
eindrapport over het voetbalseizoen 
2005-2006. Het Auditteam is 
ingesteld om onafhankelijk 
onderzoek te doen naar ingrijpende 
incidenten van voetbalvandalisme 
en naar mogelijkheden om voetbal-
vandalisme te voorkomen. Het 
blijkt bijvoorbeeld dat de politie 
minder hoeft te worden ingezet, 
omdat de beveiliging en het gebruik 
van stewards bij veel verenigingen 
in het betaald voetbal zijn 
verbeterd. Politie en clubs maken 
ook meer gebruik van technische 
mogelijkheden, zoals video- en 
fotoapparatuur. Hierdoor kunnen 
hooligans vaker (achteraf) worden 

opgespoord en worden zij vaker 
veroordeeld. Het afgelopen seizoen 
is ook de samenwerking bij het 
combitreinvervoer van supporters 
verbeterd; daarbij vonden minder 
incidenten plaats. Het aantal 
discriminerende en kwetsende 
spreekkoren is, door een scherpere 
aanpak ervan, gedaald. 
 

Het verschijnsel voetbalvandalisme 
is echter een “veelkoppig monster”, 
constateert het auditteam, dat de 
aard van het probleem ziet ver-
schuiven. De stadions kampen 
steeds minder met vervelende 
incidenten. Groepen voetbal-
supporters zijn echter steeds meer 
geneigd elkaar vóór of na de 
wedstrijd op te zoeken, vaak in de 
binnenstad. Daarmee verplaatst het 

voetbalvandalisme zich van de 
stadions naar de stadscentra. Omdat 
de politie de groepen goed in de 
gaten houdt, kunnen veel van deze 
confrontaties worden voorkomen. 
Meer informatie over probleem-
supporters krijgt de politie onder 
meer via het programma ‘Hooligans 
in beeld’, waar goede ervaringen 
mee zijn opgedaan. 
Hardekernsupporters worden dicht 
op de huid gezeten door de politie, 
wat zowel in preventief als 
repressief opzicht merkbaar is. <<

Het eindrapport van het auditteam is te 
downloaden van de website van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 
www.minbzk.nl

aanpak van voetbalvandalisme 

De relatie tussen jonge daders die 
een geweldsdelict hebben gepleegd 
en hun jonge slachtoffers verbetert 
in de meeste gevallen waarin een 
herstelbemiddelingsgesprek is 
gevoerd, meldt het Verwey-Jonker 
Instituut in een persbericht. 
Daders en slachtoffers zijn allebei 
te spreken over de resultaten van 
herstelbemiddeling, blijkt uit een 
evaluatieonderzoek dat het Verwey-
Jonker Instituut heeft verricht in 
opdracht van het ministerie van 
Justitie. Voor het onderzoek zijn 
de ervaringen van bemiddelaars, 
daders en slachtoffers en hun 
ouders in zes proefprojecten tegen 
het licht gehouden. Onderzocht 
is of de interventie bijdraagt aan 
vermindering van materiële 
en immateriële schade en hoe 
de betrokkenen het gesprek 

beleven. Van de onderzochte zaken 
betreft het in de meeste gevallen 
lichamelijke mishandeling, 
bedreiging, en vernieling/
aantasting van de openbare orde. In 
het merendeel van de gevallen zijn 
de daders first offenders; jongeren 
tussen de 14 en 17 jaar. 

Het blijkt dat jongeren na de 
interventie in moreel opzicht beter 
over zichzelf kunnen nadenken, 
hetgeen een voorwaarde is 
voor gedragsverandering. De 
interventie draagt ook bij aan 
een betere omgang tussen daders 
en slachtoffers, die vaak elkaars 
bekenden zijn. <<

Herstelbemiddeling voor jeugdigen in 
Nederland. Een evaluatieonderzoek naar zes 
pilotprojecten. Majone Steketee, Sandra ter 
Woerds, Marit Moll, Hans Boutellier. Utrecht, 
Verwey-Jonker Instituut, Assen, Van Gorcum, 
2006. ISBN 90 232 4244 0.

De publicatie is te downloaden van de 
websites van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatie Centrum (WODC) en het 
Verwey-Jonker Instituut: www.wodc.nl en  
www.verwey-jonker.nl 

herstelbemiddeling na jeugdgeweld



europees strafrecht
De vraag of er een Grondwet 
voor Europa moet komen 
heeft de gemoederen flink in 
beweging gebracht. De komst 
van een Europese Grondwet kan 
ingrijpende gevolgen hebben 
voor het Nederlandse opsporings- 
en vervolgingsbeleid. Aan de 
mogelijke consequenties voor 
Nederland wordt op 3 november 
2004 een conferentie gewijd in 
Sociëteit De Witte in Den Haag. 
Vanuit verschillende invalshoeken 
wordt een aantal onderwerpen 
tegen het licht gehouden, 
zoals: een centraal of liever een 
federaal Europees strafrecht; de 
wenselijkheid van een Europees 
openbaar ministerie, een Europese 

(straf)rechtbank, een Europees 
wetboek van strafrecht en 
strafvordering en de noodzaak van 
een Europese politie. De conferentie 
wordt besloten met een debat met 
de leden van de Vaste Commissie 
van Justitie van de Tweede Kamer. 
De kosten voor de conferentie 
bedragen 435 euro (exclusief btw). 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 

Studiecentrum Kerckebosch, T 030 698 42 22 ,  
email: studiecentrum@kerckebosch.nl.  

gedupeerde toeristen 
Buitenlandse toeristen in 
Amsterdam zijn in 2003 minder 
vaak slachtoffer van een delict, 
laat de Stichting ATAS (Amsterdam 
Tourist Assistance Service) 
in een persbericht weten. De 
vrijwilligersorganisatie die zeven 
dagen per week tot tien uur ’s 
avonds paraat staat, hoefde in 
2003 minder toeristen dan het 
voorgaande jaar wegens een 
delict bijstand te verlenen. De 
bijstand neemt verschillende, 
vooral praktische vormen aan 
– het regelen van een tijdelijk 
paspoort of overnachting of een 
maaltijd – maar ook de vorm van 
emotionele steun. In 2003 werden 
door de politie 576 zaken (die 
betrekking hadden op in totaal 798 
toeristen), naar ATAS verwezen 
tegenover 770 zaken in 2002. De 
meeste verwijzingen betreffen 
zogenoemde eenvoudige diefstal 

(waarbij geen geweld wordt 
gebruikt): in 2003 zijn dit 189 zaken. 
In 2002 zijn dit er 257, daarmee is 
sprake van een daling van ruim 
een kwart. Zakkenrollerij is een 
ander veelvoorkomend delict. 
Ook daarvan worden toeristen 
minder vaak slachtoffer: in 2003 
worden door de politie 145 zaken 
doorverwezen tegenover 242 in 
2002 (een afname van 40%). Dat 
er minder gedupeerde toeristen 
zijn kan samenhangen met de 
algemene daling van het aantal 
aangiften bij de regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland in 
2003 ten opzichte van 2002 
– de hoofdstad is minder onveilig. 
Daarnaast doen minder toeristen 
dan voorheen Amsterdam aan en 
blijven zij veelal minder lang in de 
hoofdstad. 
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Een blik op de verkiezingsprogram
ma’s voor de Tweede Kamerverkie
zingen in november 2006 leert dat 
bepaalde thema’s op veiligheids
gebied heel populair zijn. 
Resocialisatie van gedetineerden is 
in (PvdA, SP, GroenLinks) evenals 
een wijkgerichte politiezorg. De 
nationale politie is uit; PvdA, D66, 
SP en GroenLinks delen hun afkeer 
van een nationale politie en willen 
dat de politie op lokaal niveau 
wordt aangestuurd. Slachtoffers 
worden geholpen om schade
vergoeding te krijgen, als CDA, 
PvdA, VVD en SP wat in de melk te 
brokkelen hebben. 

De pennenvruchten van verkiezings-
programmacommissies en derge-
lijke voor de partijprogramma’s voor 
de Tweede Kamerverkiezingen in 
november 2006 hebben (in concept-
vorm) het licht gezien. Op een aantal 
onderwerpen op preventie- en veilig-
heidsgebied hebben de partijen 
raakvlakken. Het voornaamste 
daarvan is de visie op de politie; die 
moet lokaal zijn georganiseerd en 
lokaal worden aangestuurd, vinden 
PvdA, D66, SP en GroenLinks. De 
politie moet meer op straat zijn in 
deze visie op de politiezorg. 
Prestatieconvenanten worden 
afgeschaft, als het aan de SP en D66 
ligt. Een onderwerp waar ook een 
overlap ligt tussen de partijen is de 
aanpak van antisociaal gedrag. In 
het lokale politiebeleid krijgt de 
aanpak van asociaal gedrag en 
veelplegers prioriteit, als de PvdA 
een vinger in de pap heeft. Het CDA 
wil dat met een openbare-ordebevel 
(alcohol- en verblijfsverboden) 
overlast van jongeren wordt 

bestreden. De VVD denkt aan een 
‘aso-bon’ om wangedrag te 
beboeten en instrumenten die 
buurtbemiddeling aanvullen om 
antisociaal gedrag effectief te 
kunnen bestrijden, zoals huur-
opzegging en plaatsing in ‘hufter-
woningen’ van overlastgevende 
huurders. Ouders moeten worden 
aangesproken op het (wan)gedrag 
van hun kinderen, vinden CDA, 
PvdA en SP. Desnoods worden zij 
met zachte hand gemaand om een 
opvoedingscursus te volgen. 
De productie van cannabis moet 
worden gereguleerd, vinden PvdA, 
D66 en GroenLinks. Harddrugs 
worden aan harddrugsverslaafden 
vaker op medische gronden 
verstrekt, als PvdA en GroenLinks 
het voor het zeggen hebben. 
Daarmee kan de overlast van deze 
verslaafden worden verminderd. De 
positie van slachtoffers bij het 
krijgen van schadevergoeding moet 
worden versterkt, vinden CDA, PvdA, 
VVD en SP in verschillende varian-
ten. Een belangrijke overlap bevindt 
zich in de manier waarop naar de 
positie van gedetineerden wordt 
gekeken: voor een goede voorberei-
ding op hun terugkeer in de samen-
leving moet meer aandacht zijn, 
vinden PvdA, SP en GroenLinks. 
D66 hamert op het belang van 
resocialisatie voor jeugdige 
delinquenten.

De programma’s overziend, wat is de 
teneur? In de buurt moet alles gebeu-
ren – de afstand tussen overheid en 
burgers krimpt en wijkagenten, 
buurtofficieren van justitie, toezicht-
houders en dergelijke moeten anti-
sociaal gedrag voorkomen. 

Met lokale, wijkgerichte politiezorg 
(wijkagenten) verbetert niet alleen 
het contact tussen politie en wijk-
bewoners maar heeft de politie ook 
eerder zicht op antisociaal gedrag, 
veelvoorkomende criminaliteit en 
radicalisering. Zo kunnen lokale 
problemen eerder in de kiem 
worden gesmoord. Opvallend is het 
brede pleidooi voor meer aandacht 
voor de resocialisatie van (voor-
malige) gedetineerden; het begelei-
den van gedetineerden tijdens en na 
de detentie kan worden beschouwd 
als (dadergerichte) preventie. Het 
ondersteunen van ouders in de 
opvoeding (vroegtijdige preventie) 
ten slotte, komt in verschillende 
vormen voor bij de programma’s. <<

verkiezingen en veiligheid
wat wil het binnenhof met preventie? 



politie, justitie en Europa 

In het Internationaal 
Perscentrum Nieuwspoort te 
Den Haag vindt op 15 september 
2004 een minisymposium 
plaats gewijd aan de nieuwe 
uitdagingen waar politie en 
justitie zich voor gesteld zien 
in het licht van de Europese 
eenwording. Meer in het 
bijzonder richt het symposium 
zich op de noodzaak van 
samenwerking en aanvullende 
scholing voor politie en justitie 
in de context van de Benelux 
en de Europese eenwording. 
Het symposium wordt 
georganiseerd vanuit de leerstoel 
Politiewetenschappen, die sinds 
oktober 2003 bij het BeNeLux-
Universitair Centrum (B.U.C.) te 
Den Bosch belegd is. 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 

centraal secretariaat van het BeNeLux-
Universitair Centrum, telefoon 073 52 20 005, 

stripverhaal over 
jeugdstrafrecht
In De Zaak Sven wordt in 
stripvorm een bewerking van 
een waargebeurd verhaal 
weergegeven: Sven voelt zich 
afgewezen door zijn vriendin 
Debby en gaat wel heel ver – verder 
dan de wet toestaat – om haar 
terug te winnen. Het stripverhaal 
brengt de thema's liefde, wraak en 
strafrecht tot leven voor jongeren.  
Wat gebeurt er als Sven Debby gaat 
stalken? Dilemma's als: neem je 
het recht in eigen hand, kies je voor 
loyaliteit of zelfbescherming en wil 
je aangifte doen of eigenlijk liever 
niet, worden dan heel actueel. Het 
verhaal is vanuit het perspectief 
van Debby te lezen, maar ook – als 
je het boekje omdraait – vanuit 
het perspectief van Sven. De strip 
is bedoeld voor jongeren vanaf 12 
jaar. Het kan ook als lesmateriaal 

gebruikt worden in het voortgezet 
onderwijs, bijvoorbeeld  bij 
maatschappijleer, maar verder ook 
bij politie en justitie, jongerenwerk, 
welzijnswerk, jeugdreclassering, 
jeugdbescherming, Haltbureaus, 
JIP’s (jongereninformatiepunten), 
kinder- en jongerenrechtswinkels 
en slachtofferhulp. 

De strip is verkrijgbaar bij stripwinkels, 
 (kinder)boekhandels en via www.inktvis.nl. 

De zaak Sven. Eric Heuvel. Uitgeverij De Inktvis 
in samenwerking met Muziektheater Hollands 
Diep. ISBN 9075689381. 
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cda: minister voor 
jeugd- en gezinszaken

• Centra voor Jeugd en Gezin bieden 
ouders  laagdrempelig opvoe-
dingsadvies. Eén minister houdt 
zich bezig met jeugd- en gezins-
zaken. Onhandelbare leerlingen 
kunnen terecht in rebound-
voorzieningen. Spijbelen wordt 
hard aangepakt. Ouders volgen 
verplicht een begeleidingscursus 
voordat hun kroost afglijdt naar 
het criminele circuit. 
Burgemeesters of officieren van 
justitie kunnen aan jongeren een 
openbare-ordebevel (alcohol- en 
verblijfsverboden) uitreiken om 
overlast te bestrijden. 

• Omdat de politie te veel eilanden 
kent, komt er een landelijke 
politieorganisatie. Het gezag over 
de politie blijft op lokaal niveau bij 
burgemeester en openbaar 
ministerie berusten. Met veilig-
heidsplannen wordt gewaarborgd 
dat lokale problematiek wordt 
aangepakt. 

• Aanpak van criminaliteit is een 
zaak van iedereen – politie en 
justitie, de bestuurlijke sector, het 
bedrijfsleven en de samenleving 
zelf. Oorzaken van criminaliteit 
(zoals wapenbezit, verloedering, 
onaanvaardbaar groepsgedrag) 
worden niet vergeten. Alle 
vormen van agressie en geweld 
(bijvoorbeeld agressie in het 
verkeer) worden bestreden. 
Ook aangepakt wordt fraude, dat 
het maatschappelijk verkeer 
benadeelt, cybercrime (haat-
zaaien via het internet) en 
georganiseerde misdaad (inter-
nationale samenwerking is 

onontbeerlijk bij de laatste twee). 
Discriminatie wordt tegengegaan; 
het is kwetsend en schaadt ver-
houdingen tussen bevolkings-
groepen. 

• Minder coffeeshops, vooral rond-
om scholen. Illegale hennepteelt 
wordt effectiever bestreden.

• Burgers moeten mogelijkheden 
om zelf criminaliteit te voor-
komen (Burgernet, keurmerken 
zoals het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen) meer benutten.

• Slachtoffers van ernstige gewelds-
delicten krijgen bijstand van de 
overheid in het verhalen van de 
schade op de dader.

pvda: 
meebeslissen over 
politieprioriteiten
• Iedere buurt heeft zijn eigen 

wijkagent, om van dichtbij zicht 
op de lokale criminaliteit en 
ontluikende radicalisering te 
hebben. Dat is de beste plek om 
het te voorkomen. Geen nationale 
politie; de politie moet lokaal zijn 
georganiseerd. Burgers hebben 
inspraak in de prioriteitstelling 
van de politie. De aanpak van 
asociaal gedrag en van veel-
plegers verdient prioriteit op 
lokaal niveau. Op landelijk niveau 
is ook de aanpak van georgani-
seerde misdaad (ook bij hennep-
teelt) en van witteboorden-
criminaliteit belangrijk.

• Agressie tegen publieke en private 
dienstverleners (leraren, 
ambulancepersoneel, winkel-
personeel) wordt zwaarder 
bestraft. 

• De reclassering krijgt meer 

middelen om (ex-)gedetineerden 
op weg te helpen (schuldhulp-
verlening, mentorschap). 

• Scholen, jeugdzorg, justitie in de 
buurt, reclassering en politie 
werken nauw samen om wan-
gedrag en criminaliteit van 
jongeren in de kiem te smoren. 
First offenders krijgen een 
persoonlijke coach. Jonge daders 
van groepsverkrachtingen 
worden hard aangepakt. Ouders 
worden op wangedrag van hun 
kinderen aangesproken. 

• Zwerfjongeren en daklozen met 
psychiatrische of verslavings-
problemen worden opgevangen, 
desnoods met drang en dwang.

• Onderwijzers en artsen leren 
huiselijk geweld te herkennen. 
Geweld tegen vrouwen, waar-
onder moslimmeisjes en 
-vrouwen, moet worden 
bestreden. Voor mishandelde 
vrouwen bestaat voldoende 
crisisopvang. Meisjesbesnijdenis 
is een ernstig misdrijf dat altijd 
wordt vervolgd.

• Met de gereguleerde productie 
van cannabisteelt wordt een 
experiment uitgevoerd in 
Maastricht. Harddrugsverslaaf-
den krijgen onder streng medisch 
toezicht harddrugs, om overlast te 
verminderen. 

• Slachtoffers kunnen een voor-
schot krijgen voor hun schade-
vergoeding van de overheid. 
Slachtoffers van racisme en 
discriminatie krijgen meer 
aandacht. 



europees strafrecht
De vraag of er een Grondwet 
voor Europa moet komen 
heeft de gemoederen flink in 
beweging gebracht. De komst 
van een Europese Grondwet kan 
ingrijpende gevolgen hebben 
voor het Nederlandse opsporings- 
en vervolgingsbeleid. Aan de 
mogelijke consequenties voor 
Nederland wordt op 3 november 
2004 een conferentie gewijd in 
Sociëteit De Witte in Den Haag. 
Vanuit verschillende invalshoeken 
wordt een aantal onderwerpen 
tegen het licht gehouden, 
zoals: een centraal of liever een 
federaal Europees strafrecht; de 
wenselijkheid van een Europees 
openbaar ministerie, een Europese 

(straf)rechtbank, een Europees 
wetboek van strafrecht en 
strafvordering en de noodzaak van 
een Europese politie. De conferentie 
wordt besloten met een debat met 
de leden van de Vaste Commissie 
van Justitie van de Tweede Kamer. 
De kosten voor de conferentie 
bedragen 435 euro (exclusief btw). 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 

Studiecentrum Kerckebosch, T 030 698 42 22 ,  
email: studiecentrum@kerckebosch.nl.  

gedupeerde toeristen 
Buitenlandse toeristen in 
Amsterdam zijn in 2003 minder 
vaak slachtoffer van een delict, 
laat de Stichting ATAS (Amsterdam 
Tourist Assistance Service) 
in een persbericht weten. De 
vrijwilligersorganisatie die zeven 
dagen per week tot tien uur ’s 
avonds paraat staat, hoefde in 
2003 minder toeristen dan het 
voorgaande jaar wegens een 
delict bijstand te verlenen. De 
bijstand neemt verschillende, 
vooral praktische vormen aan 
– het regelen van een tijdelijk 
paspoort of overnachting of een 
maaltijd – maar ook de vorm van 
emotionele steun. In 2003 werden 
door de politie 576 zaken (die 
betrekking hadden op in totaal 798 
toeristen), naar ATAS verwezen 
tegenover 770 zaken in 2002. De 
meeste verwijzingen betreffen 
zogenoemde eenvoudige diefstal 

(waarbij geen geweld wordt 
gebruikt): in 2003 zijn dit 189 zaken. 
In 2002 zijn dit er 257, daarmee is 
sprake van een daling van ruim 
een kwart. Zakkenrollerij is een 
ander veelvoorkomend delict. 
Ook daarvan worden toeristen 
minder vaak slachtoffer: in 2003 
worden door de politie 145 zaken 
doorverwezen tegenover 242 in 
2002 (een afname van 40%). Dat 
er minder gedupeerde toeristen 
zijn kan samenhangen met de 
algemene daling van het aantal 
aangiften bij de regiopolitie 
Amsterdam-Amstelland in 
2003 ten opzichte van 2002 
– de hoofdstad is minder onveilig. 
Daarnaast doen minder toeristen 
dan voorheen Amsterdam aan en 
blijven zij veelal minder lang in de 
hoofdstad. 

congres over 
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vvd: minister van 
veiligheid
• Met een ‘aso-bon’ kan de burge-

meester kleine wandaden 
beboeten.

