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rAND europe is een onafhankelijke notforprofit
organisatie die hoogwaardig onderzoek doet naar 
de kwaliteit en effectiviteit van beleidsvorming, 
daaronder ook beleid op het justitiële gebied. In 
januari 2007 heeft deze organisatie een belangrijk 
onderzoek uitgebracht naar de effectiviteit en 
kosten/baten van maatregelen om antisociaal en 
crimineel gedrag te verminderen: Interventions to 
Reduce Anti-social Behaviour and Crime. A review of 
Effectiveness and Costs. Het onderzoek heeft tot 
nog toe weinig aandacht getrokken, onbegrijpelijk 
gezien zowel de naam en faam van de organisatie 
als de groeiende aandacht voor verantwoorde 
besteding van publieke gelden en effectiviteit van 
beleid. 

Het onderzoek doet verslag van een uitgebreide 
literatuurstudie, in het engelse taalgebied én 
daarbuiten (Frans, Duits, Spaans en Nederlands). 
Deze internationale invalshoek is zeldzaam; beleid 
en programma’s van overheidswege worden 
immers het meest geëvalueerd in het engelse 
taalgebied (met name de verenigde Staten) , zoals 
de onderzoekers nog maar eens memoreren. In 
europa kan Nederland zich beroepen op een 
sterkere ‘evaluatiecultuur’ dan elders op het 

vasteland. een mooi compliment, maar deze 
evaluatiecultuur is een uiterst prille, mag niet 
vergeten worden. 

Als eerste zetten de auteurs de effectieve inter
venties op een rij, daaronder vroegtijdige interven
ties, die zich hebben bewezen als de meest 
effectieve interventies in het algemeen om crimi
neel gedrag te voorkomen. vervolgens wagen zij 
zich aan de kosten van interventies. Amerikaanse 
kostenbatenonderzoeken laten zien dat vroeg
tijdige interventies en interventies gericht op 
risicojongeren het meeste waar voor je geld geven. 
In het hoofdartikel gaan Ingrid Doorten en rien 
rouw op basis van de bundel Opbrengsten van 
sociale investeringen van de raad voor de maat
schappelijke ontwikkeling op zoek naar de kosten 
en baten van sociale investeringen als vorm van 
criminaliteitspreventie. Zij laten daarbij zien dat 
hoe complex ook, het maken van kostenbaten
analyses winst oplevert voor politici en bestuurders 
– zoals neveneffecten incalculeren van het beleid in 
andere sectoren dan waar het beleid voor bedoeld 
is, en eerder stilstaan bij essentiële waarden die in 
het geding zijn. Dat kon wel eens kostbare winst 
zijn. << Alfred Hakkert

redactioneel

WAAr VOOr jE gElD

Vroegtijdige interventies 
richten zich op 
risicofactoren voor 
antisociaal en 
delinquent gedrag in de 
vroege jeugd | foto: Inge 
van Mill.
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Snippers
Tekst Alfred Hakkert. Aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd 
p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid, red. secondant, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.  
E-mail alfred.hakkert@hetccv.nl 
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op het brede terrein van de jeugdcrimi
naliteit buitelen de ontwikkelingen over 
elkaar heen. Nietingewijden verliezen al 
snel het overzicht. Dit weet ook ruud 
Nijhof, algemeen directeur van de raad 
voor de kinderbescherming, die daarom 
Jolanda Jakobs, Henk Ferwerda en 
Balthazar Beke van Advies en onder
zoeksgroep Beke de opdracht gaf om de 

stand van zaken op dat terrein in kaart 
te brengen. Het resultaat is: Focus op 
jeugdcriminaliteit. Inleiding voor de 
beroepspraktijk. Degenen die beroeps
halve of uit hoofde van hun studie 
geïnteresseerd zijn in het verschijnsel 
jeugdcriminaliteit, zoals studenten aan 
sociale, pedagogische, juridische en 
politieopleidingen en professionals in de 
praktijk, vinden in dit boek in een kort 
bestek nuttige informatie over achter
gronden van jeugdcriminaliteit en 
verschillende reacties op crimineel 
gedrag. In zes hoofdstukken, die steeds 
worden besloten met leerdoelen en 
opdrachten, wordt ingegaan op crimino
logische theorieën om jeugdcriminaliteit 
te verklaren, aard en omvang van de 
jeugdcriminaliteit, de vele gezichten van 
jeugdcriminaliteit (bijvoorbeeld mee
lopers versus de harde kern maar 
ook jeugdcriminaliteit als kickgedrag), 

interventies gericht op soorten 
delinquenten (bijvoorbeeld psycho
pathische delinquenten en veelplegers) 
en mogelijkheden om crimineel gedrag 
vroegtijdig te signaleren en te voor
komen. met een dergelijk helder over
zicht kan het boek een steentje bijdragen 
aan een effectieve benadering van de 
jeugdcriminaliteit, spreekt ruud Nijhof 
de hoop uit.