• Een vaste ‘buurtofficier’ van 
justitie, die nauw samenwerkt 
met de agenten in de wijk, is de 
beste manier om de buurt veiliger 
te maken.

• Antisociaal gedrag in de buurt 
wordt bestreden. Voor problemen 
die onoverkomelijk zijn voor 
buurtbemiddeling, hebben 
verhuurders, politie en justitie 
andere instrumenten – zoals 
huuropzegging, plaatsing in 
‘hufterwoningen’ of woning-
sluiting.

• De burgemeester kan een dwang-
opname van overlastgevende 
psychiatrische patiënten regelen.

• Winkeliers krijgen toegang tot 
een landelijke database met foto’s 
en gegevens van hardnekkige 
winkeldieven.

• Een minister van Veiligheid heeft 
het beleid op het gebied van 
politie, inlichtingen, terrorisme, 
grensbewaking, crisisbeheersing 
en rampenbestrijding en 
openbaar ministerie onder zijn 
hoede.

• De overheid zit daders achter de 
broek om aan slachtoffers 
toegewezen schadevergoedingen 
namens het slachtoffer te innen. 

d66: teelt van 
softdrugs reguleren 
• De politie moet lokaal, wijkge-

richt werken combineren met 
meer efficiëntie; een nationale 
politie is echter ongewenst. 
Prestatiecontracten worden 
afgeschaft. Service van de politie 
bij aangifte doen moet verbete-

ren. Elektronische aangifte voor 
eenvoudige misdrijven moet 
standaard kunnen. De identifi-
catieplicht gaat op de helling.

• Een veilige woonomgeving vergt 
preventieve maatregelen; wijk-
veiligheidsplannen dragen daar-
aan bij, evenals toezicht in het 
openbaar vervoer en verbetering 
van de openbare ruimte.

• De teelt van softdrugs wordt 
geregulereerd, door middel van 
een vergunningenstelsel voor de 
teelt. Internationale verdragen 
worden daartoe gewijzigd. Geen 
coffeeshops bij scholen. Bij hard-
drugsbeleid zijn volksgezond-
heidsaspecten leidend. 

• Er zijn meer jeugdinrichtingen 
nodig, de resocialiserende taak 
staat voorop (meer psychiatrische 
hulp, behandeling en begelei-
ding). Jeugdige delinquenten 
krijgen lik-op-stuk, om de relatie 
tussen delict en straf te begrijpen. 
Snelrecht, alternatieve straffen en 
Halt-straffen worden vaker 
toegepast. Straffen worden 
vastgelegd in een elektronisch 
kinddossier. Gedragsgestoorde 
(niet-criminele) jongeren gaan 
niet naar een crisisopvang van de 
justitiële jeugdinrichtingen, maar 
naar een alternatieve opvang in 
zorginstellingen. 

• Slachtoffers moeten beter worden 
beschermd, bijvoorbeeld door het 
aanbod van straffen te vergroten 
(zoals een verhuisgebod voor 
zedendelinquenten).  

sp: toezichtfuncties 
worden echte banen
• Prestatiecontracten bij de politie 

verdwijnen. Geen landelijke 
politie, lokale aansturing blijft. 
Gesubsidieerde banen van stads-
wachten en toezichthouders 

worden reguliere banen. Op straat 
zijn meer wijkagenten, wijkteams 
en toezichthouders aanwezig. 
Administratieve krachten doen 
waar mogelijk het administra-
tieve werk bij de politie. 

• Het vóórkomen van criminaliteit 
vergt investeringen. Wachtlijsten 
(jeugdzorg, hulpverlening en 
dergelijke) worden weggewerkt. 
Voor ouders is opvoedingsonder-
steuning beschikbaar, desnoods 
onder ‘drang en dwang’, in 
combinatie met een taak- of 
leerstraf voor kinderen.  

• Discriminatie en racisme wordt 
hard aangepakt, de strafmaat 
voor discriminatie wordt ver-
hoogd. Op geradicaliseerde 
personen wordt scherp gelet, om 
aanwas te voorkomen. Fraude 
wordt streng bestreden. Het open-
baar ministerie en rechters 
worden daarvoor beter toegerust. 
Advocaten en notarissen die in 



politie, justitie en Europa 

In het Internationaal 
Perscentrum Nieuwspoort te 
Den Haag vindt op 15 september 
2004 een minisymposium 
plaats gewijd aan de nieuwe 
uitdagingen waar politie en 
justitie zich voor gesteld zien 
in het licht van de Europese 
eenwording. Meer in het 
bijzonder richt het symposium 
zich op de noodzaak van 
samenwerking en aanvullende 
scholing voor politie en justitie 
in de context van de Benelux 
en de Europese eenwording. 
Het symposium wordt 
georganiseerd vanuit de leerstoel 
Politiewetenschappen, die sinds 
oktober 2003 bij het BeNeLux-
Universitair Centrum (B.U.C.) te 
Den Bosch belegd is. 

Voor meer informatie en/of aanmelding: 

centraal secretariaat van het BeNeLux-
Universitair Centrum, telefoon 073 52 20 005, 

stripverhaal over 
jeugdstrafrecht
In De Zaak Sven wordt in 
stripvorm een bewerking van 
een waargebeurd verhaal 
weergegeven: Sven voelt zich 
afgewezen door zijn vriendin 
Debby en gaat wel heel ver – verder 
dan de wet toestaat – om haar 
terug te winnen. Het stripverhaal 
brengt de thema's liefde, wraak en 
strafrecht tot leven voor jongeren.  
Wat gebeurt er als Sven Debby gaat 
stalken? Dilemma's als: neem je 
het recht in eigen hand, kies je voor 
loyaliteit of zelfbescherming en wil 
je aangifte doen of eigenlijk liever 
niet, worden dan heel actueel. Het 
verhaal is vanuit het perspectief 
van Debby te lezen, maar ook – als 
je het boekje omdraait – vanuit 
het perspectief van Sven. De strip 
is bedoeld voor jongeren vanaf 12 
jaar. Het kan ook als lesmateriaal 

gebruikt worden in het voortgezet 
onderwijs, bijvoorbeeld  bij 
maatschappijleer, maar verder ook 
bij politie en justitie, jongerenwerk, 
welzijnswerk, jeugdreclassering, 
jeugdbescherming, Haltbureaus, 
JIP’s (jongereninformatiepunten), 
kinder- en jongerenrechtswinkels 
en slachtofferhulp. 

De strip is verkrijgbaar bij stripwinkels, 
 (kinder)boekhandels en via www.inktvis.nl. 

De zaak Sven. Eric Heuvel. Uitgeverij De Inktvis 
in samenwerking met Muziektheater Hollands 
Diep. ISBN 9075689381. 

jeugdprostitutie
Drie- tot vierduizend minderjarigen 
en krap meerderjarigen bevinden 
zich momenteel in de prostitutie, zo 
leert een ruwe schatting. Verhalen 
dat er in Nederland minderjarigen 
(ook jongens) werkzaam zijn in 
de prostitutie duiken sinds begin 
jaren negentig op. In verschillende 
grote steden is de afgelopen jaren 
geconstateerd dat loverboys 
minderjarige meisjes door 
misleiding, buitensporig geweld en 
dwang voor de prostitutie ronselen. 
Maar ook in kleinere gemeenten 

steken loverboy-praktijken de 
kop op. Behalve door toedoen van 
loverboys kunnen jongeren via 
de internationale mensenhandel 
tegen hun zin in de prostitutie 
terechtkomen. Een beeld van 
de vaak helse ervaringen van 
minderjarigen in de prostitutie 
biedt het boekje: Publiek geheim: 
jeugdprostitutie. Daarin komen 
negen minderjarigen aan het woord 
die in de prostitutie hebben gezeten 
– of zelfs nog zitten. De jongeren 
zijn benaderd via de hulpverlening 
en politie vanuit de gedachte dat 

hun ervaringen representatief 
voor de groep minderjarigen in 
de jeugdprostitutie moeten zijn.  
Op basis van de verhalen van 
de jongeren wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan voor de 
aanpak van jeugdprostitutie gericht 
op politie, justitie, onderwijs, 
hulpverlening maar ook de jongeren 
en hun ouders zelf. 

Publiek geheim: jeugdprostitutie. Linda Terpstra 
en Anke van Dijke. Amsterdam, Uitgeverij SWP, 
ISBN 9066655992. 
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een kwade reuk staan (witteboor-
dencriminaliteit, witwassen) 
worden aangepakt.

• Gedetineerden worden al tijdens 
hun detentie geresocialiseerd, 
door hulpverlening (verslaving en 
psychosociale problemen), onder-
wijs en arbeid. Gemeenten en 
reclassering krijgen middelen om 
ex-gedetineerden te helpen.

• Slachtoffers krijgen gratis rechts-
hulp. Niet-verzekerbare schade 
wordt vergoed door de overheid, 
die de schade verhaalt op de 
daders.

groenlinks: politie 
meer zichtbaar 
• Om bewoners een veiliger gevoel 

te geven, verbeteren politie en 
justitie in de wijk hun prestaties. 
Agenten zijn meer op straat en in 
de wijk te vinden, zodat het con-
tact met wijkbewoners verbetert. 

Daarvoor moet de administratieve 
belasting van agenten wel dalen. 
Geen nationale politie, de priori-
teiten worden op lokaal niveau 
vastgesteld. Daar worden ook 
afspraken gemaakt over de inzet 
van cameratoezicht, preventief 
fouilleren en de identificatie-
plicht. Die plicht wordt afgeschaft 
voor kinderen tot 16 jaar.   

• De productie van softdrugs wordt 
gelegaliseerd en harddrugs wor-
den vaker op medische gronden 
verstrekt. Daarmee vermindert de 
overlast van verslaafden, ook 
wordt het opsporings- en straf-
rechtelijk apparaat minder belast. 

• Om gedetineerden voor te 
bereiden op hun terugkeer in de 
samenleving verbetert hun 
begeleiding, behandeling en 
opleiding, ook na hun vrijlating. 
Voor tbs-veroordeelden komen 
meer plaatsen beschikbaar, ook 
krijgen zij een betere begeleiding 

bij verlof en na afloop van de tbs.
• Politie en openbaar ministerie 

moeten slachtoffers op de hoogte 
stellen van de afloop van hun 
strafzaak. Slachtoffers van lichte 
misdrijven mogen, buiten de 
rechter om, onder begeleiding 
daders aanspreken op hun daad 
en afspraken over compensatie 
maken. 

• Inlichtingen- en veiligheidsdien-
sten, politiekorpsen en gemeente-
besturen moeten hechter samen-
werken om terrorisme te 
voorkomen. De bevolking wordt 
beter geïnformeerd wanneer er 
sprake is van concrete dreiging. 
De democratische en rechterlijke 
controle op inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten wordt 
versterkt. <<

Illustratie: Hans Sprangers
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Een toename van de geregistreerde criminaliteit kan het gevolg zijn 

van een toename van de politieactiviteiten | foto: Inge van Mill.
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door Ger Huijbregts
Ger Huijbregts werkt bij het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van 
Justitie.

Het is inmiddels algemeen bekend dat allochtonen 
oververtegenwoordigd zijn in de cijfers over de geregi-
streerde criminaliteit en dat dit vooral geldt voor de niet-
westerse allochtonen. Tot voor kort was dit alleen bekend 
voor allochtonen die zelf in het buitenland zijn geboren, 
de zogenoemde eerste generatie. Sinds kort bestaat de 
mogelijkheid om ook de criminaliteit vast te stellen van 
allochtonen waarvan een of beide ouders in het buitenland 
zijn geboren, de tweede generatie. Ook deze generatie blijkt 
oververtegenwoordigd te zijn in de criminaliteitscijfers. 
Het gevolg van deze oververtegenwoordiging is dat 
verschuivingen in de etnische samenstelling van 
de Nederlandse bevolking invloed hebben op de 
criminaliteitscijfers. Zo kan een verband worden gelegd 
tussen de sterke groei in de jaren negentig van het aantal 
allochtone jongeren van de tweede generatie en de 

geregistreerde geweldscriminaliteit. Overigens hebben 
waarschijnlijk ook andere factoren er aan bijgedragen dat er 
meer geweldscriminaliteit werd geregistreerd.

In deze bijdrage komt de vraag aan de orde welke invloed 
de tot 2015 verwachte veranderingen in de etnische 
samenstelling zullen hebben op de geweldscriminaliteit 
van jongeren. Het onderzoek blijft beperkt tot de ontwik-
keling van geweldscriminaliteit, omdat bij geweld de over-
vertegenwoordiging van allochtonen het meest opvalt en 
er minder invloed van economische ontwikkelingen valt te 
verwachten dan bij vermogensdelicten. Het onderzoek is 
ook beperkt tot strafrechtelijk minderjarigen, omdat daar de 
invloed van demografische ontwikkelingen het duidelijkste 
is. Bij volwassenen is de leeftijdsrange veel groter zodat de 
veranderingen daar trager doorwerken.

Eerst wordt een blik geworpen op de bijdrage van de 
etnische samenstelling op de geweldscriminaliteit in 
het recente verleden. Vervolgens komt de demografische 
ontwikkeling aan bod die voor de nabije toekomst wordt 

 Crimi-trends
Welke langetermijnontwikkeling kunnen we verwachten 
in de geweldscriminaliteit van minderjarigen, onder 
invloed van veranderingen in de bevolkingssamenstelling? 
Aan de hand van demografische prognoses van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek en gegevens over de etnische 
samenstelling van de huidige geweldscriminaliteit, wordt de 
mogelijke ontwikkeling geschetst van geweldscriminaliteit 
van jongeren die in het verschiet ligt. 

Bevolkingsontwikkelingen en jongerengeweld

VOOrSpElD 
gEwElD
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verwacht. Ten slotte wordt bekeken welke invloed deze 
demografische ontwikkeling zal hebben op de toekomstige 
ontwikkeling van de geweldscriminaliteit.

geweldscriminaliteit per 100 jongeren
Omdat er een direct verband bestaat tussen de criminaliteit 
en de omvang van de bevolking, wordt de relatieve 
criminaliteit vaak uitgedrukt als het aantal misdrijven per 
100 personen. Figuur 1 geeft aan hoe de geweldscriminaliteit 
zich sinds 1996 heeft ontwikkeld bij de verschillende 
etnische groepen. Een percentage van 3 procent geeft hier 
aan dat er 3 misdrijven zijn geregistreerd per 100 personen. 

In de figuur is de geweldscriminaliteit door de niet-westerse 
eerste- en tweedegeneratieallochtonen weergegeven; in 
het vervolg zullen deze kortheidshalve worden aangeduid 
als eerste- en tweedegeneratieallochtonen. De westerse 
allochtonen vormen een relatief kleine groep die qua 
criminaliteit meer aansluit bij de autochtonen dan bij 
de niet-westerse allochtonen; daarom zijn deze groepen 
samengevoegd onder de naam ‘autochtonen’. Ook is in 
de figuur de geweldscriminaliteit van autochtonen plus 
westerse allochtonen weergegeven; in het vervolg zullen we 
kortweg spreken van autochtonen. De criminaliteitscijfers 

hebben betrekking op geregistreerde criminaliteit en 
zijn ontleend aan het Herkenningsdienstsysteem van de 
politie (HKS). Het HKS is een informatiesysteem van de 
Nederlandse politie waarin onder meer gegevens over 
verdachten worden opgenomen. Sinds het peiljaar 2002 

wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
het HKS gekoppeld aan de gegevens van de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA). Daarmee kan van de verdachten 
in het HKS de etniciteit worden vastgesteld.

Het aantal geweldsmisdrijven is bij de tweede generaties 
allochtonen aanzienlijk hoger dan bij autochtonen. Het 
valt op dat bij de autochtonen na 2000 een groei optreedt 
van de geregistreerde geweldscriminaliteit. Dit kan 
wijzen op een toename van de gepleegde criminaliteit. 
Het kan echter ook een gevolg zijn van een toename van 
de politieactiviteiten, bijvoorbeeld als gevolg van het 
Veiligheidsprogramma. Bij allochtonen treedt na 2000 

Figuur 1> Geweldsmisdrijven door minderjarigen, uitgesplitst naar autochtonen en eerste- en 
tweedegeneratieallochtonen
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geregistreerde geweldscriminaliteit



minder groei van de geweldscriminaliteit op dan bij 
autochtonen. De oververtegenwoordiging van allochtonen 
in de geweldsdelicten neemt dus af. Overigens behoeft de 
figuur hier enige toelichting in. De geweldscriminaliteit 
onder de tweedegeneratieallochtonen stijgt immers ook 
na 2000. Maar omdat de stijging bij autochtonen groter is 
dan bij allochtonen (na 2002) wordt de kloof tussen beide 
groepen kleiner. 

Het kleiner worden van de kloof tussen allochtonen en 
autochtonen lijkt samen te hangen met de ontwikkeling 
van een van de geweldsdelicten, namelijk straatroof. 
Voor straatroof is de oververtegenwoordiging van 
allochtonen nog groter dan bij bijvoorbeeld bij mis-
handeling en bedreiging. Dit delict is na 2001 duidelijk 
afgenomen. Bij de allochtonen wordt de toename van 
mishandeling en bedreiging gedeeltelijk gecompenseerd 
door de afname van straatroof. Bij de autochtonen is het 
aandeel van straatroof echter te klein om de toename van 
mishandeling en bedreiging te kunnen compenseren. 
Zodoende neemt bij autochtone jongeren het geregistreerde 
geweld duidelijk toe vanaf 2001, terwijl dit bij allochtone 
jongeren veel minder zichtbaar is.

ontwikkeling tot 2015
We weten nu hoe de geweldscriminaliteit van jongeren 
verdeeld is over de autochtonen en de twee generaties 
allochtonen. Het is nu mogelijk om een nuttige berekening 
te maken: welke veranderingen in de geweldscriminaliteit 
kunnen we in de toekomst verwachten op grond van de 
veranderende etnische samenstelling? We gebruiken 
hiervoor de demografische prognoses van het CBS. 
Deze prognoses zijn als volgt:

Omdat het aantal autochtonen veel groter is dan de twee 
generaties allochtonen, zijn deze in figuur 2 weergegeven 
op verschillende assen: op de linker as de autochtonen 
en op de rechter as de allochtonen. In de grafiek geeft de 
bovenste curve de ontwikkeling weer van de autochtonen 
plus niet-westerse allochtonen. De onderste twee curven 
geven de ontwikkeling weer van de niet-westerse eerste- 
en tweedegeneratieallochtonen. De cijfers na 2005 zijn 
voorspelde waarden en zijn weergegeven met een lichtere 
tint. De figuur laat zien dat in de periode tot 2015 het 
aantal autochtone jongeren stabiel zal blijven. De tweede 
generatie allochtonen blijft doorgroeien in het hoge tempo 
dat al vanaf 1990 optreedt. De eerste generatie vertoont al 
vanaf de jaren zeventig een cyclisch patroon dat bepaald 
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Figuur 2> Ontwikkeling 12- t/m 17-jarige jongeren naar etniciteit 
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wordt door economische ontwikkelingen, internationale 
gebeurtenissen en Nederlands immigratiebeleid. 
Vanaf 2003 treedt een duidelijke daling op in het aantal 
eerstegeneratieallochtonen. Het CBS verwacht dat deze 
daling pas tegen 2015 zal afvlakken.

Uit de prognose van de bevolkingscijfers kan de toe-
komstige ontwikkeling van de geweldscriminaliteit 
worden berekend met een methode die vergelijkbaar is 
met het ‘PMJ-V-model’. Dit is een prognosemodel dat door 
het ministerie van Justitie wordt gebruikt om jaarlijks een 
prognose op te stellen van de benodigde sanctiecapaciteit. 
In het PMJ-V-model worden diverse maatschappelijke 
en economische variabelen gebruikt om de toekomstige 

ontwikkeling van de criminaliteit te voorspellen. Deze 
voorspelling van de criminaliteit vormt de basis voor de 
voorspellingen in de rest van de justitieketen. 

Voor dit artikel is een simpeler model toegepast waarin 
alleen wordt voorspeld welke invloed de etnische samen-
stelling van de bevolking zal hebben op de toekomstige 
geweldscriminaliteit. De etniciteitsgegevens van HKS 
kunnen op deze manier optimaal worden benut. Voor deze 
berekening wordt de geweldscriminaliteit per 100 personen 
in 2005 (zie figuur 1) vermenigvuldigd met de toekomstige 
ontwikkeling van de bevolking (zie figuur 2) om een 
prognose te maken van de toekomstige ontwikkeling van de 
geweldscriminaliteit. De resultaten van de berekening zijn 
per etnische groep weergegeven in figuur 3.

Bij de autochtonen is in de periode 2001-2005 een sterke 
toename opgetreden van de geweldscriminaliteit. Deze 
heeft geen demografische oorzaak, omdat het aantal 
autochtone jongeren in deze periode weinig is veranderd. 
Ook in de nabije toekomst is het aantal autochtone jongeren 
stabiel, zodat de prognose van hun geweldscriminaliteit 
vrijwel constant is.

De komende jaren tot 2010 zullen demografische 

invloeden op de geweldscriminaliteit van 

minderjarigen gering zijn / foto: Inge van Mill.

Figuur 3> Voorspelde ontwikkeling 12- t/m 17-jarige geweldsverdachten per etnische groep 
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De eerste generatie vertoont al vanaf 
de jaren zeventig een cyclisch patroon 
dat bepaald wordt door economische 
ontwikkelingen, internationale 
gebeurtenissen en Nederlands 
immigratiebeleid
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www
hoe de bevolking denkt dat problemen rond criminaliteit en 
onveiligheid zich ontwikkelen in de toekomst, valt te lezen 
in een publicatie van het Sociaal en cultureel Planbureau 
(ScP), getiteld: In het zicht van de toekomst: Sociaal en 
cultureel rapport 2004. in hoofdstuk 10 (‘veiligheid, politie en 
justitie’) komen de verwachtingen (en zorgen) aan bod die de 
bevolking heeft over de toekomstige onveiligheid en 
criminaliteit iets verder weg in de toekomst – in 2020. 
om een indruk van die verwachtingen te krijgen heeft het 
ScP een steekproef van de nederlandse bevolking van 16 jaar 
en ouder een schriftelijke enquête afgenomen over hun 
wensen en verwachtingen op een aantal gebieden, waar
onder veiligheid. 

de toekomstverwachtingen rond veiligheid en criminaliteit 
stemmen niet vrolijk. bijna driekwart van de ondervraagden 
verwacht dat de problemen rond veiligheid en criminaliteit 
in het algemeen groter zullen zijn in 2020. 59 procent 
voorziet dat de problemen rond bedreiging en mishandeling 
dan groter zijn, nog eens 18 procent verwacht zelfs dat de 

problemen daarmee véél groter zijn. de verwachtingen rond 
de zwaarste geweldsdelicten (moord en doodslag) zijn even 
negatief: 53 procent rekent erop dat de problemen in 2020 
verergerd zijn, 16 procent verwacht dat deze aanmerkelijk 
erger zijn. naar de verwachtingen en wensen van de 
bevolking over de aanpak van problemen op het gebied van 
criminaliteit en onveiligheid, waaronder geweld, is eveneens 
gevraagd. opmerkelijk is hoezeer geweld afgekeurd wordt. 
61 procent voorziet dat geweldscriminaliteit dan strenger 
wordt bestraft. bijna unaniem (98 procent) vindt men het 
wenselijk dat geweldscriminaliteit strenger wordt bestraft, 
74 procent vindt het zelfs zeer wenselijk. 

opmerkelijk is ook dat de bevolking denkt dat de aanpak van 
criminaliteit effectiever is in 2020. 70 procent voorziet dat de 
politie beter samenwerkt met andere instanties zoals de 
hulpverlening, de helft van de bevolking denkt dat zowel 
meer verdachten worden aangehouden als bestraft in 2020. 

Lees verder op pagina 19
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Het aantal tweedegeneratieallochtonen neemt wel 
toe. Evenredig daarmee groeit ook de prognose van de 
door hen gepleegde geweldscriminaliteit. Het aantal 
eerstegeneratieallochtonen neemt de komende jaren 
af. Daarmee daalt ook de prognose van de door hen 
gepleegde geweldscriminaliteit. De prognose van de totale 
geweldscriminaliteit van minderjarigen wordt verkregen 
door de drie etnische groepen bij elkaar op te tellen. Het 
resultaat hiervan is weergegeven in figuur 4.

De groei van de tweede generatie wordt ongeveer 
gecompenseerd door de daling van de groep 
eerstegeneratieallochtonen. Althans tot 2010, daarna 
is de afname van de eerste generatie te klein geworden 
om de verwachte groei van de tweede generatie te 
compenseren. De komende jaren tot ongeveer 2010 zal 
de demografie in haar totaliteit dus nauwelijks invloed 
hebben op de geweldscriminaliteit van minderjarigen. 
Na 2010 mag worden verwacht dat de toename van de 
groep tweedegeneratieallochtonen weer zal leiden tot een 
verdere groei van de geweldscriminaliteit. De belangrijkste 
demografische onzekerheid zit daarbij in de omvang van 
de groep eerstegeneratieallochtonen. Een verslechtering 
van de internationale toestand zou alsnog tot een snelle 

toename van het aantal eerstegeneratieallochtonen 
kunnen leiden en daarmee tot een toename van de 
criminaliteit. 

Verder kunnen er natuurlijk beleidsontwikkelingen 
optreden met een aanzienlijke invloed op de geregistreerde 
geweldscriminaliteit. Ook moet erop worden gewezen dat 
er een economische cyclus van een tien jaar bestaat. Als 
gevolg daarvan zou na 2010 de economie weer kunnen 
gaan verslechteren, met een ongunstige invloed op de 
criminaliteit. 

Wat betreft de demografische ontwikkelingen mogen 
we echter verwachten dat tot 2010 geen demografische 
druk op de geweldscriminaliteit van minderjarigen 
valt te verwachten. Weliswaar neemt het aantal 
tweedegeneratieallochtonen toe, maar deze ontwikkeling 
wordt op korte termijn gecompenseerd door een afname 
van de eerstegeneratieallochtonen. <<

Figuur 4> Voorspelde ontwikkeling totale geweldscriminaliteit 12- t/m 17-jarigen  
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onderzoek
voor het begrip geweldscriminaliteit is de delictdefinitie van 
het cbS gehanteerd. dat betekent dat onder gewelds
criminaliteit vallen: straatroof, mishandeling, bedreiging, 
diefstal met geweld, seksuele delicten en afpersing. 



Secondant #5 | oKtober 2006      19

tegen die tijd worden er meer hulpmiddelen ingezet om de 
criminaliteit te bestrijden, denkt de bevolking: liefst 94 
procent rekent erop dat cameratoezicht op grotere schaal 
wordt toegepast, 97 procent verwacht dat andere techno
logische hulpmiddelen zoals dna ruimer worden toegepast. 
ook verwacht men meer aandacht voor criminaliteits
preventie: 82 procent denkt dat er in het onderwijs meer 
ruimte is voor preventie van criminaliteit, 67 procent 
voorziet meer aandacht voor het onderwerp in de opvoeding 
van kinderen.
ondanks deze verwachtingen over een geïntensiveerde 
aanpak van onveiligheid, zowel in preventief als repressief 
opzicht, rekent de bevolking dus wel op een gegroeide 
criminaliteit in 2020. 
het rapport is te downloaden van de website van het ScP: 
www.scp.nl 

wie zich wil oriënteren op (verwachte) demografische ont
wikkelingen kan terecht bij een publicatie van het centraal 
bureau voor de Statistiek (cbS) uit 2004: De Nederlandse 
samenleving 2004. Sociale trends. het cbS verwacht dat de 
bevolking van ons land rond 2040 gegroeid zal zijn tot 17,7 
miljoen inwoners. daarna zal de bevolking dalen, ten 
gevolge van de sterke vergrijzing. het vergrijzingsproces kan 
bijvoorbeeld door een onverwachte instroom van jonge 
migranten wel worden vertraagd, maar is uiteindelijk niet 
omkeerbaar, aldus het cbS, dat de vergrijzing ‘onafwend
baar’ noemt (p. 24). het aantal immigranten is tegen die tijd 
weer gestegen, als gevolg van de toenemende mobiliteit op 
de arbeidsmarkt, denkt het cbS. 
het Statistisch Jaarboek 2006 van het cbS bevat de nieuwste 
bevolkingsprognoses. er komen steeds meer ouderen: rond 
2010 bedraagt het aandeel van de bevolking van 65 jaar en 
ouder 15 procent, rond 2030 is het ruim 22 procent, daarna 
daalt het iets. het aantal jongeren tot 20 jaar daalt: in 2010 
vormen zij 24 procent van de bevolking, in 2030 22 procent, 
waarna het aantal weer iets groeit (22,5 procent in 2050). 
het aantal allochtonen groeit in de toekomst, zowel van 
westerse als nietwesterse allochtonen voorziet het cbS een 
toename. in 2010 bestaat 11 procent van de bevolking uit 
nietwesterse allochtonen en 9 procent uit westerse 
allochtonen, in 2050 – als de bevolking na de jarenlange 
stijging naar verwachting weer gedaald is, tot 16,6 miljoen 
inwoners – zijn deze percentages respectievelijk 16,6 procent 
en ruim 13 procent. 
beide publicaties zijn van de website van het cbS te 
downloaden: www.cbs.nl

het tijdschrift Justitiële verkenningen van het wetenschap
pelijk onderzoek en documentatiecentrum (wodc) heeft 
een themanummer (nr. 3, 2006) gewijd aan demografische 
ontwikkelingen, met name hun betekenis voor het justitiële 
beleidsterrein. joop garssen schetst in zijn inleidende artikel 
Meer grijs én meer kleur bevolkingsontwikkelingen zoals de 
bevolkingsgroei, ‘vergrijzing en verkleuring’, de spreiding 

van de bevolking en toekomstige bevolkingsontwikkelingen 
en dergelijke, omdat daarmee thema’s als criminaliteit, 
slachtofferschap en integratie beter kunnen worden 
begrepen. jan latten en luc verschuren schetsen een 
toekomstscenario in hun bijdrage Nederland in 2035: 
angstiger, meer verschil en meer afzondering? daarin staat 
de vraag centraal of onze samenleving door de toename van 
het aantal ouderen kwetsbaarder en angstiger wordt. 
daarbij nemen zij de manier waarop verschillende groepen 
ouderen en andere bevolkingsgroepen kunnen omgaan met 
gevoelens van kwetsbaarheid en onveiligheid in 
ogenschouw en wat daarvan de maatschappelijke gevolgen 
kunnen zijn. dit gebeurt tegen de achtergrond van 
maatschappelijke trends zoals segregatie tussen jong en 
oud, arm en rijk, allochtoon en autochtoon. in het algemeen 
kan de vergrijzing bijdragen aan een vermindering van 
slachtofferschap. ouderen zijn meer geneigd risico’s te 
vermijden en binnenshuis hun vertier te zoeken, waar 
jongeren meer hun vertier buiten de deur zoeken en daarbij 
meer risico’s lopen. het absolute aantal ondervonden 
delicten zal in 2035 net als in 2005 3,3 miljoen bedragen, 
verwachten latten en verschuren, maar procentueel zal dit 
een daling van het slachtofferschap van 25 naar 23 procent 
van de bevolking betekenen. 
vanwege de vergrijzing zullen bijvoorbeeld minder mensen 
uitgaansgelegenheden zoals cafés zullen bezoeken. 
het aantal mensen dat slachtoffer wordt van bijvoorbeeld 
uitgaansgeweld kan daarmee afnemen. de vergrijzing kan 
er ook voor zorgen dat mensen meer geïsoleerd leven en 
minder sociale contacten hebben. leven in een krimpende 
sociale kring is immers een bekend verschijnsel dat hoort bij 
het ouder worden. veel ouderen zullen, door de kleiner 
wordende gezinnen, in de toekomst maar één of helemaal 
geen broers of zussen hebben. dat vermindert de kans op 
mantelzorg en vergroot de druk op de degenen die 
overblijven om die zorg te bieden. hierdoor kan het risico op 
ouderenmishandeling toenemen. 
een andere bijdrage richt op de gevolgen van de twee 
belangrijkste demografische ontwikkelingen: vergrijzing/
ontgroening enerzijds en de groei van het aandeel niet
westerse allochtonen in de bevolking anderzijds. wat 
betekenen deze ontwikkelingen bijvoorbeeld voor de 
intergenerationele solidariteit en de verhoudingen tussen 
de verschillende etnische bevolkingsgroepen in nederland, 
vragen edwin Kruisbergen en marnix croes zich af. rob bijl 
en anderen zoeken in hun bijdrage het antwoord op de 
vraag hoe daderschap samenhangt met demografische en 
sociaaleconomische kenmerken van de autochtone en 
allochtone bevolking. ook vragen zij zich af wat de invloed 
kan zijn van demografische ontwikkelingen op de toe
komstige criminaliteitscijfers. 
het themanummer van Justitiële verkenningen is te 
downloaden van www.wodc.nl
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Hoogleraar Sociaal Pedagogische Hulpverlening Peter van 

der Laan: “Ik vind intuïtie een slechte raadgever bij 

justitiële interventies.” | Foto: Inge van Mill
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   interview  professor peter van der laan over jeugdcriminaliteit en 
justitiële interventies

“DE jEugDCrimiNAliTEiT 
lOOpT NiET giErEND uiT 
DE hAND” 
   De ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit is al jaren stabiel. Daarom betreurt 
professor Peter van der Laan de luider klinkende roep om een hardere aanpak van 
jeugdige criminelen. Hij gruwt bovendien van interventies met het uitsluitende 
oogmerk jongeren ‘mores te leren’. “Dat soort interventies is niet effectief”, 
zegt de hoogleraar Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Universiteit 
van Amsterdam in een interview met secondant. Om dezelfde reden noemt 
hij de 10 miljoen euro die het kabinet wil steken in heropvoedingskampen 
voor meer dan 10 000 probleemjongeren weggegooid geld. Het is zijn stellige 
overtuiging dat interventies alleen effectief zijn als ze aansluiten bij individuele 
omstandigheden.  

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

“Er bestaan veel misverstanden over de effec-
tiviteit van de aanpak van jongeren die op 
het slechte pad zijn geraakt en ook van de 
methodes om te voorkomen dat jeugdigen 
ontsporen. Neem de ‘bajesverkenning’ waarbij 
jongeren ervaren hoe het is in een gevangenis. 
Ze moeten hun persoonlijke spullen inleveren, 
worden intimiderend toegesproken door de 
gevangenisdirecteur en voeren gesprekken met 
veroordeelden. Het moet jongeren bang maken. 
‘Dat zal ze wel leren’, is de gedachte. Toch is dat 

niet zo. Deelnemers aan zo’n programma lopen 
juist een grotere kans crimineel gedrag te gaan 
vertonen. Dat komt omdat ze bij het plegen van 
een misdaad slechts denken aan de waan van het 
moment. Daar heeft een bajesverkenning geen 
invloed op.”

Professor Peter van der Laan, van huis uit ortho-
pedagoog, houdt zich sinds begin jaren tachtig 
bezig met onderzoek op het terrein van justitiële 
jeugdzorg, jeugdcriminaliteit en jeugdstrafrecht. 
Hij promoveerde in 1991 op een proefschrift 
getiteld Experimenteren met alternatieve 
sancties voor jeugdigen. De hoogleraar Sociaal 
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Pedagogische Hulpverlening die is verbonden 
aan de Universiteit van Amsterdam, maakt zich 
zorgen over de hardere aanpak van jeugdige 
criminelen zonder dat de cijfers daartoe aan-
leiding geven. “De jeugdcriminaliteit loopt niet 
gierend uit de hand. Worden de daders steeds 
jonger? Nee. Zijn steeds meer meisjes bij crimi-
nele activiteiten betrokken? Valt wel mee. Meer 
allochtone daders? Het zijn er meer maar niet uit 
alle groepen en niet bij alle misdaden”, zegt hij.

Van der Laan haalt licht zijn schouders op. 
De stabiliteit in de jeugdcriminaliteit is gebaseerd 
op politierapporten en op zelfrapportage van 
jongeren. “Onderzoekers vinden elkaar snel op 
deze conclusie. Maar er zijn anderen die anders 
naar de cijfers kijken en ze anders interpreteren, 
en de conclusies van de onderzoekers opvatten als 
‘gebagatelliseer’. Factoren die meespelen zijn dan 
maatschappelijke onrust, verkiezingen en andere 
ongrijpbare zaken. Begin jaren tachtig toen ik 
met onderzoek begon, was jeugdcriminaliteit 
geen onderwerp, nu wel. Ook speelt mee dat bij de 
aanpak van lastige jongeren, probleemjongeren, 
niet meer alleen door rechts ‘stevige’ maatregelen 
worden geëist. De politieke scheidslijn is 
weggevallen. We denken over jongeren in de 
maatschappij zoals het ons het beste uitkomt. 
Dat leidt tot rare, soms wat onverkwikkelijke 
discussies.”

Als voorbeeld geeft hij een beslissing van de 
Tweede Kamer om jongeren die op grond van een 
strafrechtelijke titel in een justitiële jeugdinrich-
ting zijn geplaatst, te scheiden van civielrechtelijk 
geplaatste jongeren. Van der Laan: “Alsof er 
verschil bestaat tussen die twee groepen, alsof 
alleen strafrechtelijke jongeren delicten hebben 

gepleegd en civielrechtelijk geplaatsten besmet 
kunnen worden. Strafrechtelijk geplaatste 
jongeren worden op die manier apart gezet en in 
een kwaad daglicht gesteld. Bovendien gaat het 
ook bij die jongeren voor het overgrote deel niet 
om moord en doodslag maar heel vaak om niet 
al te ernstig gedrag, bijvoorbeeld vermogens-
delicten zoals inbraak. Het risico is groot dat de 
inrichtingen voor strafrechtelijk geplaatsten 
steeds meer tot strafinrichtingen verworden 
waar voor opvoeding en behandeling minder 
plaats is.”

schandpaal
Het is volgens Van der Laan verkeerd bij de aan-
pak van jeugdcriminaliteit in te zoomen op 
een kleine ernstige groep jongeren die steeds 
opnieuw in aanraking komen met politie en 
justitie. “Door ons ten onrechte blind te staren 
op de harde kern van jonge delinquenten 
ontstaat een verkeerde indruk van ons stelsel. 
Het suggereert dat onze aanpak niet deugt want 
anders zouden we ze in het justitiële systeem 
niet meer tegenkomen. Je mag ervan uitgaan 
dat de bulk er na een of twee keer contact met 
de politie mee ophoudt. De veelplegers, de harde 
kern van de jeugdige criminelen, vormen een hele 
kleine groep binnen de jeugdcriminaliteit. En 
toch gaan er stemmen op om harder in te grijpen. 
Dat is te betreuren want dat is niet effectief. 
De schandpaal weer invoeren? Werkkampen 
opzetten? Prima, daar mag je voor kiezen, maar 
niet omdat dat beter zou werken. Het soort 
interventies ‘omdat ze dan mores leren’ is niet 
effectief. Dat heeft onderzoek overduidelijk 
aangetoond.” 

“We denken over jongeren in de 
maatschappij zoals het ons het 
beste uitkomt”

“Door ons ten onrechte blind 
te staren op de harde kern van 
jonge delinquenten ontstaat een 
verkeerde indruk van ons stelsel”
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Interventies zijn bij jongeren gericht op gedrags-
verandering. Van der Laan stelt dat ze alleen 
effectief kunnen zijn als ze aansluiten bij de 
persoonlijke omstandigheden. “Een programma 
moet voldoende tegemoetkomen aan de What 
Works-beginselen. Daarbij gaat het om een 
systematische benadering van de persoon en 
van zijn sociale omgeving, want ook gezin, 
school, woonbuurt en vrienden spelen een rol bij 
probleemgedrag. In de aanpak moet je je richten 
op de verschillende domeinen. Als bijvoorbeeld 
sprake is van een niet-afgemaakte opleiding 
dan moet je daar iets aan gaan doen. Immers, 
als je één risicofactor uitsluit dan is het niet 
verwonderlijk dat de aanpak niet aanslaat.”

toetsing effectiviteit
De meest voorkomende interventies zijn: 
begeleiding door de jeugdreclassering, Halt en 
andere taakstraffen, geldboetes, jeugddetentie en 
plaatsing in een jeugdinrichting voor langdurige 
behandeling (PIJ, enigszins te vergelijken met de 
tbs voor volwassenen). Van der Laan verwacht in 
de komende tijd steeds meer programma’s voor 
interventies. De interventies zullen op hun 
effectiviteit worden beoordeeld door de 
Erkenningscommissie Gedragsinterventies 
Justitie die minister Donner van Justitie vorig jaar 
heeft ingesteld en waarin professor Van der Laan 
zitting heeft. “Het goede van de Erkennings-
commissie is dat nu criteria voor toetsing vast-
liggen. Programma’s zullen vroeger of later 
moeten aantonen dat de aanpak werkt. 
De erkenningsregeling geeft ook aan dat onder-
zoek naar effectiviteit aan bepaalde eisen moet 
voldoen.”   