Focus op jeugdcriminaliteit. Inleiding voor de 
beroepspraktijk. jolanda jakobs, Henk Ferwerda 
en Balthazar Beke, Advies- en Onderzoeksgroep 
Beke. Amsterdam, uitgeverij Arnhem, 2007. 

iSBN-10: 90 6665 782 0 

iSBN-13: 978 90 6665 782 3

voor meer informatie en/of bestellen: 
t (020) 330 72 00 
email: swp@swpbook.com 

Blik Op jEugDCrimiNAliTEiT

In het engels heet het developmental and 
life course criminology, in je moerstaal 
spreek je van ontwikkelingscriminologie. 
Deze benadering gaat ervan uit dat in de 
vroege levensjaren al de kiem wordt 
gelegd voor antisociaal of crimineel 
gedrag. Hoe deze individuele ontwikke
ling zich doorzet in de verschillende 
levensfasen tot in de volwassenheid, en 
welke risicofactoren voor antisociaal en 
delinquent gedrag daarbij kunnen 

worden onderscheiden, is de centrale 
vraag die onderzoekers op dit gebied zich 
stellen. Het is vooral een tak van de 
criminologische wetenschap waarin 
Amerikaanse onderzoekers zich roeren. 
maar het aantal onderzoeken van Neder
landse bodem in deze criminologische 
hoek is groeiende, reden om een over
zichtsstudie samen te stellen van in het 
engelse taalgebied gepubliceerde 
bijdragen van Nederlandse onderzoekers. 
Developmental and Life Course Studies in 
Delinquency and Crime maakt de balans 
op van een keur van empirische vader
landse onderzoeken uit uiteenlopende 
disciplines zoals psychiatrie en ontwik
kelingspsychologie waarin de ontwikke
ling van antisociaal en delinquent gedrag 
centraal staat. Het boek kent vijf thema’s: 
(1) de ontwikkeling van delinquent gedag 
door de jaren heen; (2) individuele 
karakteristieken; (3) opvoeding; 

(4); leeftijdgenoten; (5) de invloed van 
mijlpalen in het leven (bijvoorbeeld 
huwelijk of werk) op de criminele carrière. 
met de publicatie van dit stateofthe
artoverzicht maken de redacteuren Arjan 
Blokland en Paul Nieuwbeerta, van het 
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit 
en rechtshandhaving (NSCr), Nederlands 
onderzoek op dit gebied ook voor het 
buitenland toegankelijk. 

Developmental and Life Course Studies in 
Delinquency and Crime. A Review of Contemporary 
Dutch Research. Arjan Blokland en paul 
Nieuwbeerta (red.), Den Haag, Boom juridische 
uitgevers, 2007. 

ISBN10 90 5454 731 6

ISBN13 978 90 5454 731 0 

De publicatie kan worden besteld bij:  
Boom Distributiecentrum: t (0522) 23 75 55,  
of email bdc@bdc.boom.nl

ONTWikkEliNgSCrimiNOlOgiE
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 “Sociale veiligheid is meer en meer een 
kapstok geworden waaraan allerlei 
sociale problemen worden opgehangen”, 
waarschuwt de raad voor het openbaar 
bestuur in zijn advies van november 2007 
over sociale preventie. De raad, die de 
regering en eerste en tweede kamer moet 
adviseren over de inrichting en het 
functioneren van de overheid, heeft het 
advies opgesteld naar aanleiding van de 
vraag van de minister van BZk welke 
betekenis sociale preventie heeft in het 
licht van integraal veiligheidsbeleid, en 
hoe beleid op dit terrein kan worden 
vormgegeven. 

De raad denkt bij sociale preventie – als 
terminologie incourant in het politiek
bestuurlijk jargon in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld integraal veiligheidsbeleid, 
zoals de raad constateert – aan preven
tieve beleidsmaatregelen op het brede 
sociale domein. Daaronder vallen allerlei 
beleidssectoren, zoals: onderwijs, 

welzijn, jeugdhulpverlening, volkshuis
vesting enzovoorts. De maatregelen 
moeten voorkomen dat individuen, 
groepen en buurten (verder) afglijden. 
Concrete voorbeelden zijn: het voor
komen van voortijdig schoolverlaten, 
vroegtijdig signaleren van risicojongeren 
en bevorderen van sociale cohesie in 
wijken. een effectief preventief beleid op 
dat brede, sociale domein kan bijdragen 
aan verbetering van de sociale veiligheid, 
constateert de raad. Sociale veiligheid is 
immers een “facet van preventief beleid 
op het sociale domein”, aldus de raad. 
Belangrijk is wel dat sociale problemen 
als sociale problemen blijven worden 
benoemd, en niet voor veiligheids
problemen doorgaan. Dat zou wat de 
raad betreft het veiligheidsconcept 
nodeloos oprekken en probleem
individuen en buurten stigmatiseren. 
Sociale problemen zuiver benoemen is 
een van de aanbevelingen die de raad 
doet. Deze aanbevelingen richten zich 

niet op de inhoud van het preventief 
beleid op het sociale domein maar 
hebben vooral betrekking op bestuurlijk
organisatorische randvoorwaarden – 
voor dit beleid én voor een zinvolle 
verbinding van dit beleid met integraal 
veiligheidsbeleid. 

Het advies is te downloaden van de website 
van de raad voor het openbaar bestuur: 
www.rob-rfv.nl 

SOCiAlE prEVENTiE

Niet alle ladelichters en kruimeldieven in 
winkels zijn klanten, een groot deel van 
de winkeldiefstallen en gevallen van 
fraude in winkels wordt door het eigen 
personeel gepleegd. De schade als gevolg 
van diefstal door eigen werknemers 
wordt geraamd op 200 miljoen euro per 

jaar. tegen deze achtergrond is een nieuw 
hulpmiddel ontwikkeld om de selectie 
van betrouwbaar winkelpersoneel te 
vergemakkelijken: Selecteren op safe. 
Leidraad voor het sollicitatiegesprek. 
De leidraad, die is opgesteld door het 
Platform opleiding, onderwijs en 
organisatie van de Universiteit leiden 
(PlAto), biedt een procedure met 
aandachtspunten en instrumenten voor 
leidinggevenden, zodat zij zich snel een 
beeld kunnen vormen van een sollicitant. 
Niet alleen wat diens geschiktheid voor 
de functie betreft, maar ook diens 
integriteit en zijn opstelling in bepaalde 
situaties. Daartoe bevat de leidraad een 
aantal foto’s van situaties die in een 
winkel kunnen voorkomen, bijvoorbeeld 
medewerkers die achter de kassa staan. 
met behulp van de foto’s en de manier 

waarop sollicitanten op de gefotogra
feerde situaties reageren, kan de 
werkgever een indruk krijgen van de 
sollicitant. kan deze bijvoorbeeld 
inschatten of een situatie een probleem 
is of niet? Durft hij zelf verantwoordelijk
heid te nemen en hecht hij belang aan 
een prettige werkomgeving? met behulp 
van de procedure van Selecteren op safe, 
moet de werkgever het risico kunnen 
beperken dat hij met een sollicitant in zee 
gaat die niet te vertrouwen is.