Hij signaleert aan de andere kant ook risico’s 
aan de erkenningsregeling die nadrukkelijk 
spreekt over ‘gedragsinterventies, waarvan 
verwacht mag worden dat de toepassing daar-
van de recidive vermindert’. Van der Laan: “We 
moeten ons realiseren dat niet al onze justitiële 

interventies zich expliciet richten op effectiviteit 
in termen van het terugdringen van recidive. We 
passen ook sancties toe waarmee we vergelding, 
genoegdoening of schadevergoeding aan het 
slachtoffer willen bewerkstelligen. Duidelijk 
maken dat het niet acceptabel is, dat het erg 
is voor het slachtoffer. Er zijn interventies 
die daaraan voldoen zonder dat het leidt tot 
verandering van gedrag. Bijvoorbeeld een cursus 
bewustmaking dat slachtofferschap meer is 
dan lichamelijk letsel. Als erkenning van een 
interventie alleen plaatsvindt als de recidive 
vermindert, dan zou dat geen recht doen aan 
andere interventies.” 

halt
De conclusie in een recent onderzoek (zie pagina 
26-29, red.) in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
dat met of zonder afdoening via de taakstraf 
Halt hetzelfde recidivepatroon is waar te 
nemen, betekent niet zomaar dat er iets mis is 
met Halt, aldus Van der Laan. “De uitkomst van 
het onderzoek is misschien teleurstellend voor 
Halt. Maar met maximaal twintig uur werken 
verander je niet het patroon van je leven met 
de hele problematische achtergrond. Dus in 
ernstige of zware gevallen, bij een grote kans op 
recidive, moet je realistisch blijven als het gaat 
om de invloed van deze taakstraf. Bij Halt zitten 
ook hele groepen voor futiliteiten; bij hen is geen 
sprake van recidiveren, maar dat komt niet door 
Halt. Recidive blijft ook zonder Halt uit. Halt 
moet daarom niet weg, het moet differentiëren 
zodat individuele trajecten mogelijk worden. 
Het moet kunnen aansluiten op oorzaken en 
achtergronden die de carrière van de jongeren 
beïnvloeden. Maar het moet ook kunnen worden 
opgelegd uit oogpunt van vergelding of van 
genoegdoening richting slachtoffer. Te denken 
valt aan het tot stand brengen van bemiddelende 
en verzoenende gesprekken of schadevergoeding 
voor elkaar brengen.”
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werkkampen
Van der Laan heeft geen goed woord over voor 
de plannen van het kabinet, gesteund door een 
kamermeerderheid van CDA, VVD en PvdA, 
grote groepen onwerkwillige jongeren naar 
een heropvoedingskamp te sturen. “De plannen 
gaan uit van de simplistische overtuiging dat 
het bijbrengen van discipline, orde en regelmaat 
zich automatisch vertaalt naar ‘real life’. Ik stoor 
me mateloos aan de discussie die uitkomt op 
‘dan komt het wel goed’. Alsof het probleem van 
hardnekkige werkloosheid samenhangt met 
voortdurend een petje dragen en je schoenen 
niet poetsen. Daar ligt niet de kern van het 
probleem. Een niet-afgemaakte opleiding en 
discriminatie op de arbeidsmarkt, dat zijn de 
werkelijke oorzaken. Een sergeant-majoor die 
jongeren bijbrengt hun schoenen te poetsen en ze 
laat opdrukken tot ze erbij neervallen, lost niets 
op aan opleidingen die te theoretisch zijn of aan 
discriminatie op de arbeidsmarkt.”

De vergelijking dringt zich op met het pleidooi 
van premier Ruud Lubbers (CDA) in 1993 ‘kampe-
menten’ op te richten waar criminele jongeren 
‘rust, discipline en regelmaat’ bijgebracht 
zouden moeten krijgen. In 1994 is in Veenhuizen 
als experiment een kampement – De Rolpaal – 
geopend waar criminele jongeren aan een streng 
regime werden onderworpen. “Drie jaar later is 
het experiment beëindigd en is het werkkamp 
opgedoekt. Het had jongeren moeten leiden naar 
de arbeidsmarkt en dat deed het niet. Dus is het 
experiment doodgebloed”, stelt Van der Laan 
die begin jaren negentig als WODC-onderzoeker 
betrokken was bij de evaluatie van de Lubbers-
kampementen.

Deze en andere ervaringen weerhouden het 
huidige kabinet en het parlement er niet van 
opnieuw met een voorstel voor strafkampen 
te komen. “De kampen zullen tot in lengte van 
jaren terugkomen in de discussies. Er is sprake 
van een maatschappelijk probleem dat moet 
worden opgelost. Van alles dat is geprobeerd 
heeft niet geholpen, dus dan maar weer kampen 
met orde en tucht. Het is een strijd tussen 
intuïtie en wetenschap. Intuïtief denken wij als 
maatschappij dat discipline zal werken, ondanks 
dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat dat 
niet zo is. Ik vind intuïtie een slechte raadgever 
bij justitiële interventies. We moeten ons laten 
leiden door kennis, door onderzoekresultaten. 
En, onderzoek toont aan dat jeugdkampen 
opzetten gelijk staat aan geld weggooien.”

differentiëren
Van der Laan is een warm pleitbezorger voor 
differentiëren en voor het verlaten van de 
‘alleen straffen’-methode. “Je kunt criminaliteit 
niet de wereld uit bannen. Je moet reëel zijn en 
aanvaarden dat er zoiets is als jeugdcriminaliteit. 
Wel moeten we onderzoek doen naar waar we 
ons in de toekomst zorgen over moeten maken. 
Zoals over de veertigduizend werkloze jongeren 
die niet in het systeem zitten. Een goede analyse 
leert waarschijnlijk dat er verschillende groepen 
zijn die om verschillende vormen van preventie 
vragen. Je zult op individueel niveau moeten 
kijken wat er aan de hand is en moeten reageren 
op individuele maat die aansluit bij oorzaken en 
achtergronden. Maar als we op individueel niveau 
gaan kijken wat er nodig is aan voorzieningen, 
moeten we dingen anders gaan doen dan nu het 
geval is. Dan moeten we van de gebaande paden 
af durven te gaan.”

Jeugddetentie noemt hij ter illustratie. “Het is 
niet te voorkomen maar het zet niet veel zoden 
aan de dijk. De recidive na verblijf in een straf-
inrichting ligt op 70 tot 80 procent. Men zegt niet 

“Van alles dat is geprobeerd heeft 
niet geholpen, dus dan maar 
weer kampen met orde en tucht” 
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voor niets dat een jeugdgevangenis de universi-
teit van het kwaad is. Zouden we de jeugdstraf-
inrichtingen niet kunnen sluiten en de jongeren 
anders opvangen? In de Amerikaanse staat 
Massachusetts hebben ze dat eind jaren zeventig 
in de kerstvakantie gedaan. Dat was een grote 
ommezwaai. Maar die maatregel moest later voor 
een belangrijk deel worden teruggedraaid. Niet 
omdat jongeren brandschattend over de straat 
gingen, maar omdat de vakbonden bezwaar 
maakten tegen het ontslag van het gevangenis-
personeel!”

Als Van der Laan minister was, dan zou hij de 
justitiële inrichtingen de opdracht geven zelf 
met alternatieven te komen, met een programma 
wat er per jongere zou moeten gebeuren. “Er is 
in Nederland veel expertise om met criminele 
jongeren om te gaan. De uitkomst van zo’n 
opdracht zou zijn dat ze kiezen voor een hele 
intensieve, voor het grootste deel ambulante 
begeleiding van jongere en het gezin en de school 
daarbij betrekken. Geheid dat de recidive dan 
omlaag gaat. Deze operatie kan kostenneutraal 
worden uitgevoerd als jeugdinrichtingen zelf 
verantwoordelijk worden gemaakt voor de 
verschuivingen in hun budget. Er wordt al lang 
gedacht over alternatieve straffen maar altijd 
krijgt een andere, de verkeerde, organisatie de 
opdracht om erover na te denken. Daardoor 
worden nieuwe vormen van interventie toe-
gevoegd aan bestaande straffen en verandert er 
niet iets wezenlijks.”

andere aanpak
De onderzoeker staat een hele andere aanpak 
van de jeugdcriminaliteit voor. “Je zou het 
interventiesysteem op een hele andere leest 
moeten schoeien. Maar dat vereist durf. Je moet 
als minister van goeden huize komen om te 
zeggen dat straffen ook anders mag dan via 
detentie. In de samenleving heerst de algemene 
opvatting dat het met criminele jeugdigen 
wel weer goed komt als je ze opsluit. Dat wordt 
anders als je de burgers meer informatie geeft 
over de achtergronden van de dader, over de 
gevolgen voor het slachtoffer en over mogelijke 
alternatieve interventies. Dan zijn ze helemaal 
niet zo straffend gezind. Een tienermoeder die in 
totale onmacht haar pasgeboren baby niet goed 
verzorgt met de dood tot gevolg, is een andere 
zaak dan een koelbloedige moord. Of een jongetje 
dat zijn stiefvader die zijn moeder jarenlang heeft 
mishandelt, ombrengt. Dan zijn burgers eerder te 
porren voor alternatieve interventies, omdat men 
inziet dat moet worden behandeld of opgevoed en 
niet gestraft. Daarom ben ik ook optimistisch in 
het huidige politieke, maatschappelijke klimaat 
dat een steeds hardere aanpak voorstaat. Er is nog 
oog voor rede en realiteit.”

Er is een andere reden voor optimisme, zegt Van 
der Laan. “In vergelijking met twintig, dertig jaar 
terug weten we veel meer over de effectiviteit van 
interventies. Daardoor kunnen we ook beter op 
maat gemaakte programma’s ontwikkelen. Niet 
voor niets zijn toetsingscommissies ontstaan 
op Justitie en op Volksgezondheid en Welzijn. 
We weten beter waaraan interventies moeten 
voldoen om gedragsveranderingen te bereiken. 
De radicale omslag die nodig is, zit in het durven 
verlaten van de ‘alleen straffen’-methode. 
Mensen die weten dat dat het beste is, moeten 
dat veel vaker en veel harder van de daken 
schreeuwen en tegen andere voorstellen hard 
ingaan. Dat geldt zeker voor onderzoekers, ook 
voor mezelf.” << 

“Zouden we de jeugdstraf-
inrichtingen niet kunnen 
sluiten en de jongeren anders 
opvangen?”
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door Ilse van Leiden en Henk Ferwerda
Ilse van Leiden is onderzoeker bij Advies- 
en Onderzoeksgroep Beke te Arnhem, Henk 
Ferwerda is directeur van dit bureau.

Voor jongeren die worden opgepakt door de 
politie vanwege lichte vergrijpen kennen we in 
ons land sinds vijfentwintig jaar een alternatieve 
sanctie: de Halt-afdoening. Halt startte in de 
jaren tachtig met een aanpak van jongeren 
die zich schuldig maakten aan vandalisme en 
graffiti. Na verloop van tijd werd de doelgroep 
van Halt uitgebreid van first offenders naar 
second offenders en ging Halt zich ook op andere 
relatief lichte vergrijpen richten zoals overlast, 
baldadigheid, diefstal en vuurwerkdelicten.

Een jongere die door de politie wordt door-
verwezen naar Halt voert – samen met zijn 
ouder(s) – een of meerdere gesprekken met 
een Halt-medewerker, biedt indien relevant 
excuses aan het slachtoffer aan en verricht 
werkzaamheden en/of een leeropdracht. 
Daarnaast betaalt de jongere eventuele schade 
aan het slachtoffer. Met een interventie door 
Halt wordt beoogd de jongeren bewust te maken 
van hun gedrag en recidive te voorkomen. 
Door te kiezen voor een Halt-afdoening ontlopen 
jongeren een strafblad.

onderzoeksdesign
In het licht van de toegenomen aandacht voor de 
effectiviteit van interventies en naar aanleiding 
van de verbrede toepassing van Halt is gedurende 
de afgelopen drie jaar een landelijk onderzoek 
verricht naar de effectiviteit van de Halt-

afdoening. Daarin is onder meer nagegaan of 
Halt bereikt wat het beoogt: het terugdringen van 
crimineel gedrag. Daarnaast is onderzocht wat de 
werkzame en niet-werkzame bestanddelen van 
de Halt-afdoening zijn. 

Het onderzoeksdesign dat is gehanteerd, 
maakt het mogelijk om een causaal verband 
te kunnen leggen tussen de Halt-afdoening en 
het strafbare gedrag van de jongere nadien. In 
het onderzoek is namelijk gebruik gemaakt 
van een quasi-experimenteel design waarin 
sprake is van een experimentele groep en een 
vergelijkbare controlegroep. Terwijl de jongeren 
uit de experimentele groep na het plegen 
van een strafbaar feit en doorverwijzing naar 
Halt de verschillende elementen van de Halt-
afdoening doorlopen, zijn de jongeren uit de 
controlegroep van het uitvoerende deel van de 

Halt-afdoening vrijgesteld. Evenals de jongeren 
uit de experimentele groep zijn de jongeren uit de 
controlegroep opgepakt door de politie en hebben 
zij (samen met hun ouders) de eerste gang naar 
Halt gemaakt. Beide groepen jongeren zijn een 
jaar lang gevolgd. 

recidive
De resultaten van het onderzoek zijn op 
hoofdlijnen zeer eenduidig: jongeren die de Halt-
afdoening doorlopen hebben, laten na verloop 
van tijd – na een half jaar en na een jaar – geen 

Een onderzoek met een experimentele groep en een 
controlegroep werpt een nieuw licht op de alternatieve 
afdoening Halt. In het algemeen vertonen jongeren die 
deze afdoening hebben ondergaan daarna geen ander 
recidivepatroon. Bij jongeren die een aan bepaald 
profiel voldoen is wél sprake van een positief effect. 
Betere screening dus van jongeren in de toekomst, kan 
Halt effectiever maken. 

Beide groepen jongeren zijn 
een jaar lang gevolgd
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ander recidivepatroon zien dan jongeren die van 
de Halt-afdoening zijn vrijgesteld. Jongeren die 
een Halt-afdoening hebben ondergaan plegen 
daarna met andere woorden niet minder, of 
minder ernstige, criminaliteit dan jongeren 
die deze interventie níét hebben gehad. Beide 
groepen jongeren blijken even vaak terug 
te vallen in strafbaar gedrag; een op de drie 
jongeren komt binnen een jaar opnieuw in 
contact met de politie wegens strafbaar gedrag. 
Het gaat dan vooral om delicten als overlast, 
baldadigheid, vandalisme en diefstal. Ofschoon 
jongeren wel aangeven door de Halt-afdoening te 
hebben ingezien dat ze verkeerd bezig zijn en de 
afdoening als een straf te ervaren, vertaalt dit zich 
niet in een vermindering van de recidive. 

Nader inzoomen op de onderzoekspopulatie wijst 
uit dat het doorlopen van een Halt-afdoening 
bij bepaalde jongeren wel een positief effect 
heeft op recidive. Allereerst blijkt de Halt-
afdoening een adequate maatregel te zijn voor 
jongeren die gevoelig zijn voor groepsdruk. 
Bij deze zogenaamde meelopers is sprake van 
een lagere en/of minder ernstige recidive nadat 
zij een Halt-afdoening hebben doorlopen dan 
wanneer zij hiervan zijn onthouden. Ten tweede 
is er een deelgroep van jongeren aan te wijzen 
die eveneens gebaat is bij een interventie 
door Halt. Het profiel van deze ‘ideale Halt-
jongeren’ omvat de volgende kenmerken: first 
offenders woonachtig buiten de Randstad die 
de consequenties van hun gedrag inzien, weinig 
problemen hebben, zich sociaal gedragen en een 
positieve vrijetijdsbesteding hebben. Naarmate 
jongeren sterker aan dit profiel voldoen, is de 

kans op een positief effect van Halt op recidive 
aannemelijker. Omgekeerd blijkt dat de 
Halt-afdoening niet geschikt is voor de meer 
problematische jongeren die al op jonge leeftijd 
riskante gewoonten hebben zoals het drinken 
van alcohol en gokken.
 

Gekeken naar de afzonderlijke bestanddelen van 
Halt blijkt dat het voor de recidive niet uitmaakt 
of een jongere een leer- of werkopdracht verricht, 
de straf meer of minder dan vijf uur beslaat of dat 
de jongere een of meerdere gesprekken met de 
Halt-medewerker voert. Ook blijken het treffen 
van een schaderegeling en het bestaan van een 
relatie tussen straf en delict geen invloed te 
hebben op het hernieuwd plegen van delicten. 
Met name deze laatste bevinding druist in 
tegen de veronderstelling dat het bestaan van 
een intrinsieke relatie tussen daad en sanctie 
van belang is voor recidivereductie. Wel blijkt 
spijtbetuiging van de jongeren positief samen 
te hangen met toekomstig crimineel gedrag. 
Jongeren die in het kader van de Halt-afdoening 
(mondeling of schriftelijk) excuses aan het 
slachtoffer aanbieden, plegen namelijk na de 
Halt-afdoening minder of minder ernstige 
strafbare feiten. 
 
screening 
Uit het onderzoek komt naar voren dat Halt 
in de huidige vorm niet voor alle jongeren die 
zich schuldig maken aan lichte vergrijpen een 
adequate maatregel is om het gedrag een halt toe 
te roepen. Omdat Halt wel positieve effecten kan 
boeken bij jongeren die aan een bepaald profiel 
voldoen, is screening van jongeren van belang. 
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Nadat een jongere door de politie is opgepakt kan 
door professionals worden vastgesteld of Halt de 
juiste interventie is voor deze jongere of dat een 
andere maatregel geschikter is. De bevindingen 
bieden voldoende aangrijpingspunten om de 
invulling en toepassing van Halt vijfentwintig 
jaar na dato te herzien. De minister van 
Justitie acht naar aanleiding van de onder-
zoeksresultaten een heroverweging van de 
Halt-afdoening zinvol. Een nadere invulling van 
screening van jongeren maakt hier een belangrijk 

onderdeel van uit. Daarnaast zal er aandacht zijn 
voor andere dan wel nieuwe interventies voor 
die jongeren waarvoor de Halt-afdoening geen 
effectieve maatregel blijkt te zijn. 

halt in de etalage
De onderzoeksresultaten maken het mogelijk de 
Halt-afdoening specifieker in te vullen en toe te 
passen zodat er in de toekomst van Halt verwacht 
mag worden wat het beoogt. Vergeleken met 
andere strafrechtelijke interventies is Halt een 
relatief jonge interventie. Van de veelal oudere 
interventies zijn de feitelijke effecten niet 
bekend. Het onderzoek naar de effecten van 
Halt is bijzonder omdat daarin voor het eerst 
in onderzoek naar strafrechtelijke interventies 

gebruik is kunnen maken van een vergelijkbare 
controlegroep. Halt staat daarmee in de etalage 
en toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de 
resultaten van Halt in vergelijking met andere 
interventies als goed of slecht te bestempelen 
zijn. <<

www
Halt: Het Alternatief? De effecten van Halt 
beschreven. henk ferwerda, ilse van leiden, 
nicole arts en albert hauber. arnhem, 
advies en onderzoeksgroep beke, 2006.
het rapport is te downloaden van de websites 
van advies en onderzoeksgroep beke en het 
wodc, achtereenvolgens  
www.beke.nl en www.wodc.nl

De minister van Justitie 
acht naar aanleiding van de 
onderzoeksresultaten een 
heroverweging van de Halt-
afdoening zinvol



 interview   projectleider Bert westerveld over de urgente Aanpak Veiligheid: 

 “hET iS VOOr EEN gEmEENTE 
ONDOENlijk Om kEEr Op 
kEEr Bij Al DiE miNiSTEriES 
lANgS TE gAAN”

30      Secondant #5 | oKtober 2006 

Gemeenten kunnen voor complexe veiligheidsvragen, bijvoorbeeld 

op welke wijze stadswachten mogen worden gefinancierd, te rade 

gaan bij de Urgente Aanpak Veiligheid | foto: Inge van Mill.



Mag een stadswacht worden gefinancierd door ondernemers? Kan een 
gemeente iets doen aan de illegalenproblematiek? En bestaat er een 
bestuurlijke aanpak voor extreme jeugdoverlast? Voor vragen over deze en 
andere veiligheidskwesties, biedt de Urgente Aanpak Veiligheid uitkomst. 
“Met dit instrument heeft de rijksoverheid een loket gecreëerd waar 
gemeenten met complexe veiligheidsvragen terecht kunnen. Het is 
daarmee de snelste veiligheidsschakel tussen gemeente en Rijk”, aldus 
projectleider Bert Westerveld.  
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door Robbie Keus
De auteur is werkzaam als freelancejournalist bij 
Tekstbureau Alfa te Amsterdam.

Het instrument Urgente Aanpak Veiligheid 
werd in mei 2004 opgezet door het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Het is een van de veiligheidsmaatregelen 
uit het veiligheidsprogramma Naar een 
veiliger samenleving. De aanpak richt zich op 

knelpunten die gemeenten op het gebied van 
veiligheid(sbeleid) tegenkomen. De nadruk 
van de aanpak ligt op het terrein van de sociale 
veiligheid.

Het waren de gemeenten zelf die aangaven dat ze 
graag ondersteuning van het Rijk wilden krijgen. 
“Als regisseur van het veiligheidsbeleid, liepen de 
gemeenten tegen verschillende problemen aan”, 
legt Westerveld uit. Hij is werkzaam bij de directie 
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Strategie van het DG Veiligheid van het ministerie 
van BZK. “Het kabinet heeft de afgelopen jaren 
diverse initiatieven genomen en voorzieningen 
getroffen om de gemeenten bij te staan op 
veiligheidsgebied. Maar er bleek een aantal 
deelgebieden te zijn, waar geen voorzieningen 
voor waren. Het gaat dan vooral om complexe 
problemen, waarbij een aantal overheidspartijen 
betrokken is. Gemeenten wilden voor informatie 
over die veiligheidsproblemen graag op één punt 
terecht kunnen. Dat loket is de Urgente Aanpak 
geworden.”

loket
Bij grootschalige problemen moeten gemeenten 
vaak overleg voeren met verschillende instanties 
binnen de rijksoverheid. Zij zijn allemaal gedeel-
telijk verantwoordelijk voor de oplossing. 
Als voorbeeld noemt Westerveld het probleem 
van het verhuren van woningen aan illegalen. 
“Gemeenten die deze problematiek wilden 

aanpakken, wisten niet precies wat ze wel en 
niet mochten doen. Om hierover duidelijkheid 
te krijgen, moesten ze in contact treden met 
verschillende ministeries. Een deel van het 
probleem moet opgelost worden door VROM, 
een ander deel ligt bij BZK en ook Justitie speelt 
een rol. Het is natuurlijk te gek voor woorden 
dat een gemeente bij al deze ministeries moet 
‘shoppen’ om het probleem uiteindelijk te 

kunnen aanpakken. Daarom is besloten één 
loket te creëren. Want het is voor een gemeente 
ondoenlijk om keer op keer bij al die ministeries 
langs te gaan.” 

Het loket voor de Urgente Aanpak wordt 
bemand door medewerkers van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). Aan het woordje ‘urgent’ kan volgens 
projectleider Westerveld een brede invulling 
worden gegeven. “Wat de ene gemeente urgent 
noemt, ziet een andere gemeente misschien 
niet eens als probleem. We richten ons in 
eerste instantie op complexe problemen die 
multidisciplinair van aard zijn. Maar ook voor 
minder lastige vragen kunnen gemeenten bij ons 
terecht.” 

CCV-medewerkers gaan samen met de gemeente 
na of alle bestaande mogelijkheden al benut 
zijn. Daarnaast kijken ze of andere gemeenten 
met soortgelijke problemen te maken hebben 
gehad. Mogelijk dat met deze informatie het 
probleem kan worden opgelost. “In praktijk blijkt 
dat veel problemen verholpen kunnen worden 
met maatregelen die elders in het land al zijn 
ontwikkeld”, vertelt Westerveld. “Het is natuurlijk 
zonde om veel energie en tijd te steken in het 
zoeken naar een oplossing die ergens anders al 
bestaat.”

Nieuwe en of complexe veiligheidsproblemen 
op het gebied van sociale veiligheid worden 

“Wat de ene gemeente urgent 
noemt, ziet een andere gemeente 
misschien niet eens als 
probleem”

“Kenmerk van deze aanpak is 
dat de lokale en rijksoverheid 
samen aan de slag gaan”
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doorgespeeld aan het ministerie van BZK. Het 
ministerie brengt het probleem in kaart en gaat 
na welke overheidsinstanties betrokken zijn. De 
gemeente ontvangt vervolgens een uitnodiging 
om met vertegenwoordigers van de rijksoverheid 
bijeen te komen om samen aan een oplossing te 
werken. Westerveld benadrukt dat het Rijk met de 
Urgente Aanpak geen verantwoordelijkheden van 
het lokale bestuur overneemt. “Het Rijk biedt wel 
een helpende hand. Kenmerk van deze aanpak is 
dat de lokale en rijksoverheid samen aan de slag 
gaan. Maar het oplossen van knelpunten op lokaal 
niveau staat centraal. Het is daarom niet meer dan 
logisch dat de gemeenten de agenda bepalen.”

onorthodoxe maatregelen
De gemeente overlegt samen met het Rijk welke 
aanpak de knelpunten verdienen. “We zullen 
ons tot het uiterste inspannen om hindernissen 
voor kansrijke maatregelen weg te nemen. We 
focussen ons volledig op de oplossing van het 
probleem. Doordat alle betrokken rijksoverheden 
bij het overleg aanwezig zijn, kunnen we snel tot 
zaken komen. Het gaat hierbij primair om kennis 
en organiserend vermogen om de zaken ‘slim’ 
te regelen. Bijvoorbeeld door procedures aan te 
passen. Niet het beleid, maar de uitvoering staat 
centraal. Soms wordt gekeken of het nodig is om 
over te gaan tot onorthodoxe maatregelen, zoals 
het aanpassen van wetgeving en het creëren van 
(tijdelijke) aanvullende bestuurlijke, politieke en/
of justitiële bevoegdheden.

Ondanks de mogelijkheden die de Urgente 
Aanpak biedt, maken gemeenten er op dit 
moment nog weinig gebruik van. Westerveld 
denkt dat de onbekendheid van het instrument 
hiervan de reden is. “Een groot deel van de 

gemeenten is nog niet op de hoogte van het 
instrument. Om hier verandering in te brengen, 
hebben we een heel gerichte campagne opgezet. 
Naast advertenties in vakbladen, komt er 
een folder uit en is er een website gelanceerd. 
Westerveld verwacht dat, met het promoten van 
het instrument, de aanvragen zullen toenemen. 
“De Urgente Aanpak springt immers in op een 
verzoek van de gemeenten zelf. We weten dat er 
bij de meeste gemeenten vragen spelen op het 
gebied van veiligheid. Wij staan dan ook in de 
startblokken om aan de slag te gaan.” <<

WWW
Criteria urgente aanpak veiligheid
alle nederlandse gemeenten maken deel uit van de doelgroep van de 
urgente aanpak. er wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote of 
kleine gemeenten.
om voor de urgente aanpak in aanmerking te komen, moeten de 
problemen: 
•  een directe link hebben met sociale veiligheid of veiligheids

beleving door de burger; 
• complex en multidisciplinair van aard zijn; 
• concreet worden benoemd en onderbouwd; 
• van de gemeente al aandacht krijgen; 
• anders dan financieel van aard zijn. 

meer informatie over de urgente aanpak veiligheid is beschikbaar op: 
www.urgenteaanpak.nl 
op deze site staan voorbeelden van urgente aanpakken, achtergrond
informatie en een aanvraagformulier voor gemeenten die gebruik van 
het instrument willen maken. 
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  project Veilige gemeenten presenteert vernieuwde  

methode kernbeleid Veiligheid en diagnose-instrument

iNTEgrAAl 
VEilighEiDSBElEiD 
wOrDT EEN kOuD 
kuNSTjE
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door Marcel Tielen en Rainaldo Aerts
Beide auteurs zijn beleidsmedewerker bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
en projectmedewerker van het Project Veilige 
Gemeenten.

Uit onderzoek is gebleken dat ruim twee van de 
drie gemeenten in Nederland de methode Kern-
beleid Veiligheid gebruiken bij de totstand-
koming van het integraal veiligheidsbeleid. 
De methode Kernbeleid Veiligheid is een groot 
succes gebleken en stond al snel bekend als ‘het 
rode boekje’. Het gebruiksgemak werd echter niet 
als optimaal ervaren en was voor sommige 
gemeenten reden de methode niet te gebruiken; 
‘te veel organisatorische rompslomp’ werd als 
argument genoemd. De nieuwe versie Kernbeleid 
Veiligheid moet hiervoor een oplossing bieden. 
Na drie jaar ervaring rond de methode was de tijd 
rijp voor een nieuwe, herziene uitgave. 
De handreiking is in een aantal opzichten 
veranderd; de methode is vereenvoudigd en 

praktischer, bevat meer toelichtingen, en nieuwe 
inzichten en ontwikkelingen zijn verwerkt. 
Inhoudelijk is het schema van veiligheidsitems 
aangescherpt en geactualiseerd. Er wordt meer 
aandacht besteed aan de uitvoeringsfase en er 
zijn voorbeelden uit gemeenten in opgenomen. 
Het aantal beleidsvragen is teruggebracht. Verder 
is er meer aandacht voor de begrotingscyclus 

van de gemeente en de beleidscyclus van de 
politie. Er is een ‘light’-versie van het stappenplan 
opgenomen voor gemeenten die wel aan de slag 
willen met veiligheidsbeleid maar niet de hele 
methode willen toepassen. 

1. Raadsuitspraak (startnotitie)
2. Samenstelling werkgroep 

kernbeleid
3. Startbijeenkomst werkgroep 

kernbeleid
4. Behandeling beleidsvragen 

over visie, veiligheidsanalyse en 
prioriteiten van beleid

5. Vaststelling prioriteiten door de 
raad

6. Behandeling beleidsvragen over 
de uitwerking van de aanpak en 
de organisatorische borging van 
het beleid

7. Opstellen kadernota door 
werkgroep kernbeleid

8. Check draagvlak door 
werkgroepleden bij eigen 
organisatie/achterban

9. Vaststelling kadernota door raad
10. Opstellen uitvoeringsprogramma 

door college
11. Controle uitvoeringsprogramma 

door raad
12. Uitvoeringsfase (jaarlijkse cycli)

Tabel 1> 12-Stappenplan Kernbeleid Veiligheid

In Utrecht zijn op 20 september tijdens een informele bijeenkomst de nieuwe 
methode  Kernbeleid Veiligheid en het diagnose-instrument Integrale Veiligheid 
gepresenteerd aan de gemeenten die hebben meegewerkt aan de totstandkoming 
van deze instrumenten. De veiligheidsambassadeurs die de instrumenten in 
ontvangst hebben genomen, brengen die de komende maanden bij ambtenaren, 
raadsleden en bestuurders onder de aandacht. Ook hebben alle gemeenten beide 
instrumenten toegestuurd gekregen.

Integraal veiligheidsbeleid 

bestrijkt ook coffeeshops en 

drugsoverlast | foto: Inge 

van Mill.

De methode Kernbeleid 
Veiligheid is een groot succes 
gebleken en stond al snel bekend 
als ‘het rode boekje’
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methode
De hoofdzaken van de methode zijn overeind 
gebleven. Centraal in de methode staat nog 
steeds een 12-stappenplan. Het ontwikkelen 
van integraal veiligheidsbeleid vraagt om 
allerlei beslissingen en een reeks van stappen. 
Kernbeleid Veiligheid biedt houvast bij dit proces. 
De methode loodst gemeenten met een duidelijk 
stappenplan naar integraal veiligheidsbeleid. 
In het stappenplan is tevens een duidelijke 
rol voor de gemeenteraad weggelegd. Een 
belangrijke rol speelt de werkgroep kernbeleid. 
Aan deze werkgroep nemen de strategische 
partners van de gemeente op het gebied van 
veiligheid deel. In een aantal bijeenkomsten van 
de werkgroep worden de bestanddelen van de 
kadernota samengesteld.

Beantwoording van de beleidsvragen leidt 
tot de kadernota integraal veiligheidsbeleid. 
De kadernota bestrijkt een vierjarige (raads)-
periode. Operationalisering vindt plaats via 
jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. De uitvoering 
wordt aan het eind van elk jaar geëvalueerd. 
Op basis van de evaluatie wordt een nieuw 
uitvoeringsprogramma opgesteld en wordt 
eventueel ook de kadernota bijgesteld.

De methode onderscheidt vijf veiligheidsvelden: 
veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en 
veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid, 
en integriteit en veiligheid. Binnen deze velden 
worden veiligheidsthema’s onderscheiden. 

In de kadernota en het uitvoeringsprogramma 
worden de ambities en de aanpak op de vijf 
veiligheidsvelden beschreven. 

instrumenten
Tegelijk met deze nieuwe versie van de 
handreiking Kernbeleid Veiligheid zijn enkele 
instrumenten beschikbaar gekomen die 
inhoudelijk sterk samenhangen met de methode. 
Deze instrumenten kunnen de toepassing van de 
methode ondersteunen. 

In het verlengde van de methode Kernbeleid zijn 
vijf flankerende instrumenten ontwikkeld. Dit 
zijn een stramien voor de veiligheidsanalyse, 
een format voor de veiligheidsnota, een 
modelconvenant voor samenwerking in het 
kader van integraal veiligheidsbeleid, een 
richtingwijzer voor de samenstelling van de 
werkgroep en een flyer voor het betrekken van 
externe partijen. Deze instrumenten staan op 
de cd-rom die bij de handreiking hoort. In de 
methode wordt aangegeven op welke momenten 
de instrumenten het beste kunnen worden 
ingezet. Ook is het diagnoseinstrument Integrale 
Veiligheid ontwikkeld. Met het diagnose-
instrument integrale veiligheid kunnen 
gemeenten nagaan hoe hun veiligheidsbeleid 
ervoor staat en op welke punten zij zich nog 
kunnen verbeteren. Het instrument kan worden 
ingezet bij de ontwikkeling van nieuw beleid 
maar ook bij een tussentijdse evaluatie. In het 
12-stappenplan van de methode Kernbeleid wordt 

Visie
1. Wat is de aanleiding binnen 

uw gemeente om integraal 
veiligheidsbeleid te ontwikkelen?

2. Wat is uw strategische doel-
stelling?

3. Welke uitgangspunten hanteert 
u bij de ontwikkeling en uit-
voering van het integraal 
veiligheidsbeleid?

4. Wie zijn uw strategische veilig-
heidspartners?

5. Welke flankerende beleids-
processen spelen een rol in uw 
veiligheidsbeleid?

Veiligheidsanalyse
6. Hoe is de veiligheidssituatie 

momenteel in de gemeente?

7. Op welke manier wordt er 
momenteel aan veiligheid 
gewerkt?

8. Welke omissies zijn er in de aanpak 
rond de veiligheidsthema’s?

Prioriteiten van het beleid
9. Wat zijn de prioriteiten van uw 

veiligheidsbeleid?

Uitwerking van de aanpak
10. Welke aanpak kiest u per 

prioriteit?
11. Wat is uw aanpak op het veld 

‘veilige woon- en leefomgeving’?
12. Wat is uw aanpak op het veld 

‘bedrijvigheid en veiligheid’?
13. Wat is uw aanpak op het veld 

‘jeugd en  veiligheid’?

14. Wat is uw aanpak op het veld 
‘fysieke veiligheid’?

15. Wat is uw aanpak op het veld 
‘integriteit en veiligheid’?

Organisatorische borging van het 
beleid

16. Hoe positioneert u veiligheid 
binnen het gemeentelijk apparaat?

17. Hoe vindt de afstemming met 
interne en externe partners over 
het veiligheidsbeleid plaats?

18. Hoe is veiligheid politiek-
bestuurlijk ingebed in uw 
gemeente?

19. Hoe vindt de planning en control 
rond veiligheid plaats ?

20. Hoe communiceert u over het 
veiligheidsbeleid ?

Tabel 2> 20 beleidsvragen
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aangegeven op welke momenten het diagnose-
instrument bruikbaar is. Dit webinstrument is 
te vinden op de website van het Project Veilige 
Gemeenten, www.projectveiligegemeenten.nl

Doel van het diagnose-instrument is vast te 
stellen hoe de gemeente er voor staat op het punt 
van volledigheid, integraliteit en verankering 
van het veiligheidsbeleid. Naast transparantie 
binnen de eigen gemeente is het de bedoeling 
ook onderlinge vergelijking tussen gemeenten 
mogelijk te maken. Een aantal onderdelen van 
het instrument wordt omgevormd tot indicatoren 
die gebruikt kunnen worden op de website  
www.watdoetjegemeente.nl

Het instrument is te gebruiken met een 
persoonlijke inlogcode en wachtwoord dat 
per gemeente wordt verstrekt. De gemeente 
heeft bij het invullen een keuze om alleen 
een zelfdiagnose uit te voeren (waarbij er 
geen informatie extern vrij komt), of om een 
vergelijking met andere gemeenten mogelijk 
te maken. De ambtenaar Integrale Veiligheid 
vult het diagnose-instrument met gegevens 
van zijn collega’s in. Daarbij kan gebruik worden 
gemaakt van gegevens die andere strategische 
partners zoals de politie hebben aangeleverd. 
Het diagnose-instrument bestaat uit drie 
onderdelen en sluit naadloos aan op de methode 
Kernbeleid Veiligheid. Het eerste onderdeel van 
het instrument behandelt de beleidsvragen 
uit de methode Kernbeleid Veiligheid. Hierbij 

gaat het bijvoorbeeld over het inzicht in de 
veiligheidssituatie of het veiligheidsveld en 
de mate van samenwerking intern en extern. 
In het tweede onderdeel wordt gevraagd naar 
het beleid en de aanpak op de veiligheidsvelden, 
die de methode onderscheidt. En het derde deel is 
gericht op het verkrijgen van inzicht in de aanpak 
op een aantal thema’s. Een aantal thema’s is 
gekoppeld aan reeds bestaande instrumenten, 
zoals het VeiligheidsVizier voor fysieke veiligheid 
en het diagnose-instrument Aanpak Huiselijk 
Geweld. Aanvullend komen de thema’s Jeugd & 
Veiligheid, Overlast en Andere Lokale Prioriteiten 
aan bod. <<

www
de handreiking methode Kernbeleid veiligheid en het diagnose
instrument zijn resultaten van het Project Veilige Gemeenten. dit project 
onderneemt een reeks van activiteiten om gemeenten verder te helpen 
met hun veiligheidsbeleid. de producten zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met verschillende gemeenten. het nieuwe Kernbeleid en 
het diagnoseinstrument worden onder andere via de veiligheids
ambassadeurs onder de aandacht gebracht van gemeenteraadsleden, 
collegeleden en ambtenaren. meer informatie kunt u vinden op  
www.projectveiligegemeenten.nl

op de website www.watdoetjegemeente.nl – een initiatief van de vng 
– kunnen gemeentelijke prestaties op een aantal gemeentelijke 
beleidsterreinen met elkaar worden vergeleken, zoals: veiligheid, 
verkeer en vervoer, werk en inkomen, economie en onderwijs. 
zo passeren de misdaadcijfers per gemeente de revue maar ook de 
uitgaven van gemeenten voor openbare orde en veiligheid per inwoner. 

Veilige woon- en leefomgeving
1. Overlast tussen bewoners/

botsende leefstijlen
2. Verloedering/kwaliteit 

woonomgeving 
3. Onveiligheidsgevoelens
4. Huiselijk geweld
5. Geweld op straat
6. Woninginbraak
7. Voertuigcriminaliteit 
8. Overige veelvoorkomende 

vormen van criminaliteit
9. Drugs- en alcoholoverlast

Bedrijvigheid en veiligheid
10. Winkelcentra
11. Bedrijventerreinen
12. Uitgaan/horeca
13. Toerisme en onveiligheid
14. Grootschalige evenementen

Jeugd en veiligheid
15. Overlastgevende jeugdgroepen 
16. Criminele jeugdgroepen 
17. Alcohol en drugs
18. Individuele criminele jongeren
19. Veilig in en om de school
20. 12-minners

Fysieke veiligheid
21. Verkeersveiligheid
22. Brandveiligheid gebouwen
23. Risico’s gevaarlijke stoffen/  

Externe veiligheid 
24. Risico’s natuurrampen
25. Risico’s infectieziekten

Integriteit en veiligheid
26. Radicalisering
27. Terrorisme
28. Georganiseerde criminaliteit
29. Organisatiecriminaliteit
30. Bestuurlijke integriteit

Tabel 3> Veiligheidsthema’s



door Janny Pols
De auteur is secretaris van de Hein Roethofprijs. 

De prijs, die bestaat uit een bedrag van 
20 000 euro en een beeldhouwwerkje, wordt 
op 6 november door minister Donner van 
Justitie uitgereikt. De genomineerde projecten 
ontvangen elk een bedrag van 5000 euro.

In totaal zijn 43 projecten ingezonden voor deze 
20ste editie van de preventieprijs. De ingediende 
projecten richten zich op een scala van delicten, 
variërend van uitgaansgeweld tot graffiti, en van 
illegale feesten tot criminaliteit tegen bedrijven. 
Maar liefst 16 van de projecten richten zich op de 
preventie van jeugdcriminaliteit en –overlast. 

12 projecten werden ingediend door gemeentes 
en ook 12 door de politie. Ook buurtverenigingen, 
jongerenwerk, brancheorganisaties en Regionale 
Platforms Criminaliteitsbeheersing dienden 
projecten in.

tegenhouden van autocriminaliteit
Het aantal auto-inbraken staat in 2003 op 
nummer drie van de top tien van aangiften 
in de regio Noord-Holland Noord. Vooral 
toeristen op de grote parkeerterreinen zijn het 
slachtoffer. Niet op de laatste plaats omdat 
zij kostbare spullen in de auto achterlaten. 
Door het inschakelen van een groot aantal 
partners is de aanpak van autocriminaliteit 
in deze regio succesvol gebleken. Het concept 
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 Nominaties voor het beste preventieproject 

Vijf prOjECTEN iN 
DE rACE VOOr hEiN 
rOEThOfprijS 2006
Hein Roethofprijs

Vijf projecten die bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit zijn 
genomineerd voor de Hein Roethofprijs 2006. De genomineerden 
zijn: het regionaal project Tegenhouden Autocriminaliteit van 
de politie Noord-Holland Noord, Communities that Care van de 
gemeente Leeuwarden, het project Stadsmarinierschap van de 
gemeente Rotterdam, het project Vertrouwensman Bedrijfsleven 
van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Zuid-Limburg 
en het project Feyenoord Fancoach van de voetbalclub Feyenoord en 
de gemeente Rotterdam. 