De leidraad is beschikbaar via de website van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid: www.hetccv.nl. 

VEilig WErVEN
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Crimitrends
de recidive is in de meeste sectoren van ons strafrechtsysteem licht 

gestegen de laatste jaren. deze stijging doet zich met name voor 

onder jeugdige daders en ex-terbeschikkinggestelden. dit blijkt 

uit de recidivemonitor van het Wetenschappelijk onderzoek- en 

documentatiecentrum, waarmee de recidive van grote groepen 

daders, waaronder ook ex-gedetineerden en jongeren uit een justitiële 

jeugdinrichting, op de voet wordt gevolgd. 

WODC houdt recidive in de peiling

TErug iN DE ArmEN VAN juSTiTiE
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door Bouke Wartna
Bouke Wartna is senior onderzoeker bij het WoDC. Daar werkt hij aan 

de recidivemonitor, samen met zijn collega’s Nikolaj tollenaar, Sandra 

kalidien, martine Blom, karin Beijersbergen, Gijs Weijters en Ad essers.

De recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject 
waarmee de strafrechtelijke recidive van uiteenlopende 
dadergroepen op gestandaardiseerde wijze wordt gemeten. 
De cijfers spelen een rol bij de evaluatie van brede beleids
initiatieven, zoals het veiligheidsprogramma, modernisering 
Sanctietoepassing en de Aanpak veelplegers. maar recidive
metingen maken ook deel uit van meer gericht onderzoek naar 
de effecten van justitiële interventies. De eerste, landelijke 
overzichten werden in 2005 gepubliceerd. In 2007 werden vier 
studies afgerond. Deze hebben betrekking op:
1.  alle jeugdige en volwassen daders die in de periode 1997

2003 een strafrechtelijke sanctie kregen opgelegd;
2.  volwassenen die tussen 1996 en 2003 werden ontslagen uit 

een penitentiaire inrichting (exgedetineerden);
3.  jongeren die in de periode 19972003 uitstroomden uit een 

justitiële opvang of behandelinrichting (JJI);
4.  de terbeschikkinggestelden van wie de maatregel tussen 

1974 en 2003 formeel werd beëindigd (tbs).

Bij het onderzoek van de recidivemonitor wordt gebruik 
gemaakt van gegevens uit de onderzoeks en beleidsdatabase 
justitiële documentatie (oBJD), een geanonimiseerde versie 
van het justitiële documentatiesysteem. Dit betekent dat 
alleen de criminaliteit die onder aandacht komt van het 

De hoogte van de recidive wordt door tal van factoren 
bepaald, waaronder veranderingen in de effectiviteit 
van het optreden van politie en justitie | foto: Inge 
van Mill. 

WODC houdt recidive in de peiling

TErug iN DE ArmEN VAN juSTiTiE

>>
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openbaar ministerie in kaart wordt gebracht. Delicten die niet 
worden opgemerkt, opgespoord of vervolgd, blijven buiten 
beschouwing. vandaar ook dat het WoDC spreekt van 
strafrechtelijke recidive. In het onderzoek wordt nagegaan welk 
percentage van de deelnemers nieuwe justitiecontacten heeft 
opgebouwd. Centrale vraag is of dit percentage in de loop van 
de onderzoeksperiode is veranderd. 

De gepresenteerde cijfers betreffen de recidive die optreedt 
binnen een periode van twee jaar na de afdoening van de 
eerdere strafzaak. Het WoDC berekent ruwe percentages, maar 
geeft ook gecorrigeerde percentages. Daarbij wordt rekening 
gehouden met toevallige verschuivingen in de verdeling van de 
sekse, de leeftijd en het geboorteland van de respondenten, 
het soort delict dat zij pleegden en de omvang van hun 
delictgeschiedenis. Deze grootheden zijn van invloed op de 
hoogte van de recidive en de verschuivingen daarin maken het 
dus lastig om een goede vergelijking te maken tussen de 
opeenvolgende onderzoeksjaren. Daarnaast vindt correctie 
plaats voor fluctuaties in het ophelderingspercentage; dit is 
het deel van de aangegeven delicten dat de politie als opgelost 
beschouwt. Sinds 2001 stijgt het ophelderingspercentage en 
dit drijft de recidivecijfers als vanzelf omhoog. met behulp van 
een statistische techniek wordt ook dit effect gecorrigeerd.  

De gecorrigeerde cijfers bieden beter zicht op de netto
ontwikkeling van de recidive, omdat ze zijn ontdaan van de 
invloed van eventuele instroomverschillen en registratie
effecten. Ze laten zien hoe hoog de recidive was uitgevallen 
indien de daderpopulatie op de genoemde kenmerken niet van 
samenstelling zou zijn veranderd en ook het ophelderings
percentage constant zou zijn geweest.

NA DE TBS
In het onderzoek in de tbssector zijn de exterbeschikking
gestelden op basis van hun ontslagdatum ingedeeld in 
uitstroomperioden van 5 jaar. Figuur 1 geeft van 6 opeen
volgende uitstroomcohorten de ernstige recidive weer, dit zijn 
nieuwe justitiecontacten naar aanleiding van misdrijven met 
een wettelijke strafdreiging van 4 jaar of meer. De tweejarige, 
ernstige recidive was in de periode 19941998 het laagst. 
Dit geldt zowel voor de ruwe als voor de gecorrigeerde percenta
ges. Na een daling in de jaren tachtig en negentig van de vorige 
eeuw, is de recidive in de laatste cohort – de groep terbeschik
kinggestelden van wie de maatregel tussen 1999 en 2003 
eindigde – gestegen. 19 procent van deze groep werd binnen 
2 jaar na het ontslag opnieuw vervolgd voor een misdrijf met 
een strafdreiging van minstens 4 jaar. In de periode 19941998 
was dit nog 12 procent. 

De onderzoekers weten niet precies hoe de ontwikkelingen in 
de terugval van exterbeschikkinggestelden moeten worden 
verklaard. Zij verwijzen naar selectiemechanismen die in de 
achterliggende dertig jaar de in en uitstroom van de tbs

Figuur 1> Ruwe en gecorrigeerde percentages van ernstige recidive binnen twee jaar na ontslag in zes opeenvolgende cohorten van 
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klinieken hebben bepaald. De maatregel wordt tegenwoordig 
aan andere delinquenten opgelegd dan in de jaren zeventig en 
tachtig; pure vermogensdelinquenten zie je haast niet meer in 
de tbs. De base rate – de basiskans op recidive van de 
terbeschikkinggestelden – is hierdoor lager komen te liggen. 
tegelijkertijd werden de ‘zware’ patiënten, door verbeterde 
methoden van risicotaxatie, een voorzichtiger ontslagbeleid 
en de oprichting van longstayafdelingen, vermoedelijk steeds 
langer vastgehouden. De gemiddelde duur van de maatregel 
nam hierdoor toe en de recidive daalde, omdat alleen de 
patiënten met gunstige vooruitzichten werden ontslagen. 
De laatste jaren is de recidive weer gestegen. ook degenen met 
iets minder goede kansen moeten eens in vrijheid worden 
gesteld. of de behandeling van de terbeschikkinggestelden nog 
van invloed is geweest op de daling en stijging van de recidive 

na de tbs, wordt uit het onderzoek niet duidelijk. Gegevens 
over de stoornissen van de exterbeschikkinggestelden en de 
effecten van hun behandeling waren niet voorhanden.

ANDErE DADErgrOEpEN
In figuur 2 worden de belangrijkste resultaten van de overige 
studies samengevat. eén onderzoek volgt het verdere verloop 
van de strafrechtelijke carrière van alle jeugdige en volwassen 

daders die in de jaren 19972003 een sanctie krijgen opgelegd, 
door de officier van justitie of door de rechter.

De twee andere studies hebben meer specifiek betrekking op 
de personen die een verblijf in een justitiële inrichting achter 
de rug hebben: volwassenen die zijn uitgestroomd uit een huis 
van bewaring of een gevangenis (exgedetineerden) en 
jongeren die afkomstig zijn uit een opvang of behandel
inrichting (exJJIpupillen). De grafiek laat in één oogopslag 
zien hoe de recidive zich in de diverse sectoren heeft 
ontwikkeld. De percentages hier hebben betrekking op de 
algemene recidive – álle nieuwe strafzaken tellen mee, 
ongeacht de aard of ernst van de gepleegde delicten. 
In 3 van de 4 onderzoeksgroepen is, over de gehele onderzoeks
periode gerekend, een lichte stijging van de recidivepercenta
ges te zien. In de JJIsector is de recidive met 4,2 procent 
gedaald. De afname doet zich vooral voor in het eerste onder
zoeksjaar. De toename in de andere sectoren is bij de jeugdige 
daders het grootst; in 2003 ligt het percentage jongeren dat 
binnen 2 jaar opnieuw met justitie in aanraking is gekomen 
4,3 procent hoger dan in 1997. Bij de volwassen daders stijgt het 
recidivepercentage met 1,9 procent. onder de exgedetineerden 
bedraagt de stijging 1,5 procent. 

De terugval is het hoogst onder exgedetineerden en de 
jongeren uit de jeugdinrichtingen. maar dat mag ook worden 
verwacht. Gelet op hun achtergronden vormen deze groepen 
justitiabelen zwaardere selecties dan jeugdige of volwassen 
daders in het algemeen. De toename van de recidive in de 

De terugval is het hoogst onder ex

gedetineerden en de jongeren uit de 

jeugdinrichtingen

Figuur 2> Gecorrigeerde percentages van algemene recidive in vier verschillende onderzoeksgroepen twee jaar na oplegging van de straf 

of vertrek uit de inrichting
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www
van de website van het Wodc zijn een aantal factsheets 
over recidive te downloaden: 

Recidive 1997-2003. Ontwikkelingen in het niveau van de 
strafrechtelijke recidive van jeugdige en volwassen daders, 
b. s. j.Wartna en n. tollenaar, Wodc, 2006; 

Strafrechtelijke recidive van ex-gedetineerden. 
Uitstroomperiode 1996-2003, b.s.j. Wartna, s.n. kalidien, 
n. tollenaar en a.a.m. essers, Wodc, 2006; 

Strafrechtelijke recidive van jongeren uit justitiële 
jeugdinrichtingen. Uitstroomperiode 1997-2003, 
b.s.j. Wartna, s.n. kalidien, n. tollenaar en a.a.m. essers, 
Wodc, 2006; 

Strafrechtelijke recidive ex-terbeschikkinggestelden. 
Welk percentage wordt na beëindiging van de maatregel 
opnieuw vervolgd voor een ernstig delict?, b.s.j. Wartna, 
s. el Harbachi en a.a.m. essers, Wodc, 2006. 

meeste sectoren van ons strafrechtsysteem (met inbegrip van 
de tbs; zie figuur 1) kan echter niet worden toegeschreven aan 
veranderingen in de verdeling van de sekse, de leeftijd en het 
geboorteland van de justitiabelen. ook het type delict en de 
delictgeschiedenis van de betrokkenen, normaal gesproken 
een van de beste voorspellers van latere recidive, spelen geen 
rol. evenmin kan worden gesteld dat de percentages zijn 
gestegen als gevolg van een intensivering van het opsporings
beleid. voor al deze zaken is immers gecorrigeerd.