Een groot aantal voor de 

Hein Roethofprijs ingedien

de projecten richt zich op 

het voorkomen van overlast

gevend en delinquent 

gedrag van jongeren | 

foto: Inge van Mill. 
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‘tegenhouden’ houdt vooral in het creatief 
inzetten van maatregelen door de diverse 
partners om autocriminaliteit te voorkomen: 
de gemeenten, parkeerpolitie, de VVV, de NS, 
recreatieondernemers, pompstations, winkels 
enzovoorts. Verzekeringsmaatschappij Univé 
trad met toestemming van de korpsleiding 
op als sponsor voor een aantal activiteiten. 
Het aantal inbraken in auto’s is in 2005 met 
ongeveer 23 procent gedaald. 

communities that care
Communities that Care (CtC) is een universeel 
preventieprogramma dat in Leeuwarden 
wordt ingezet in wijken waar problemen zijn 
met het gedrag van jongeren. CtC biedt een 
raamwerk op maat, waarbinnen zo veel mogelijk 
sleutelfiguren, organisaties, instanties en 
bewoners in een wijk gezamenlijk inspanning 
leveren om probleemgedrag bij jongeren aan 
te pakken en erger te voorkomen. In een vijftal 
wijken van Leeuwarden werd in 2004 een 
onderzoek gehouden onder 2400 leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. De jeugdproblematiek 
blijkt hier groot. Er worden veel verdovende 
middelen gebruikt, er is een tolerantere 
houding van ouders en vrienden hiertegenover 
en er is meer geweld dan in andere wijken. 
Met de inzet van veertien effectieve, dan wel 
veelbelovende programma’s wordt vanaf 2005 
het probleemgedrag aangepakt. In april 2006 is 
opnieuw een groot aantal jongeren geënquêteerd. 
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd 
dat het probleemgedrag in deze Leeuwardense 
wijken op vrijwel alle punten is verbeterd.

stadsmarinierschap
Een van de maatregelen die Rotterdam neemt 
om de veiligheid in de stad te vergroten is het 
stadsmarinierschap. Stadsmariniers zijn speciale 
ambtenaren die de samenwerking moeten 
verbeteren tussen alle instanties die zich met 
veiligheid bezighouden: de gemeente, politie, 
justitie, hulpverlening, bedrijfsleven en andere 
instellingen. Zij zijn de vertegenwoordiger 
van het college van B en W in onveilige wijken. 
Daarvan zijn er tien in Rotterdam, zo blijkt uit de 
Veiligheidsindex in 2001. In november 2002 zijn 
zeven stadsmariniers aangesteld in verschillende 
wijken, waarvan drie stadsmariniers voor 
een specifiek thema, zoals de Antillianen-
problematiek en de overlastgevende verslaafden. 
Momenteel zijn er negen stadsmariniers 
actief. De maatregelen en activiteiten van de 
stadsmariniers zijn divers, maar vooral concreet. 
De activiteiten zijn allemaal gericht op jeugd, 
geweld en overlast in het publiek domein. 
Resultaat is dat in 2006 negen wijken van de 
categorie ‘onveilig’ naar een veiliger categorie 
gingen. 

vertrouwensman bedrijfsleven
Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
(RPC) Zuid-Limburg besloot in het najaar van 
2004 een Vertrouwensman Bedrijfsleven in te 
stellen, nadat eerder onderzoek had uitgewezen 
dat 4 procent van de Limburgse bedrijven 
de laatste jaren met afpersing te maken had 
gehad. Vervolgens is een plan van aanpak 
gemaakt en is met het openbaar ministerie 
besproken binnen welke bandbreedte de 
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Vertrouwensman en de melder juridisch 
gezien ongehinderd kunnen functioneren. In 
september 2005 trad de heer B. van Baarle, oud-
korpschef van de politie Limburg-Noord, aan als 
Vertrouwensman. Er zijn inmiddels ruim zestig 
serieuze adviesverzoeken, voornamelijk uit het 
midden- en kleinbedrijf bij de Vertrouwensman 
ingediend. Voor het RPC is van groot belang dat 
het bedrijfsleven de mogelijkheid wordt geboden 
in vertrouwelijkheid een deskundig advies te 
krijgen en de schade aan de onderneming te 
beperken. Het Zuid-Limburgse initiatief heeft in 
drie andere regio’s navolging gekregen.

feyenoord fancoach
Vooral de laatste drie voetbalseizoenen lijkt 
het aantal overlastgevende jongeren rond 
thuiswedstrijden van Feyenoord toe te nemen. 
Vaak blijkt dat deze jongeren niet alleen in 
en rond de Kuip, maar ook in hun eigen wijk 
ongewenst gedrag vertonen. Daarom is in 2005 
door de gemeente Rotterdam en de voetbalclub 
Feyenoord het project Fancoach gestart. Doel 
van het project is jongeren onder het vaandel 
van Feyenoord te benaderen op hun eigen 
manier en hen te laten zien dat ze belangrijk 
zijn voor de voetbalclub. Het project richt zich 
op Feyenoord-supporters van 12 tot 23 jaar. 
Dit kunnen jongeren met een stadionverbod zijn, 
maar dit is niet noodzakelijk. Zodra een jongere 
een stadionverbod heeft, wordt door een van 
de Fancoaches contact opgenomen. Vervolgens 
wordt een alternatief traject aangeboden, 
waarmee de jongere een deel van het stadion-
verbod ongedaan kan maken. Dit traject bestaat 
uit het verrichten van klusjes rond en in de Kuip, 

het volgen van workshops en het maken van 
opdrachten. Dit alles onder strenge regels en 
voorwaarden. <<

de hein roethofprijs is in 1986 ingesteld door het ministerie van justitie 
en wordt jaarlijks toegekend aan het beste initiatief in nederland om 
criminaliteit te voorkomen. de organisatie is in handen van het centrum 
voor criminaliteitspreventie en veiligheid (ccv) in den haag. 
de onafhankelijke jury van de hein roethofprijs bestaat uit mevrouw m. 
christophe van de nederlandse Politie academie, de heer j. van der tak, 
burgemeester van de gemeente westland, de heer a. westerman van het 
verbond van verzekeraars en de heer f. Sissing, presentator van het 
avroprogramma opsporing verzocht. voorzitter van de jury is de heer 
g. bruinsma, directeur van het nederlands Studiecentrum criminaliteit 
en rechtshandhaving.
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wAAkzAmE kijkErS 
Cameratoezicht op openbare plaatsen 

Cameratoezicht in de openbare ruimte grijpt om zich heen, blijkt 
uit de eerste resultaten van een monitoronderzoek van Regioplan. 
Gemeenten zien het vaak als ideale aanvulling op andere 
veiligheidsmaatregelen. Bijna een vijfde van de Nederlandse 
gemeenten benut het instrument nu, maar zicht op de effectiviteit 
ervan blijft omfloerst.   
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door Saskia Dekkers 
De auteur is senior onderzoeker bij Regioplan 
Beleidsonderzoek te Amsterdam.

Camera’s in uitgaansgebieden, in winkelcentra, 
op stations of op bedrijventerreinen; op steeds 
meer plekken en steeds vaker bewaken camera’s 
de openbare ruimte. Cameratoezicht heeft 
de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling 
doorgemaakt, niet alleen in technisch opzicht, 
maar ook in de wijze waarop burgers denken over 
cameratoezicht en de daarmee gepaard gaande 
inbreuken op hun privacy. 

wetgeving
Cameratoezicht is altijd gebonden geweest aan 
regelgeving, maar een expliciete wettelijke 
basis is er lange tijd niet geweest. Daarin is 

verandering gekomen op 1 februari 2006, toen de 
Wet cameratoezicht op openbare plaatsen werd 
ingevoerd. Deze wet regelt dat de gemeenteraad 
de burgemeester bij verordening de bevoegdheid 
kan verlenen om te besluiten om cameratoezicht 
in te zetten op een openbare plaats. Voorwaarde 
is wel dat dit noodzakelijkerwijs van belang is 
voor de handhaving van de openbare orde. De wet 
stelt ook eisen aan de kwaliteit van het toezicht, 
zowel op technisch als op personeelsniveau. Deze 
regels zijn verder uitgewerkt in een Algemene 
Maatregel van Bestuur die op dit moment ter 
consultatie aan belanghebbenden is voorgelegd 
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
openbaar ministerie, Korpsbeheerders, het 
College Bescherming Persoonsgegevens 
enzovoorts).

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de 
voormalige regelgeving rondom cameratoezicht 
zijn de verlenging van de bewaartermijn en de 
verbreding van de mogelijkheden om beelden 
in te zetten voor opsporing en strafvordering 
(het identificeren van verdachten, maar ook het 
opsporen van getuigen). 

Bij de invoering van de wet is aan de Eerste en 
Tweede Kamer toegezegd dat de wet wordt 
geëvalueerd. In dat kader voert Regioplan 
gedurende vijf jaar een monitoronderzoek uit 
naar cameratoezicht. Onlangs is de nulmeting 
afgerond. Deze bestond uit een enquête onder 
Nederlandse gemeenten en een analyse van 
evaluaties van cameratoezicht die door of in 
opdracht van gemeenten zijn uitgevoerd. 

cameratoezicht anno 2006
Bijna een vijfde van de Nederlandse 
gemeenten zet cameratoezicht op openbare 
plaatsen in. Grotere gemeenten passen vaker 
cameratoezicht toe dan kleinere gemeenten. 
Vooral in Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn 
veel gemeenten met cameratoezicht; in de 

Gemeenten passen 

cameratoezicht vaak toe als 

aanvulling op andere 

veiligheidsmaatregelen | 

foto: Inge van Mill.
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noordelijke provincies zijn er relatief weinig. 
Cameratoezicht op openbare plaatsen wordt 
vooral toegepast in uitgaanscentra, winkelcentra, 
op bedrijventerreinen en op en rond stations. 
Afgaande op de toekomstplannen van 

gemeenten zal cameratoezicht de komende jaren 
steeds vaker worden ingezet als instrument om 
de veiligheid te vergroten. Bijna de helft van de 
gemeenten die deze vorm van toezicht reeds 
heeft ingevoerd, heeft plannen voor uitbreiding. 
Van de gemeenten die deze toezichtsvorm nog 
niet hebben, geeft 14 procent aan dit in te willen 
voeren in het komende jaar.  

driehoek
In twee derde van de gemeenten heeft de 
gemeente het initiatief tot cameratoezicht 
genomen. Vooral de gemeenteraad en het college 
besluiten over de toepassing hiervan, maar in 
ruim twee derde van de gemeenten is hierover 
vooraf overleg geweest binnen de driehoek 
bestuur (burgemeester), openbaar ministerie 
en politie. Voor invoering van cameratoezicht 
is ook overleg geweest met omwonenden en 
ondernemers in respectievelijk ruim de helft 
en driekwart van de gemeenten. In bijna 
alle gevallen hebben de omwonenden en 
ondernemers ingestemd met de toepassing van 
cameratoezicht. 

De belangrijkste aanleidingen voor gemeenten 
om cameratoezicht in te voeren zijn overlast en 
de wens om veiligheid te bevorderen. Gemeenten 
hebben met cameratoezicht voornamelijk tot 

doel om de veiligheid van burgers te vergroten 
en toezicht te houden op de openbare orde. Bijna 
alle gemeenten hebben vóór de invoering van 
cameratoezicht andere maatregelen getroffen 
om deze doelen te bereiken, vooral intensivering 
van de surveillance en meer verlichting. 
Ondanks deze maatregelen voeren gemeenten 
cameratoezicht toch in, voornamelijk omdat 
ze cameratoezicht als een goede aanvulling 
op bestaande instrumenten zien en omdat de 
ernst van de problematiek in hun ogen hiertoe 
noodzaakt.

live uitkijken
De wijze waarop cameratoezicht is georganiseerd 
en wordt toegepast, verschilt per gemeente. In 
een kleine minderheid van de gemeenten (twee 
vijfde) worden de beelden uitsluitend achteraf 
bekeken indien hier aanleiding toe is. In de 
meerderheid van de gemeenten worden beelden 
echter live uitgekeken. Meestal gebeurt dit door 
de politie, al dan niet op specifieke tijdstippen. 
In bijna alle gemeenten worden de beelden 
ook opgenomen, zodat ze op een later tijdstip 
(nogmaals) bekeken kunnen worden. Om te 
voorkomen dat beelden gemanipuleerd kunnen 
worden, heeft driekwart van de gemeenten 
maatregelen genomen.

In de afgelopen jaren is de cameratechniek verder 
ontwikkeld en zijn gemeenten steeds vaker 
gebruik gaan maken van digitale camera’s en 
bijzondere technieken, zoals camera’s die kunnen 
bewegen, camera’s met zoekfuncties of camera’s 
die bepaalde (delen van) gebouwen of personen 
onzichtbaar kunnen maken. 

Een van de eisen die aan cameratoezicht wordt 
gesteld, is dat het toezicht kenbaar is gemaakt 
aan het publiek. Hieraan voldoen bijna alle 
gemeenten, maar de wijze waarop verschilt. 
Het kenbaar maken gebeurt voornamelijk door 
mededelingen op borden in het cameragebied, 

www
het verslag van het onderzoek dat regioplan heeft uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijks
relaties – Cameratoezicht in de openbare ruimte – is te downloaden van  
www.regioplan.nl en www.hetccv.nl 

Cameratoezicht op openbare 
plaatsen wordt vooral toegepast 
in uitgaanscentra, winkelcentra, 
op bedrijventerreinen en op en 
rond stations 
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door publicaties in lokale bladen, het zichtbaar 
ophangen van camera’s of door posters, folders 
en flyers. 

Vaak werken gemeenten samen met andere 
instanties (voornamelijk met de politie) op het 
gebied van cameratoezicht. Deze samenwerking 
bestaat vooral uit overleg, gezamenlijke 
financiering en het uitwisselen en verstrekken 
van beelden. De kosten van cameratoezicht 
worden in ruim de helft van de gemeenten 
gedragen door de overheid (gemeente en/of 
politie), in bijna een vijfde van de gemeenten 
door particuliere ondernemingen of bedrijven en 
in ruim een kwart van de gemeenten worden de 
kosten gezamenlijk gedragen. 

Camerabeelden worden naast toezicht ook 
voor opsporingsdoeleinden (in vier vijfde van 
de gemeenten) of door observatieteams (in 
een kwart van de gemeenten) gebruikt. Van de 
gemeenten met cameratoezicht heeft twee vijfde 
een protocol of reglement waarin procedures en 
afspraken over het bekijken van de beelden zijn 
vastgelegd. Sommige gemeenten hebben hierin 
ook vastgelegd hoe hulpdiensten moeten worden 
ingeschakeld wanneer een incident wordt 
geconstateerd tijdens het live uitkijken van de 
camerabeelden. 

effectiviteit 
Omdat cameratoezicht steeds vaker wordt 
ingezet, een dure maatregel is en een inbreuk 
vormt op de privacy van burgers is het belangrijk 
om vast te stellen of cameratoezicht effectief is 
en nut heeft. Regioplan heeft daarom twintig 
evaluaties bestudeerd die door of in opdracht van 
gemeenten zijn uitgevoerd. 

Een belangrijke conclusie uit de meta-evaluatie 
is dat cameratoezicht vaak wordt toegepast 
in een reeks van andere maatregelen om 
de objectieve en subjectieve veiligheid te 

bevorderen. Verder blijkt het live uitkijken van 
beelden een bepalende factor voor het succes van 
cameratoezicht. 

De evaluaties laten geen eenduidig beeld zien 
van de veranderingen in objectieve veiligheid; 

deze neemt in bepaalde gemeenten af en in 
andere gemeenten juist toe. Voor zover er 
in de evaluaties aandacht is geweest voor 
verplaatsingseffecten, worden deze nauwelijks 
waargenomen. De effecten van cameratoezicht 
op onveiligheidsgevoelens zijn niet eenduidig. 
Verder is de bekendheid met cameratoezicht bij 
burgers niet optimaal, waardoor de preventieve 
werking van cameratoezicht niet ten volle wordt 
benut. 

Ondanks het gebruik van meerdere 
informatiebronnen, meerdere uitkomstmaten, 
het uitbesteden van onderzoek en de 
uitgebreide en doorwrochte aard van enkele 
evaluaties, scoren de evaluaties toch matig op 
een internationaal geaccepteerde maatstaf 
voor de validiteit van effectevaluaties. Er is 
daarmee weinig zicht op de effectiviteit van 
cameratoezicht. Daarbij komt dat cameratoezicht 
een relatief dure maatregel is, vooral als beelden 
live worden uitgekeken en het een inbreuk 
vormt op de privacy van burgers. Het is daarom 
erg belangrijk om als gemeente de gewenste 
doelstellingen, alternatieven en effecten van 
cameratoezicht grondig te overdenken en te 
onderzoeken alvorens cameratoezicht in te zetten 
of uit te breiden. <<

De effecten van cameratoezicht 
op onveiligheidsgevoelens zijn 
niet eenduidig
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DE pluSSEN VAN 
prOgrAmmATiSCh 
wErkEN  
 Amsterdams meerjarenprogramma tegen geweld
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door Frank Kriek en Saskia Dekkers
De auteurs zijn werkzaam als onderzoeker bij 
Regioplan Beleidsonderzoek te Amsterdam.

Eind jaren negentig werd Amsterdam 
geconfronteerd met een aantal gevallen 
van extreem en zinloos geweld tegen 
onschuldige burgers. In reactie daarop heeft 
de gemeente Amsterdam begin 2000 het 
meerjarenbeleidsprogramma aanpak agressie en 
geweld vastgesteld. Dit programma behelsde een 
negental zogenoemde actielijnen. Elke actielijn 
omvatte meerdere projecten, die alle tezamen 
agressie en geweld in de publieke ruimte moesten 
bestrijden. Een programmatische aanpak heeft 
zo zijn voordelen, blijkt uit een evaluatie van 
Regioplan.
 
flexibiliteit
De voorvallen van zinloos geweld eind jaren 
negentig vormden de aanleiding om een 
stadsbrede inventarisatie op te maken van 

Met een ambitieus beleidsprogramma, met 
als uitgangspunten een antibureaucratische 
en pragmatische aanpak en bewezen 
effectieve praktijken, bond de gemeente 
Amsterdam vanaf 2000 de strijd aan 
met geweld. Deze programmatische 
aanpak is geen papieren tijger maar heeft 
zijn meerwaarde bewezen, concludeert 
Regioplan in een evaluatie.  

Illustratie: Hans Sprangers.
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de ernst en omvang van agressie en geweld 
in Amsterdam. Gelukkig was op geen van de 
onderzochte deelterreinen (horeca, agressie van 
jongeren op straat en op school, agressie tegen 
toezichthouders, functionarissen aan loketten 
en in het openbaar vervoer, agressie van extreem 
overlastgevende personen, agressie in de sport en 
in het verkeer en gewelddadige criminaliteit) de 
situatie extreem of onbeheersbaar. Maar in het 
geval van publiek geweld op en rondom scholen, 
evenals geweld tegen toezichthouders, geweld in 
het openbaar vervoer, en agressie van jongens op 
straat, waren de problemen dusdanig ernstig dat 
directe actie was geboden. 

In de vorm van een meerjarenprogramma werd 
een aanpak van agressie en geweld opgesteld. 
Dit programma kreeg in het voorjaar van 2000 
gestalte en passeerde mei 2000 de gemeenteraad. 
Uitgangspunten van het programma waren 
onder meer een antibureaucratische aanpak, 
werken met bewezen effectieve praktijken 
(evidencebased), een praktische invalshoek 
(maatregelen die haalbaar, zinvol en uitvoerbaar 
zijn) en flexibiliteit. In de loop van de tijd werden 
dan ook nieuwe actielijnen toegevoegd, andere 
werden samengevoegd en één actielijn verdween 
uit het programma. Met een negental actielijnen 
ging het beleidsprogramma van start:

- cameratoezicht;
- wapenontmoediging;
-  bestrijding agressie en geweld tegen 

gemeentelijk personeel;
- jeugd en veiligheid;
- versterking stadstoezicht;
- verhoging veiligheid openbaar vervoer;
- ondersteuning initiatieven samenleving;
- communicatie.

In 2002 werd het programma bijgeschaafd: de 
actielijnen huiselijk geweld en alcoholmatiging 
werden eraan toegevoegd. Twee actielijnen 

werden samengevoegd: communicatie en 
de subsidieregeling voor initiatieven uit 
de samenleving tegen agressie en geweld. 
De actielijn jeugd en veiligheid werd in hetzelfde 
jaar beperkt tot de aanpak van de harde kern. In 
2004 verscheen buurtbemiddeling ten tonele als 
actielijn en verdween alcoholmatiging.

Om het beleidsprogramma te ondersteunen werd 
een stuurgroep ingesteld, waarin alle relevante 
partners die betrokken waren bij de uitvoering 
van het programma zitting hadden. Elke actielijn 
kreeg een ambtelijk projectleider, die kon rekenen 
op ondersteuning van de Directie Openbare 
Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente 
Amsterdam. In het voorjaar van 2005 werd het 
beleidsprogramma geëvalueerd door Regioplan 
Beleidsonderzoek. Het beleidsprogramma aanpak 
agressie en geweld is inmiddels opgenomen in 
het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente 
Amsterdam.

signaal
De directe aanleiding voor het beleidsprogramma 
bestond uit een aantal voorvallen van zinloos 
geweld in Amsterdam. Het beleidsprogramma 
vormde het bestuurlijk weerwoord op deze 
voorvallen. Daarmee werd een belangrijk signaal 
afgegeven: de gemeente Amsterdam en haar 
veiligheidspartners vormden een gesloten front 
tegen agressie en geweld. De signaalwerking gold 
zowel de burgers als de (veiligheids)partners. 
Bij de partners vertaalde de signaalwerking 
zich in een toegenomen bewustwording van de 
noodzaak om maatregelen tegen agressie en 
geweld te treffen. 