VErklAriNgEN
Hoe moeten de resultaten van de recidivemonitor dan wel 
worden geduid? Deze vraag is lastig te beantwoorden. er zijn 
vele factoren die de hoogte van de recidive bepalen en daarvan 
konden slechts enkele in het onderzoek worden geneutrali
seerd. De recidivemonitor werkt als een thermometer. 
Ze laat zien hoe hoog de recidive is, maar maakt niet duidelijk 
waarom deze op een goed moment is gestegen of gedaald. 
toch noemen de onderzoekers een aantal mogelijkheden. 
kort gezegd komen die op het volgende neer:
1.  er is meer criminaliteit en dus ook meer herhaling van 

criminaliteit. De Nederlandse bevolking, of specifieke delen 
daarvan, is tussen 1997 en 2003 crimineler geworden. Niet 
alle recidivepercentages zijn hierdoor in gelijke mate 
gestegen, maar dit heeft te maken met een herverdeling van 
de sancties. lichtere daders krijgen tegenwoordig zwaardere 
sancties opgelegd, en andersom. 

2.  er hebben zich wijzigingen voorgedaan in de effectiviteit 
van het optreden van politie en justitie. De invulling van de 
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straffen en maatregelen die in Nederland worden opgelegd 
is veranderd, wat leidt tot meer en in sommige gevallen juist 
tot minder recidive.

3.  De stijging van de recidive moet worden toegeschreven aan 
selectieeffecten, waarvoor in dit onderzoek niet kon 
worden gecorrigeerd. Indien bijvoorbeeld een laag 
opleidingsniveau samenhangt met de kans op een nieuw 
justitiecontact, dan zou een algemene verlaging van het 
opleidingsniveau de hogere recidivecijfers kunnen 
verklaren. De daderbevolking is dan op zich niet crimineler 
geworden (zoals onder 1 wordt beweerd), maar er zijn 
domweg meer daders met een laag opleidingsniveau.

Welke van deze mogelijke verklaringswijzen opgaat, is niet met 
zekerheid te zeggen. Daarvoor is meer onderzoek nodig waarin 
meer soorten informatie aan de justitiële gegevens uit de oBJD 
worden gekoppeld. De eerste mogelijkheid lijkt wellicht het 
minst waarschijnlijk. De laatste tijd klinken uit diverse 
richtingen juist geluiden op dat de (geregistreerde) crimina
liteit aan het afnemen is. Het onderzoek dat hier wordt 
beschreven heeft echter betrekking op de periode tot 2003.

De tweede mogelijkheid richt de aandacht op de beleids
programma’s van de overheid gericht op de vermindering van 
criminaliteit en recidive. maar voor de evaluatie van operaties 
als Jeugd terecht, modernisering Strafrechttoepassing en 
Aanpak veelplegers is het, althans in termen van recidive, nog 
te vroeg. De maatregelen zijn nog maar net in gang gezet. 
Bovendien is er ander, meer gericht onderzoek nodig om de 

effecten van specifieke strafrechtelijke interventies op 
individueel niveau in beeld te krijgen. Het WoDC zal betrokken 
zijn bij dit onderzoek, de recidivemonitor maakt er onderdeel 
van uit. met de vaste aanpak van de recidivemonitor heeft 
Justitie een instrument in handen om de resultaten van de 
strafrechtelijke interventies die in Nederland worden 
uitgevoerd, in samenhang te bestuderen. <<
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Ton Quadt, hoofd Directie Veiligheid, gemeente 
Rotterdam: “Tegen een bedelverbod zijn, is een vorm van 
oud denken dat leidt tot het in stand houden van de 
bestaande toestand.” | foto: Inge van Mill.
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INtervIeW Hoofd gemeentelijke Directie Veiligheid Ton Quadt over 
het rotterdamse veiligheidsbeleid:

“mENSEN mAkEN 
DE STAD” 

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

“De gemeente is leidend in het hele veiligheids
beleid en werkt samen met alle denkbare partners: 
GGD, reinigingsbedrijf roteb, Stadstoezicht, 
openbaar vervoer, politie, justitie en dan heb ik ze 
nog niet allemaal genoemd.” voor ton Quadt, 
directeur van de Directie veiligheid van de 
gemeente rotterdam, vormen deze twee aspecten 
de kern van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. 
De rotterdamse manier van werken is volgens hem 
uniek in Nederland. “vaak sturen stuurgroepen op 
grote lijnen en komen maar een keer per maand bij 
elkaar. In rotterdam zitten de leden van de 
Stuurgroep veilig elke week een keer bij elkaar. 
De tippelzone keileweg is in 2005 in het laatste half 
jaar voor de sluiting op die manier tot in details 

besproken. Ambtenaren en bestuur zitten in 
rotterdam erg dicht op elkaar en het integrale 
beleid van de afgelopen vijf jaar heeft zoveel 
uitvoerende kwaliteit naar boven gebracht, dat 
door de Stuurgroep veilig echt kan worden 
gestuurd.”