De directe aanleiding voor het 
beleidsprogramma bestond 
uit een aantal voorvallen van 
zinloos geweld in Amsterdam
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praktijk
Wat is nu de meerwaarde van het werken met 
een beleidsprogramma? Welke voordelen heeft 
het beleidsprogramma opgeleverd en wat zijn de 
verbeterpunten? 

Door afzonderlijke actielijnen in één beleids-
programma onder te brengen en ook op 
dat niveau jaarlijks over de voortgang te 
rapporteren, verwierf het beleidsprogramma 
periodieke politieke aandacht – het thema 
agressie en geweld kon zo op de politieke 
agenda blijven. Met het onderbrengen van 
afzonderlijke actielijnen, acties en projecten 
in één programma, werd verder een platform 
gecreëerd waar verantwoording werd afgelegd 
over de actielijnen. Daar kon ook over de 
voortgang van de aanpak van agressie en geweld 
worden gesproken. Verantwoording en sturing 
gebeurde op programmaniveau zowel ambtelijk 
als politiek/bestuurlijk op hoofdlijnen. Maar 
de lichte aansturing en de geringe bemoeienis 
vanuit het programmamanagement was niet 
voor alle actielijnen een groot succes. Zo kwam 
de actielijn ‘Bestrijding agressie en geweld tegen 
gemeentelijk personeel’ in de eerste twee jaar 
niet goed van de grond. 

Voor de verschillende actielijnen kon gedurende 
meerdere jaren voldoende budget beschikbaar 
zijn. Dit budget kon men ook flexibel aanwenden. 
Binnen en tussen de afzonderlijke actielijnen 
was er voldoende ruimte om te schuiven met 
budgetten als de uitvoering van de acties en de 
actielijnen daar om vroeg. Het beleidsprogramma 
heeft ook het benutten van externe financiering 
vergemakkelijkt. De netwerkvorming tussen 
de partners die in de verschillende actielijnen 
participeren kreeg met het beleidsprogramma 
gedeeltelijk een impuls. Personen wisten 
elkaar in het algemeen goed te vinden, wat 
voor netwerkvorming een essentiële, maar 
niet een afdoende voorwaarde is. Een netwerk 

www
het rapport Evaluatie beleidsprogramma aanpak agressie en geweld is te 
downloaden van www.regioplan.nl

op de site van de gemeente amsterdam – www.eenveiligamsterdam.nl 
– zijn beleidsdocumenten te downloaden over (de verschillende fases 
van) de aanpak van agressie en geweld in de hoofdstad, zoals: Vernieuwd 
beleidsprogramma aanpak agresie en geweld Amsterdam uit 2002 en 
Beleidsprogramma aanpak agressie en geweld. Voortgangsverslag 2004. 

van dezelfde website is het algemene Veiligheidsplan Amsterdam uit 
2003 te downloaden. anders aan dit veiligheidsplan, meldt de 
gemeente, is dat de aanpak verschuift van delicten naar doelgroepen. 
er kunnen immers bepaalde dadergroepen worden onderscheiden “en 
de verwachting is dat die samen verantwoordelijk zijn voor een groot 
deel van de stedelijke sociale onveiligheid”, aldus de gemeente (p. 5). 
de kwetsbare gebieden en plekken die de hoofdstad kent, hebben 
echter ook een speciale aanpak nodig. daarom wordt ook gewerkt met 
een gebiedsgerichte benadering, gericht op een buurt of een bepaald 
gebied – bijvoorbeeld het centraal Station tijdens de herinrichting van 
Stationseiland. overigens borduurt de doelgroepen en gebiedsaanpak 
voort op bestaand beleid en moeten in gang gezette maatregelen 
doorgang blijven vinden, meldt de gemeente – zoals het programma 
Aanpak Agressie en geweld. 

de resultaten van het beleidsprogramma worden tegen het licht 
gehouden in een notitie uit februari 2006: Voortgang veiligheidsplan 
Amsterdam. voor bijna alle actieprogramma’s geldt een verbetering van 
de objectieve en subjectieve veiligheid, wordt geconcludeerd. 
aanwijzingen daarvoor bieden ook cijfers over aantallen aanhoudingen 
en rapportcijfers van ondernemers. in 2005 kregen vier nieuwe 
ontwikkelingen prioriteit van driehoek en college: de aanpak van 
jeugdoverlast, de aanpak van terreur, discriminatie en integratie, en 
toezicht en handhaving in het publieke domein.
de verschillende actieprogramma’s van het veiligheidsplan zijn van 
de gemeentelijke website te downloaden: Actieprogramma Aanpak 
criminele illegalen, Actieprogramma Plegers huiselijk geweld, Actie
programma Aanpak harde kern jeugd, Actieprogramma Aanpak niet
verslaafde veelplegers, Actieprogramma Aanpak winkelgebieden en 
bedrijventerreinen enzovoorts. 

ook te downloaden van www.eenveiligamsterdam.nl is het onderzoek 
van de rekenkamer amsterdam uit 2005, naar de wijze waarop de 
gemeente vanaf 2002 te werk gaat om de sociale onveiligheid in de stad 
te verminderen: Sociale veiligheid: van beleid naar uitvoering. Deelstudie 
centrale stad. de rekenkamer heeft de uitvoering van het beleid willen 
toetsen. aan het hoofddoel van de gemeentelijke inspanningen op 

Lees verder op pagina 51
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van personen moet immers evolueren tot een 
netwerk van organisaties en structuren. Dat 
laatste heeft niet altijd plaatsgevonden, wat 
wellicht (in geval dat personen wegvallen) 
tot continuïteitsproblemen kan leiden. De 
informatiepositie van met name de externe 
partners werd verbeterd: men leerde elkaar beter 
kennen en weet elkaar beter en sneller te vinden, 
ook buiten het programma om. Op ICT-gebied 

heeft afstemming plaatsgevonden tussen de 
partners. Het beleidsprogramma heeft dit proces 
gefaciliteerd en versneld. 

Het beleidsprogramma heeft een bijdrage 
geleverd aan de samenwerking tussen de 
verschillende ketenpartners, voornamelijk tussen 
de gemeentelijke afdelingen en de politie en het 
openbaar ministerie (OM). De samenwerking 
in de actielijnen heeft ervoor gezorgd dat de 
partners hun beleid en activiteiten beter op 
elkaar afstemmen. Dit effect wordt met name 
onderkend door de partners buiten de directie 
OOV van de gemeente Amsterdam. De praktische, 
projectmatige aanpak van het beleidsprogramma 
heeft tot gevolg gehad dat de partners in de 
diverse actielijnen eenzelfde probleemdefinitie 
zijn gaan hanteren, overeenstemming hebben 
bereikt over te nemen maatregelen en ook in de 
uitvoering daarvan beter zijn gaan samenwerken. 
Met name vanuit de politie en het OM is dit als 
een van de voordelen van het beleidsprogramma 
genoemd.

Binnen de afzonderlijke actielijnen ontstond 
voldoende ruimte om nieuw beleid te ont-
wikkelen, daarmee te experimenteren en om 
dit vervolgens in de praktijk te brengen, zoals 

bijvoorbeeld het geval is geweest bij de actielijn 
cameratoezicht. Het beleidsprogramma aanpak 
agressie en geweld heeft nieuwe beleids-
initiatieven de kans gegeven zich te bewijzen 
zonder daarbij continu in het brandpunt van de 
politieke en publieke belangstelling te staan. 
Van meet af aan heeft het beleidsprogramma 
een praktische inslag gehad. Doelstellingen 
moeten concreet en haalbaar zijn en moeten 
vooral ook meetbaar worden geformuleerd. 
Alle actielijnen werden en worden nog steeds 
periodiek onderzocht op effectiviteit. Acties en 
projecten die niet bewezen effectief zijn, kunnen 
op een dergelijke manier worden bijgesteld of in 
het uiterste geval worden stopgezet, waardoor er 
weer ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven. 
Op een aantal terreinen en voor een aantal 

thema’s heeft kennisopbouw plaatsgevonden. 
De combinatie van experimenteerruimte en 
evidence-based werken heeft daar borg voor 
gestaan. Cameratoezicht is daar een goed 
voorbeeld van. 

De evidence-based wijze van werken heeft het 
beleidsprogramma flexibel gehouden. Ook 
anderszins heeft het beleidsprogramma zich 
flexibel getoond: nieuwe initiatieven zoals 
huiselijk geweld en buurtbemiddeling hebben 
een plek in het programma gekregen. Vanuit het 
beleidsprogramma kon aan deze thema’s extra 

Het beleidsprogramma heeft 
ook het benutten van externe 
financiering vergemakkelijkt

Het beleidsprogramma aanpak 
agressie en geweld heeft nieuwe 
beleidsinitiatieven de kans 
gegeven zich te bewijzen zonder 
daarbij continu in het brandpunt 
van de politieke en publieke 
belangstelling te staan
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aandacht worden gegeven. Het perspectief van 
de gebiedsgerichte en dadergerichte aanpak als 
beleidskader is in Amsterdam voor het eerst in 
het kader van het programma aanpak agressie en 
geweld toegepast (halverwege het programma) 
en is later overgenomen in het veiligheidsplan. 
Het lichte sturingsmodel vertaalde zich wat 
betreft de inzet van voorlichting en communicatie 
in het uitgangspunt dat de actielijnen zelf 
zorgdragen voor de communicatie en daarbij 
desgewenst gebruik kunnen maken van de 
kennis en expertise van professionals op het 
gebied van voorlichting en communicatie. 
Het initiatief lag bij de actielijnen en dat heeft 
in een aantal gevallen geleid tot onderbenutting 
van de mogelijkheden die communicatie te 
bieden heeft. Met als gevolg dat de communicatie 
zich heeft geconcentreerd op overkoepelend 
niveau. Ten slotte zijn tussen bepaalde actielijnen 
synergieeffecten opgetreden en heeft men 
kunnen profiteren van elkaars resultaten en 
inzichten. Een goed voorbeeld hiervan is de 
positieve invloed die preventief fouilleren heeft 
gehad op de veiligheid in het openbaar vervoer 
en de samenwerking die is ontstaan tussen de 
aanpak van de harde kern in Amsterdam-West 
en het bestrijden van de uitgaanscriminaliteit 
op en rond het Leidseplein. <<

veiligheidsgebied – een daling van de sociale onveiligheid – wordt 
voldaan, stelt de rekenkamer vast. amsterdam is veiliger geworden, 
zowel de stad als de beide stadsdelen amsterdamcentrum en zuidoost. 
in de periode 20022004 is het aantal aangiften verminderd en zijn de 
onveiligheidsgevoelens onder burgers afgenomen. de rekenkamer is 
echter kritisch over de precieze bijdrage van de gemeente daaraan. die 
heeft weliswaar sinds 2002 energiek beleid geformuleerd en allerhande 
maatregelen genomen, maar de uitvoering ervan “blijft achter bij de 
verwachtingen” (p. 7). 

op het stedelijk niveau stad functioneren 5 van de 11 actieprogramma 
van het veiligheidsplan naar tevredenheid, aldus de rekenkamer. van 
deze 5 zijn er overigens 4 al van start gegaan in 2000, met de inzet van 
het beleid om agressie en geweld te bestrijden. voor de 11 
actieprogramma’s zijn in totaal 29 beleidsdoelstellingen vastgesteld; 
daarvan zijn er 6 (21 procent) verwezenlijkt, 8 (28 procent) zijn deels 
gerealiseerd en over de helft van de doelstellingen is geen informatie 
beschikbaar. het beeld voor de stadsdelen is vergelijkbaar, concludeert 
de rekenkamer. 
een aantal tekortkomingen zorgt ervoor dat aan de verwachtingen van 
het veiligheidsbeleid niet wordt voldaan, aldus de rekenkamer. in de 
eerste plaats schiet de beleidsformulering tekort (ontbreken van een 
probleemanalyse, doelen worden niet goed omschreven), waardoor 
bijvoorbeeld niet duidelijk is wat moet worden bereikt en binnen welke 
termijn. als een positieve uitzondering bestempelt de rekenkamer 
overigens de aanpak van agressie en geweld. in de tweede plaats is er 
onvoldoende coördinatie en regie tussen de diverse voor het 
veiligheidsterrein relevante gemeentelijke onderdelen. in de derde 
plaats is de beleidsinformatie over sociale veiligheid soms onvoldoende. 
uit de informatie kan weinig worden afgeleid over de prestaties van de 
gemeente en knelpunten die daarbij optreden, aldus de rekenkamer. 
ook kan van de bereikte effecten geen beeld worden verkregen.  
goedkeuring van de rekenkamer krijgt de veiligheidsrapportage die de 
gemeente sinds 2004 opstelt en waarin rekenschap wordt gegeven van 
de voortgang van het veiligheidsbeleid. de invoering van de 
veiligheidsindex vindt de rekenkamer (p. 8) eveneens een “goede stap 
voorwaarts in de monitoring van de ontwikkeling van veiligheid op 
buurtniveau”. 



reportage  Scheveningen combineert Kvo en Kvu 

hANDEN iNEEN VOOr VEilighEiD
Bedrijfsleven

Overlast door hangjongeren, verkeersonveiligheid en winkeldiefstal; de 
veiligheid in Scheveningen-Bad kon beter. Om daaraan te werken hebben 
overheid en ondernemers de handen ineen geslagen. En vooralsnog met succes. 
Waar elders de samenwerking tussen overheid, winkeliers en horeca mislukte, 
boekt Scheveningen resultaten. Met dank aan een unieke KVO/KVU-aanpak.     
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door Rik Weeda
De auteur is werkzaam als freelancejournalist bij 
Klats+Poseidon in Delft.

De gemeente Den Haag voert al verschillende jaren een 
stevig veiligheidsbeleid. Er zijn pilotprojecten opgezet, 
plannen gemaakt en er is resultaat geboekt. 
In Scheveningen werkte Den Haag aan de veiligheid door 
middel van het keurmerk KVO (Keurmerk Veilig 
Ondernemen) en KVU (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan), 
beide uitgegeven door het CCV. Niet zonder reden, want met 
ruim 14 miljoen bezoekers per jaar is veiligheid er een 
belangrijk thema. Winkelen en uitgaan liggen in 
Scheveningen dicht tegen elkaar aan. Met name aan de 
kuststrook, Scheveningen-Bad, zijn zowel winkels als 
uitgaansgelegenheden rijk vertegenwoordigd. Hierdoor 
overlapten de KVO- en KVU-trajecten elkaar nogal eens. 

combinatie
Daarom koos Den Haag voor meer veiligheid in deze regio 
niet de gemakkelijkste route: de combinatie van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen en de Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan. Hiervoor is een team samengesteld dat bestaat uit 
mensen van de gemeente, ondernemers, politie, brandweer 
en vertegenwoordigers van verschillende organisaties op 
het gebied van criminaliteitsbestrijding, zoals het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het 
Regionale Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC). Het 
geheel werd in de beginfase gecoördineerd door de B&A 
groep, een onderzoeks- en adviesbureau dat ervaring heeft 
met veiligheidsvraagstukken. Sinds kort heeft de gemeente 
deze taak overgenomen. Om ook de horeca warm te krijgen 
en te houden voor het project, besloot de gemeente Den 
Haag het keurmerk van het KVO met de aanpak van de KVU 
te combineren. De KVU is eigenlijk niet gekoppeld aan een 
keurmerk. Maar door aan horecaondernemers die aan 

veiligheid werken een keurmerk toe te kennen, stimuleert 
de gemeente hen om actief mee te denken en te werken in 
het veiligheidsplan. Het keurmerk is in principe gelijk aan 
het KVO, alleen wordt het in Scheveningen ook aan 
horecaondernemers toegekend. Alle initiatieven in dit 
kader moeten ervoor zorgen dat de criminaliteit en de 
overlast met 25 procent dalen.

24-uursbedrijf
Scheveningen is niet de eerste locatie waar zowel 
ondernemers als de horecasector samenwerken op het 
gebied van veiligheid. Maastricht en Almere gingen de 
populaire badplaats voor. “Maar eerdere pogingen in deze 
steden werden geen succes”, zegt Gert-Jan Bunck, hoofd 
afdeling Deconcentratie van de gemeente Den Haag. 

Hij leidt het project KVO/KVU in Scheveningen-Bad. 
“Toch hebben we gekozen voor deze optie vanwege de 
veiligheidssituatie enerzijds en het feit dat ondernemers en 
horecasector dicht bij elkaar zitten en met dezelfde 
problematiek te maken hebben anderzijds. Scheveningen is 
een 24-uursbedrijf. Iedereen heeft min of meer dezelfde 
belangen.”

onderzoek
Met ingang van zomer 2005 is de veiligheidssituatie in 
Scheveningen aangepakt. Eerst werd met een grootschalig 
onderzoek een schets gegeven van de veiligheid in de 
badplaats. In deze nulmeting werden politiecijfers, enquêtes 
onder ondernemers, klanten en horecabezoekers, de 
resultaten van een schouw en een ondernemerspanel 
gecombineerd tot één rapport. De meting omvatte niet 
alleen criminaliteit, maar ook brand- en verkeersveiligheid. 
Het onderzoek werd de basis van een plan van aanpak om 
de veiligheid in Scheveningen-Bad met alle direct 
betrokkenen te verbeteren. Bunck: “We zijn ongeveer iedere 
zes weken met elkaar om tafel gaan zitten en hebben daar 
een gezamenlijk actieplan ontwikkeld en uitgevoerd.” 

“Scheveningen is een 24-uursbedrijf. 
Iedereen heeft min of meer dezelfde 
belangen”

reportage  Scheveningen combineert Kvo en Kvu 

hANDEN iNEEN VOOr VEilighEiD

Jaarlijks doen miljoenen bezoekers Scheveningen aan om 

er te winkelen en uit te gaan. Veiligheid is daarom een 

belangrijk thema in de badplaats | foto: Inge van Mill.



problemen aangepakt 
In het actieplan staan heldere verbeterpunten voor de 
komende jaren. Omdat de veiligheid in Scheveningen 
de laatste jaren al vooruit is gegaan, ligt de nadruk op 
preventie: zorgen dat de overlast niet opnieuw begint of 
toeneemt. Maar daarnaast is actie geboden. Winkeldiefstal 
en overlast veroorzakende jongeren zijn veelvoorkomende 
problemen. Het plan wil verder ondernemers stimuleren 
om eerder aangifte te doen en om aandacht te geven aan 
brandveiligheid. Onoverzichtelijke verkeerssituaties, de 
samenwerking tussen ondernemers en politie en plekken 
waar mensen zich onveilig voelen, bijvoorbeeld door slechte 
straatverlichting, zullen ook worden aangepakt. 

criminaliteit
Scheveningse ondernemers krijgen veel te maken met 
criminaliteit. Hoewel er bijna geen overvallen zijn, geven 
winkeliers aan wel veel last te hebben van winkeldiefstal. 
Geweld, bedreiging of intimidatie komen geregeld voor. 
Om die problematiek te verminderen timmert de politie 
flink aan de weg. Het bevorderen van het doen van aangiftes 
en sneller, vaker en gerichter optreden zijn de speerpunten. 
Dat laatste kan bijvoorbeeld door meer te handhaven aan 
het begin van het seizoen. Zo wordt er een norm gesteld voor 
de rest van het seizoen en is er dan minder criminaliteit. 
Hangjongeren veroorzaken ook veel overlast. Wijkagenten 
kennen de probleemjongeren vaak goed. Daarom zullen zij 
meer samenwerken op dat gebied. 

brand- en verkeersveiligheid
De gezamenlijke KVO/KVU-aanpak blijft niet beperkt tot 
overlast en (kleine) criminaliteit. Chris Verbrugge, 
coördinator Preventie bij de brandweer Den Haag, houdt 
de brandveiligheid bij en binnen winkels en horeca in de 
gaten. “Voorlichting blijkt hard nodig. Veel ondernemers 
bleken bij de nulmeting geen ontruimingsplan te hebben 
of de nooddeuren vol te bouwen. Daarom proberen we 
ondernemers veel informatie over brandveiligheid en 
voorschriften te geven. Ze kunnen ook vragen of we 
langskomen om voorlichting te geven. Hier wordt overigens 
niet veel gebruik van gemaakt. Maar de nauwe onderlinge 
samenwerking maakt de stap naar de brandweer voor 
ondernemers wel veel kleiner. Ook het overleg tussen 
politie, Stadsbeheer en brandweer loopt heel goed.” In het 
actieplan van het project is veel aandacht besteed aan 
verkeersveiligheid. Door het verkeer veiliger te maken wil 
Scheveningen-Bad aantrekkelijk blijven voor toeristen. 
De gemeente wil door positieve publiciteit over het open-
baar vervoer meer mensen met de trein, tram of bus naar 
Scheveningen te laten komen. Dat zal ervoor zorgen dat 
drukte op de weg, volle parkeergarages of foutgeparkeerde 
motoren voorkomen worden. Deze problemen zijn veel 
ondernemers nu nog een doorn in het oog.

sus-team
De deelnemers ervaren het feit dat kan worden aangesloten 
bij bestaande ontwikkelingen als een groot voordeel. Gert-
Jan Bunck: “Er zijn in de afgelopen jaren meerdere veilig-
heidsinitiatieven gestart. Maar de samenwerking tussen de 
mensen onderling ontbrak, men wist soms van elkaar niet 
waar men mee bezig was.” Een voorbeeld van een eerder 
initiatief waar gebruik van kan worden gemaakt is het 
SUS-team, een actie van de horecaondernemers. Dit team 
gaat ‘s avonds en ‘s nachts de straat op om overlast van 
horecabezoekers binnen de perken te houden en mensen 
aan te spreken op wangedrag. Daarbij staan ze in recht-
streeks contact met de politie. Ook in het actieplan 
Scheveningen wordt aandacht gegeven aan dit SUS-team. 
Het voornemen is om het SUS-team ook later in het uitgaans-
seizoen de straat op te laten gaan. De gemeente, de politie en 
de Vereniging SUS gaan kijken naar de mogelijkheden 
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deelnemers aan het Kvo/Kvu traject in Scheveningen:
• Politie (wijkagent/wijkbureau Scheveningen)
•  gemeente (projectleiding Kvo, bestuursdienst, dienst 

Stadsbeheer)
•  ondernemers (Strandtentexploitanten, boulevard, 

vereniging SuS, holland casino, beheerskantoor 
Scheveningen, organisatiebureau Scheveningen)

•  Koninklijk horeca nederland en Kamer van Koophandel 
(belangenbehartiging horeca en winkeliers)

• brandweer en htm nemen op afroep deel aan het overleg
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hiervoor. Het is de bedoeling dat het team een vast 
onderdeel van de Scheveningse veiligheidsaanpak wordt. 
Bunck: “Het SUS-team krijgt prioriteit en zal z’n werk 
kunnen voortzetten.”

respect
Cruciaal in de gezamenlijke KVO/KVU-aanpak is een goede 
samenwerking tussen gemeente en bedrijven en tussen de 
verschillende ondernemers. Die komt volgens Bunck goed 
uit de verf. “Er heerst een goede sfeer en wederzijds respect. 
Er is wel nadruk gelegd op continuïteit. De samenwerking is 
bepaald niet vrijblijvend. Bleven mensen een of meerdere 
keren weg van het overleg, dan werden ze erop 
aangesproken. Er bestond bijvoorbeeld wat argwaan van de 
ondernemers tegen de politie. Doordat de bureauchef van de 
politie in Scheveningen-Bad zelf deelneemt aan het project 

is veel van die argwaan weggenomen. Meer fysieke 
aanwezigheid en een beter overleg moeten er van de kant 
van de politie voor zorgen dat het vertrouwen nog meer 
wordt herwonnen.” Carola Nijmeijer, begeleider vanuit de 
B&A groep: “Ik heb soortgelijke projecten in andere steden 
gedaan, en ik zie dat het in Scheveningen echt wel oké is. We 
zitten nu een half jaar aan tafel en de zaken die 
ondernemers aandragen, worden heel goed opgepikt door 
de gemeente. De geluiden van ondernemers worden niet 
door een hoop bureaucratie om zeep geholpen. Natuurlijk 
verschilt de communicatie en de aanpak bij beide partijen 
wel. Ondernemers zijn lekker concreet, die zitten midden in 
de situatie. De overheid ziet de situatie ook wel, maar het 
tempo ligt er anders. Het concrete niveau wordt geabstra-
heerd, er worden meer stappen genomen voor er iets 
concreets gebeurt.” Ondanks die verschillen in toonzetting 
schuilt ook voor Bunck de kracht van het project in die 
onderlinge samenwerking. “Door samen te werken ziet men 
dat er gemeenschappelijke problemen zijn. Dan groeit het 
besef dat alleen een gezamenlijke aanpak helpt.”

certificaat
Veel onderdelen van het plan van aanpak staan nog in de 
steigers, maar in een jaar tijd leidde het gezamenlijke 
initiatief in Scheveningen-Bad al tot het KVO-certificaat dat 
begin augustus 2006 werd uitgereikt. Aan de basis van het 
certificaat ligt het gegeven dat Scheveningen de laatste 
jaren veiliger is geworden. De misdaadcijfers zijn laag te 
noemen en over het algemeen valt de onveiligheid in het 
gebied mee. Het Keurmerk Veilig Ondernemen, waaraan in 
Scheveningen dus ook de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is 
gekoppeld, beloont een veilig gebied met maximaal drie 
sterren. De eerste ster is al binnen: die is toegekend omdat 
er concrete plannen en ideeën werden gepresenteerd. 
De volgende sterren zullen worden toegekend als er 
resultaat te merken is in het gebied en bij de winkels 
en horecaondernemingen. Bunck over het vervolg: 
“De samenwerking wordt nu voortgezet als integraal 
onderdeel van het veiligheidsbeleid van de gemeente Den 
Haag. Iedere twee jaar volgt een hercertificering. Het is dus 
zaak de situatie te continueren of liever nog verder te 
verbeteren.”

voorbeeld
Of andere gemeentes het voorbeeld van Scheveningen 
zullen volgen, is nog niet duidelijk. Bunck: “Niet overal zal 
het zo werken als in Scheveningen. Een kritieke succesfactor 
is een gezamenlijke beleving van onveiligheid binnen een 
afgebakend gebied. Zodra men ziet dat de veiligheid 
verbetert als je de handen ineenslaat, overbrug je de kloof 
tussen de verschillende ondernemers en ontstaat er iets 
moois.” Hoe mooi dat ook mag klinken, er zijn ook 
bedreigingen voor het project. De ondernemers geven aan 
dat ze bang zijn dat de economische vitaliteit van 
Scheveningen uit het oog wordt verloren. Als dat gebeurt, 
loopt ook de veiligheid gevaar. Onvoldoende aandacht voor 
de economie van Scheveningen kan verpaupering en 
leegstand in de hand werken. En dat zorgt nu niet direct voor 
een betere veiligheid. Waakzaamheid blijft dus vereist de 
komende jaren. <<

“De geluiden van ondernemers worden 
niet door een hoop bureaucratie om 
zeep geholpen”
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Over enkele weken zullen de stem-
lokalen weer opengaan om onze 
periodieke plicht te kunnen doen. 
Wie de verkiezingsprogramma’s van 
de gevestigde partijen bekijkt zal 
weinig nieuws ontwaren. Zeker niet 
op het terrein van de preventie van 
criminaliteit. Kennelijk heeft men daar 
een broertje dood aan. Wel hameren 
vrijwel alle partijen op de uitbreiding 
van politie en justitie, inclusief de 
zittende magistratuur. Vraag is of dat 
geld niet beter kan worden besteed, 
omdat – zo betoogt een linkse partij 
– de huidige sterkte van de politie maar 
voor 20 procent wordt benut. Dat was 
20 jaar geleden niet veel beter. Er is dus 
nog veel te winnen met de bestaande 
sterkte.

Enkele grote partijen vinden dat er 
meer respect voor elkaar moet komen. 
Maar ja, aangeven hoe dat dan moet is 
er niet bij. Respect moet worden 
geleerd en een tweede natuur worden – 
liefst van jongs af aan. Daar zijn goede 
programma’s voor. Zo wordt er onder 
meer in de Verenigde Staten veel succes 
geboekt met het programma Perry Pre-
school/High Scope, een programma 
voor de ontwikkeling van sociale 
competenties bij (zeer) jonge kinderen. 
Wat blijkt op 40-jarige leeftijd? De 
kinderen die het programma hebben 
gevolgd, zijn beter in de maatschappij 
terecht gekomen, plegen minder 
criminaliteit (waaronder geweld) en 
hebben een betere gezondheid en 
privéleven. Bovendien blijkt elke 
geïnvesteerde dollar er bijna zes op te 
leveren. Wat kan men zich nog meer 
wensen? Dat het hier in Nederland 
wordt ingevoerd? Die wens is reeds een 
aantal jaren geleden gehonoreerd 
onder de naam Kaleidoscoop, dat als 
succesvol is geëvalueerd door het 
Kohnstamm-instituut. Het programma 
wordt maar mondjesmaat toegepast. 

Het is geen goedkoop programma, 
maar je krijgt in verschillende 
opzichten wel waar voor je geld. Maar 
‘ons ben zunig’ dus gebruiken de 
peuterspeelzalen en basisscholen 
liever programma’s die goedkoper zijn, 
maar waarvan het effect niet vaststaat. 
Dus dames en heren politici van het 
respect: weg met de versterking van de 
politie, ga liever investeren in dit soort 
effectieve programma’s!

Een enkele politieke partij heeft de 
stadsetiquette hoog in het vaandel 
staan. Dat is lofwaardig, maar te 
grootschalig om naar mijn mening 
een reële kans van slagen te hebben. 
Het verzandt al gauw in potsierlijk 
aandoende afspraken zoals ‘Wij 
groeten elkaar op straat’. Ziet u het al 
voor u? Beter is het om in kleine 
settings zoals de straat, de buurt, de 
school en de (sport)vereniging met 
elkaar af te spreken hoe men met 
elkaar wenst om te gaan. Onlangs heeft 
het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid daar een 
handleiding voor gepubliceerd. Ook in 
de strafrechtelijke sfeer is plaats voor 
respect. Enkele partijen zouden de 
invoering van dader-slachtoffer-
gesprekken (herstelrecht) toejuichen. 
Zij zijn inmiddels op hun wenken 
bediend. De mogelijkheid van dader-
slachtoffergesprekken wordt landelijk 
ingevoerd. Ik denk dat het vooral voor 
jonge aankomende criminelen kan 
helpen uit de criminaliteit te blijven, 
wanneer zij hun excuus aanbieden en 
respect hebben voor het slachtoffer.
Nu maar weer hopen dat de beloftes 
worden omgezet in daden! <<

SECondant

Column

 hET iS wEEr BijNA zOVEr!



Secondant #5 | oKtober 2006      57

Een bekend probleem in preventieland 
is het vaak door ingewijden (onder-
zoekers, beleidsmakers) beweende 
gemis aan een evaluatietraditie: maar 
zelden worden preventieprojecten 
onderworpen aan serieuze evaluaties. 
Kwalitatief hoogwaardige, want 
methodologisch verantwoorde 
evaluaties, zijn dungezaaid. In een 
meta-evaluatie naar gelegenheids-
beperkende maatregelen om sociale 
veiligheid te vergroten, constateren 
Karin Wittebrood en Matthijs van Beem 
namens het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (Sociale veiligheid organi
seren, Raad voor de Maatschappelijke 
Ontwikkeling, p. 315) onlangs nog dat er 
onvoldoende kwalitatief goede effect-
evaluaties zijn uitgevoerd in ons land 
om tot “een eenduidig positief of 
negatief eindoordeel” te komen over 
het succes van deze maatregelen. 
Indachtig de toch niet geringe preven-
tieve inspanningen die zijn verricht de 
afgelopen tientallen jaren, is het mis-
schien maar beter om die tekst niet te 
laten bezinken. Het gevolg daarvan is 
dat iedere keer opnieuw het wiel moet 
worden uitgevonden – in plaats van dat 
men kan voortborduren op opgebouw-
de kennis over de werkzaamheid van 
eerdere projecten kan ongestraft iets 
dat nieuw (en onbeproefd) is, op touw 
worden gezet. Gedeeltelijk kan de 
overheid daar invloed op uitoefenen, 
door een evaluatie verplicht te stellen 
als voorwaarde voor het verkrijgen van 
subsidie voor een preventieproject 
bijvoorbeeld, of door het werken met 
door gedegen onderzoek gevalideerde 
programma’s aan te moedigen (bijvoor-
beeld Communities that Care). 
Een internationale organisatie zoals de 
Campbell Crime and Justice Group 
probeert bewust het gebrek aan een 
evaluatietraditie te compenseren door 
overzichtstudies te publiceren over 
effectieve interventies. 

Een andere mogelijkheid is actieve 
kennisverspreiding over (do’s and 
don’ts) van evaluatieonderzoek. 
Daarmee worden twee vliegen in één 
klap geslagen: de kennis omtrent het 
evalueren wordt vergroot én de bewust-
wording van de noodzaak ervan. 
In Nederland worden incidenteel 
handreikingen uitgebracht over de 
kunst van het evalueren. Zo heeft het 
WODC in 2005 nog een wegwijzer 
gepubliceerd die laat zien hoe straf-
rechtelijke interventies te beoordelen, 
die zijn gericht op recidiveverminde-
ring (Evaluatie van daderprogramma’s, 
B.S.J. Wartna). 

Op buitenlandse websites is het al jaren 
– op grote schaal – de gewoonste zaak 
van de wereld om professionals in (voor 
leken) begrijpelijke taal evaluatie-
gidsen aan te bieden. Het aanbod is 
groot. Van de website van het 
Australian Institute of Criminology 
(AIC), een onderzoeksinstituut van 
de Australische overheid, kan bijvoor-
beeld een lange lijst met binnen- en 
buitenlandse evaluatiegidsen worden 
geplukt. Zie: www.aic.gov.au/research/
cvp/evaluation.html 
Ter illustratie wordt het rapport 
Principles for evaluating community 
crime prevention projects hier nader 
belicht (zie onder ‘Evaluation models 
for community crime prevention’). 
Daarin maken lezers spelenderwijs 
kennis met materie die voorwaar geen 
lichte kost is – de beginselen van het 
evaluatieonderzoek (van buurt-
preventieprojecten) en belangrijke 
vragen die zich daarbij voordoen. 
We leren van Brian English, Ralph G. 
Straton en Rick Cummings dat er 
verschillende evaluatiemodellen zijn, 
die drie componenten hebben: een 
bepaalde vorm (effectevaluaties of 
procesevaluaties, monitoronderzoek), 
een bepaalde benadering (bijvoorbeeld 

een review van externe professionals), 
en een bepaalde methode (quasi-experi-
mentele methoden, enquêteonderzoek 
enzovoorts). Binnen- en buitenlandse 
voorbeelden van evaluaties van 
preventieprogramma’s illustreren hoe 
in de praktijk verschillende vormen, 
benaderingen en methoden worden 
gecombineerd in evaluatieonderzoek. 
In een aantal gevallen waren de uit-
komsten beperkt bruikbaar omdat 
gekozen was voor het verkeerde model. 
Bij een aantal onderzoeken was men 
namelijk gefixeerd op de onderzoeks-
methode en was de informatiebehoefte 
van belanghebbenden (stakeholders) 
ondergeschikt. Goed evalueren is in de 
eerste plaats dan ook een proces waar-
bij de belangen van het publiek voorop 
staan, houden English en zijn collega’s 
als belangrijkste les hun lezers voor. 

De basistechnieken van het evalueren 
biedt Passport to Evaluation van het 
Britse Crime Reduction Centre 
(zie:  www.crimereduction.gov.uk). 
Wie zich verder wil scholen in de kunst 
van het evalueren, kan bijvoorbeeld 
terecht bij de website van de Canadese 
organisatie Public Safety and 
Emergency Preparedness Canada, die is 
opgericht om overheidsinspanningen 
op het gebied van veiligheid te 
coördineren: www.psepc-sppcc.gc.ca/
prg/cp/eval/rs-en.asp
De titels zijn veelzeggend: Evaluating 
Crime Prevention through Social 
Development Projects. Handbook for 
Community Groups (2006); You Can Do 
It (Part One): A practical tool kit to 
evaluating police and community crime 
prevention programs (2001), en ga zo 
maar door. Op zo’n manier wordt 
evalueren nog leuk.  << Alfred Hakkert 

EVAluErEN VOOr BEgiNNErS

Buitenlandse berichten
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hANDrEikiNg 
gEDrAgSCODES 
De Handreiking gedragscodes helpt 
gemeenten, sportverenigingen en 
scholen bij het opstellen van een 
gedragscode. De CCV-publicatie geeft 
aan hoe een gedragscode kan worden 
ontwikkeld en wat de succesfactoren en 
valkuilen zijn.

Gedragscodes kunnen worden ingezet om bij te dragen 
aan een veilig en prettig leefklimaat en om ongewenst 
gedrag tegen te gaan. Onder ongewenst gedrag kan 
onder meer vandalisme en agressie op straat worden 
verstaan. Dit gedrag komt veelal voort uit anonimiteit 
en onverschilligheid. Daardoor kan dergelijk gedrag 
‘ongestraft’ zich verder ontwikkelen. Met het opstellen 
van een gedragscode, maakt een groep mensen afspraken 
met elkaar over gewenst en ongewenst gedrag. Daarbij 
kan worden gedacht aan mensen die bij elkaar in de 
straat wonen of elkaar bij het sporten of in een vereniging 
ontmoeten, maar ook aan mensen die in dezelfde klas zitten 
of onderling samenwerken. Het gaat bij een gedragscode 
niet om regels die ‘van bovenaf’ worden gesteld (zoals 
huisregels), maar om een ‘code’ die binnen de groep wordt 
afgesproken, nadat daarover met elkaar van gedachten is 
gewisseld. De gedragscode wordt ook door de groep zelf 
‘bewaakt’, door elkaar op ongewenst gedrag aan te spreken. 

De handreiking is gebaseerd op een proces- en effect-
evaluatie naar gedragscodes bij verschillende groepen: 
wijken/buurten, scholen en (sport) verenigingen. PLATO 
(Platform opleiding, onderwijs en organisatie, Universiteit 
van Leiden) heeft deze evaluatie uitgevoerd in opdracht van 
het ministerie van Justitie. De verkregen inzichten uit deze 
evaluatie zijn in de handreiking meegenomen. 

De Handreiking Gedragscodes is op de website van het CCV 
– www.hetccv.nl – als download beschikbaar. << Robbie Keus is 

eindredacteur van de CCV-website.

CCV-nieuws

AANpAk AuTOkrAAk 
iN gEmEENTEN 
Elke twee minuten wordt in Nederland 
een auto opengebroken. Het resultaat: 
een beschadigde auto waaruit 
alle waardevolle bezittingen zijn 
verdwenen. Voor de eigenaar een 
financiële en vaak ook een emotionele 
strop. De schade voor de gemeenschap 
is mogelijk nog groter.

Een reeks autokraken heeft een enorme impact op het 
imago van een buurt, wijk of gemeente. Bewoners voelen 
zich minder veilig en ondernemers vestigen zich liever 
niet in een gebied waar veel wordt ingebroken. Kortom, 
autokraak is een probleem dat veel burgers raakt en vraagt 
om een effectieve aanpak.

Om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van 
autokraak heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) de publicatie Aanpak autokraak in 
gemeenten samengesteld. Deze handreiking geeft 
gemeenten en hun private partners tips voor de 
gezamenlijke aanpak van diefstal uit auto’s. De gemeente 
heeft bij de aanpak van autokraak de regierol en zorgt voor 
een integrale aanpak. Naast de gemeenten zijn belangrijke 
taken weggelegd voor politie, justitie, woningcorporaties, 
beheerders van parkeergarages en ondernemers. Ieder 
draagt een deel van de verantwoordelijkheid. Dit boekje 
geeft voorbeelden over hoe die verantwoordelijkheid in de 
praktijk kan uitpakken. Daarnaast worden een aantal 
maatregelen en instrumenten aangereikt om autokraak te 
voorkomen. Deze variëren van een bewustwordings-
campagne voor autobezitters tot de aanpak van veelplegers. 
De maatregelen hebben alle hun waarde in de praktijk 
bewezen. Ze zijn eenvoudig door zowel grote als kleine 
gemeenten te kopiëren. Dus, waarom zelf het wiel 
uitvinden, als een collega-gemeente al ervaring heeft 
opgedaan met een adequate oplossing?

De publicatie Aanpak autokraak in gemeenten is op de 
website van het CCV – www.hetccv.nl – als download 
beschikbaar. << 
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secondant is een uitgave van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is 
een voortzetting van SEC: tijdschrift 
over samenleving en criminaliteits-
preventie. Met ingang van 2005 is de 
naam gewijzigd in secondant, waar-
mee het ondersteunen van betrokke-
nen op het gebied van criminaliteits-
preventie en veiligheid en informeren 
over kennis en ontwikkelingen op het 
gebied van de criminaliteitspreventie 
en veiligheid wordt bedoeld. 
secondant wil voor eenieder die werk-
zaam is op het terrein van de crimina-
liteitspreventie en veiligheid een 
medium zijn voor praktische en actuele 
informatie over de praktijk van crimina-
liteitspreventie. Ook wil secondant 
deskundigheid bevorderen en nieuwe 
ideeën op het gebied van criminaliteits-
preventie 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) onder-
zoeksbevindingen ten aanzien van 
bewezen effectieve methoden, best 
practices en evaluatieonderzoek de 
leidraad. Bijdragen staan in het teken 
van inhoudelijke objectiviteit en 
kritische oordeelsvorming. Opname 
van een artikel in het tijdschrift bete-
kent niet dat de inhoud ervan het 
standpunt van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
weergeeft. secondant verschijnt vijf 
maal per jaar (waaronder een dubbel-
dik zomernummer) in een oplage 
van 20 000.
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