Quadt is als ‘dagelijkse baas’ verantwoordelijk 
voor de aansturing van het veiligheidsbeleid. 
Hij wil met de nodige terughoudendheid wel 

een vergelijking maken met de drie andere grote 
steden. “In Amsterdam is bij het veiligheidsbeleid 

Veiligheid heeft in rotterdam absolute topprioriteit. in de afgelopen jaren 
heeft de Directie Veiligheid met veel creativiteit nieuwe methodes ontwikkeld 
om de sociale onveiligheid aan te pakken. Het inzetten van stadsmariniers 
in probleemwijken kreeg vorig jaar de Hein roethofprijs toegekend voor het 
beste initiatief in Nederland om criminaliteit te voorkomen. Op onderdelen 
van de rotterdamse aanpak is ook kritiek te horen, zoals op het bedelverbod. 
Directeur Ton Quadt, afkomstig uit de verslavingszorg, daagt critici uit zelf 
een jaar een winkel te runnen in de maasstad. “De meeste deskundigen die 
vinden dat een bedelverbod te ver gaat, baseren zich op studeerkamerwijsheid 
en dat staat heel ver af van de dagelijkse praktijk op straat”, zegt Quadt in een 
interview met secondant.

“De aanpak van malafide huis

eigenaren is belangrijk. Daar zitten 

inenin slechte mensen bij”

>>
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het voortouw bij de politie gelegd. De gemeente 
speelt er een bescheiden rol. Utrecht is een hele 
andere stad dan rotterdam, heeft minder verloeder
de wijken. Het is een studentenstad. Het formaat 
van de problemen is daardoor anders. Den Haag 
heeft een groep verslaafden en heeft huisjes
melkers. De veiligheidsproblemen daar verbleken 
bij die in rotterdam. Dat geldt ook voor de veilig
heidsbudgetten in de drie andere grote steden. 
rotterdam heeft voor het veiligheidactieprogram
ma over vijf jaar uitgesmeerd 85 tot 100 miljoen 
euro uitgetrokken. Zelfs in Amsterdam vallen ze bij 
deze bedragen van hun stoel. maar in rotterdam 
was de uitgangspositie veel slechter. We zijn bezig 
aan een inhaalslag en het zal nog enkele jaren 
duren voordat het nieuwe veiligheidsbeleid is 
geborgd.”

onderdeel van het Vijfjarenactieprogramma veilig 
Rotterdam 2006-2010, dat voortborduurt op een 
eerder vijfjarenplan, is een gebiedsgerichte aanpak. 
er is een zogeheten veiligheidsindex ontwikkeld 
waarbij de veiligheidssituatie in de 62 wijken van de 
stad is uitgedrukt. “De methodiek die we hebben 
bedacht, maakt het mogelijk de hotspots te 
identificeren. In die wijken, waar zich een opeen
stapeling van problemen voordoet, kunnen we 
gericht werken aan een verbetering van de veilig
heidssituatie. op die manier pakken we de rotte 
kiezen van de stad aan. De inzet van zogeheten 
stadsmariniers, op dit moment acht mannen en 
een vrouw, speelt daarbij een grote rol. Daarnaast is 
de aanpak van malafide huiseigenaren belangrijk. 
Daar zitten inenin slechte mensen bij. In 2010 
mogen er geen onveilige wijken of probleemwijken 
meer zijn”, aldus Quadt.

STADSmAriNiErS
Het project stadsmarinierschap is de winnaar van 
de Hein roethofprijs 2006. Het is volgens de jury als 
beste gekozen uit 43 ingediende projecten, om “de 
originaliteit, de diverse maatregelen en concrete 
activiteiten, de complexe problematiek en de 

positieve resultaten”. een stadsmarinier is een 
gemeenteambtenaar die de opdracht heeft in een 
bepaald gebied de veiligheid ‘substantieel tot 
dramatisch’ te verbeteren. De negen stads
mariniers leggen rechtstreeks verantwoording af 
aan het college van burgemeester en wethouders. 
Ze hebben een eigen budget om samen met andere 
partijen problemen op te lossen. In de wetenschap 
dat ze direct onder het college functioneren, 
kunnen ze als breekijzer doorbraken forceren bij het 
vinden van oplossingen. Het budget helpt soms als 
oliespuit om iets voor elkaar te boksen. 

een stadsmarinier krijgt een geografisch beperkt 
gebied toegewezen waar de veiligheid moet 
worden verbeterd en hij mag maximaal vijf tot tien 
activiteiten ontplooien om dat doel daar te 
bereiken. Quadt: “Het werkgebied van een stads
marinier houdt bij wijze van spreken aan de 
overkant van de straat op. De focus op een beperkt 
aantal activiteiten die elk jaar wordt vastgesteld na 
analyse van de veiligheidsindex, vormt zijn heilige 
missie. Als die problemen zijn opgelost, zal de 

veiligheid in zijn gebied hoger scoren op de index. 
In het oude Westen is bijvoorbeeld de drugsover
last dominant. Alleen dat probleem wordt door de 
stadsmarinier aangepakt en niet de opengebroken 
straat of de hondenoverlast in het speeltuintje. 
Hij zal wel algemene maatregelen nemen als deze 
ertoe leiden een plek minder aantrekkelijk te 
maken voor drugsgebruikers, zoals lampen met 
honderd watt extra in lantaarns zetten om een 
donker plein beter te verlichten of bosschages 
kortwieken.”

“voor elke stad die gebieden heeft 

waar complexe problemen spelen 

en urgentie bestaat oplossingen 

te bieden, zijn stadsmariniers een 

ernstige aanbeveling”
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Quadt noemt de toekenning van de Hein roethof
prijs een geweldige beloning voor die mensen. 
“Stadsmariniers hebben een hoog risicoprofiel. 
Ze staan onder permanente druk van het college en 
van de Stuurgroep veiligheid waar ze een paar keer 
per jaar een presentatie moeten geven over de 
voortgang. Als ze hun doelstelling niet halen, 
zullen we op zoek moeten gaan naar een andere 
functie voor hen. Daar komt ook nog bij dat 
stadsmariniers hun werk doen in het licht van 
publieke schijnwerpers want het minste of 
geringste dat mis is met de veiligheid in een wijk 
komt in de krant. maar ze blijven onverminderd 
enthousiast. Het zijn stuk voor stuk volhouders. Ik 
denk wel eens: ‘dat jij nog lacht’. De prijs vormt een 
stimulans voor bijzondere mensen”, klinkt het 
bewonderend uit zijn mond. 

op de vraag of gezien het succes in rotterdam elke 
stad zou moeten overwegen stadsmariniers aan te 
stellen, neemt Quadt gas terug in zijn enthousiaste 
betoog. Hij wil niet paternalistisch klinken. 
“In rotterdam zijn de stadsmariniers de sleutel tot 
succes gebleken bij het verhogen van de veiligheid 
in een aantal wijken. Als in een andere stad een wijk 
op een zeephelling staat, is het goed om iemand 
erin te zetten die met gevoel voor urgentie effectief 
en daadkrachtig kan optreden. voor elke stad die 
gebieden heeft waar complexe problemen spelen 
en urgentie bestaat oplossingen te bieden, zijn 
stadsmariniers een ernstige aanbeveling. Zeker 
voor steden boven de honderdduizend tot honderd
vijftigduizend inwoners. voor kleinere steden ligt 
dat misschien anders omdat het eigenzinnige 
optreden van een stadsmarinier onder meer 
invloed kan hebben op gemeentelijke diensten. 
Stel bijvoorbeeld dat de stadsmarinier vanuit 
veiligheidsoogpunt vindt dat de sloop van een 
ander blok huizen voorrang moet krijgen, dan in de 
plannen staat. In zo’n geval kan een kleine 
gemeentelijke dienst meer moeite hebben zoiets 
op te vangen en in goede banen te leiden.”

pErSOONSgEriCHTE AANpAk
rotterdam kent in het integrale veiligheidsbeleid 
naast de gebiedsgerichte, ook de persoonsgerichte 
aanpak. Doelgroepen zijn mensen die zich negatief 
onderscheiden van de rotterdamse samenleving, 
zoals geweldplegers, veelplegers, drugsverslaafden, 
daklozen en criminele illegalen. “De Directieraad 
veilig, waarin de hoofden van betrokken diensten 
en van politie en justitie zitting hebben, komt een 
keer in de veertien dagen bijeen om onderwerpen 
te bespreken die extra aandacht nodig hebben. 
Daarvan is onder meer de bedoeling alle kikkers in 
dezelfde kruiwagen te houden, want dat is 
belangrijk bij de uitvoering van een integrale 
aanpak. Het verschil met vijf, zes jaar geleden is erg 
groot. toen deed iedere instantie, van GGD tot 
politie en hulpverlening, zijn eigen ding. Nu legt 
elke instantie haar informatie op tafel en worden 
per individu afspraken gemaakt over wat moet 
gebeuren als hij of zij bij een vergrijp wordt 
gesnapt. Als Pietje in de psychiatrische opvang zit 
en wegloopt, dan is de psychiatrie de aangewezen 
instantie zich daarmee te bemoeien als dat de 
afspraak is en niet de politie, tenzij Pietje wordt 
betrapt op een winkeldiefstal. Dan houdt de politie 
hem vast tot de psychiater langs komt en wordt 
verder volgens de afgesproken aanwijzingen in het 
persoonlijk dossier gehandeld.”

ton Quadt legt uit dat het uitgangspunt bij het 
veiligheidsbeleid in rotterdam een drieslag is. 
Het gaat om toezicht en handhaving, onderhoud 

en beheer, en fysiek en sociaal investeren. “Als een 
van de slagen onvoldoende is, zullen de andere 
twee daardoor ook maar voor de helft effectief zijn. 
Het gevoel van onveiligheid bij de burgers zal dan 
toenemen in plaats van verminderen. 

“Slooplocaties die niet snel worden 

afgebroken, worden het thuis van 

daklozen en verslaafden”

>>
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een gebrekkige handhaving leidt tot meer over
tredingen. een verloederde buitenruimte nodigt uit 
tot verloederend gedrag. een kapotte vuilniszak 
die te lang blijft staan, vermenigvuldigt zich 
binnen de kortste keren en geeft meeuwen en 
honden vrij spel. Slooplocaties die niet snel worden 
afgebroken, worden het thuis van daklozen en 
verslaafden. De wijk Spangen is een prachtig 
voorbeeld van investeren in veiligheid. De gemeen
te en de woningbouwcorporatie hebben gratis 
woningen weggegeven met de verplichting het 
casco in goede staat te brengen en te houden. 
Dat project is een gigantisch succes. De straten zijn 
niet populair meer bij verslaafden. Door fysiek te 
investeren, is een grote doorbraak geforceerd. 
De drie slagen vormen één pakket.”

ANTiliANENprOBlEmATiEk 
op het gebied van sociaal investeren heeft het 
college er in de afgelopen jaren een tandje bij gezet. 
“Dit college streeft naar sociale herovering van 
gebieden waarop de greep van het bestuur verloren 
dreigde te gaan. Integratie, participatie en jongeren 
zijn hier de sleutelwoorden. De gemeente inves
teert extra in de Antilliaanse gemeenschap omdat 
van de negentienduizend Antilianen er tweedui
zend zijn die zich niet volgens de regels gedragen. 
Dat is relatief een gigantisch percentage. De inte
grale aanpak van de Antilianenproblematiek is 
daarom een van de prioriteiten. De keiharde, 
repressieve aanpak is gericht op het terugdringen 

van overlast en criminaliteit, voortijdig school
verlaten en werkloosheid. een van de maatregelen 
is de inzet van gezinscoaches. Hulpverlening is niet 
vrijblijvend, maar wordt gekoppeld aan de leer
plicht en eventueel het intrekken van uitkeringen.”

“Dit college streeft naar sociale 

herovering van gebieden waarop 

de greep van het bestuur verloren 

dreigde te gaan”
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Het integrale veiligheidsbeleid moet een bijdrage 
leveren aan het versterken van de sociale cohesie 
in de stad. een actieve bijdrage van de inwoners is 
hiervoor noodzakelijk. rotterdam werkt aan het tot 
stand brengen van een hechtere samenleving door 
onder meer de dialoog te stimuleren, zoals via de 
Islamdebatten en een stadsetiquette op te stellen 
met afspraken tussen bewoners van een straat over 
gemeenschappelijke activiteiten, omgangsvormen 
en spelregels. “mensen maken de stad”, zegt 
Quadt. “Actieve en betrokken burgers zullen eerder 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor het 
verbeteren van de veiligheid in hun directe omge
ving. rotterdam werkt toe naar een omslag van ‘u 
vraagt, wij draaien’ naar ‘u draait, wij helpen’. met 
burgers samen werken aan veiligheid en maatwerk 
leveren, is het devies. Zo wordt de betrokkenheid 
van burgers bij de veiligheidsaanpak versterkt.” 

BEDElVErBOD
Aan het einde van het interview krijgt Quadt een 
citaat voorgelegd van criminoloog Henk van de 
Bunt over het bedelverbod in rotterdam, dat in de 
weken voor kerstmis weer actueel werd door de 
oproep aan de burgers geen geld te geven aan 
bedelaars. van de Bunt zei eerder: “Zwervers die om 
geld vragen worden opgepakt en krijgen een bon. 
Burgers bleken zich onveilig te voelen door de 
bedelaars. ondertussen worden de bonnen niet 
betaald en dit leidt op den duur tot celstraf. Is dit 
een goede inzet van de schaarse politie en 
gevangeniscapaciteit?” ton Quadt haalt zijn 
schouders op en zucht. “met dit soort opmerkingen 
kan ik niets. Het is geleerdenpraat. De meeste 
deskundigen die vinden dat een bedelverbod te ver 
gaat, baseren zich op studeerkamerwijsheid en dat 
staat heel ver af van de dagelijkse praktijk op straat. 
Ja, natuurlijk zijn er gewone bedelaars, maar in 
rotterdam hebben we ook te maken met 
verslaafden die zich opsluiten in het personeels
toilet en alleen naar buiten komen tegen betaling 
of die steeds met vrouwen de winkel inlopen of die 
dagelijks de toegang tot een winkel blokkeren en 

de klant geld aftroggelen voordat ze opzij gaan. 
Het is jammer dat excessen hebben geleid tot 
een algeheel verbod, maar je kunt nou eenmaal 
niet selectief zijn en zeggen: ‘jij mag wel bedelen 
en jij niet’.” 

Hij voegt eraan toe dat bedelen niet hoeft. “elke 
bedelaar kan zich melden voor het verrichten van 
activiteiten waarvoor hij een vergoeding krijgt. 
Iemand die gaat bedelen, maakt de verkeerde 
keuzes. tegen een bedelverbod zijn, is een vorm van 
oud denken dat leidt tot het in stand houden van 
de bestaande toestand. onmaatschappelijk gedrag 
in stand houden is niet mijn beeld van de ideale 
samenleving. Publieke discussies met professoren 
zijn fantastisch, maar ze moeten maar eens een 
dag meelopen. Ik heb twintig jaar ervaring als 
opbouwwerker, in het sociaalcultureel werk en als 
directeur in de verslavingszorg, ik vind dat ik enig 
recht van spreken heb als het over de aanpak van 
maatschappelijke problemen gaat. Ik heb leren 

inzien dat blind hulp geven aan mensen zonder 
duidelijke kaders te scheppen en ze zelf 
verantwoordelijkheid te geven voor het bestrijden 
van hun situatie, niet werkt. De manier waarop 
rotterdam de problemen aanpakt, heeft altijd ook 
een sociale component. We hebben de prostitutie 
op de keileweg keihard aangepakt, maar 60 procent 
van de 270 extippelaars neemt deel aan een 
hulpverleningsprogramma. Dat is een ongekend 
hoog percentage in de hulpverlening.” <<

“onmaatschappelijk gedrag in 

stand houden is niet mijn beeld 

van de ideale samenleving”
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FotoSerIe Stadsmarinierschap

VOOr gEEN 
klEiNTjE VErVAArD

Werkvloer
Het verschijnsel stadsmarinier doet omstreeks 2002 in rotterdam zijn 
intrede. Vier jaar later, in november 2006, komt het stadsmarinierschap 
als beste preventieproject uit de bus in de strijd om de Hein roethofprijs 
2006. in de eerste aflevering van de rubriek Werkvloer wordt een 
beeld geschetst van de werkomgeving van een van de stadsmariniers, 
marjoleine van Doorn, die is aangesteld om over de sociale veiligheid in 
het Centrum en op en rondom het zuidplein te waken.
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(foto links)
De gemeente laat er 
geen misverstand over 
bestaan dat een drugs-
pand, waar illegaal 
hennep wordt geteeld, 
is gesloten.

(foto rechts)
Camera’s van de RET 
waken over de veiligheid 
van het publiek bij de 
roltrappen van het 
Zuidplein. In dit gebied 
wordt in de loop van 
2007 het cameratoezicht 
in het publieke domein 
uitgebreid.

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Alfred Hakkert

Stadsmariniers zijn, zoals de gemeente rotterdam 
ze omschrijft in het vijfjarenactieprogramma voor 
de periode 20062010 Samen werken aan veiligheid: 
voorkomen en handhaven “aanjager en vernieuwer 
van de veiligheidsaanpak”. Zij brengen partijen in 
onveilige wijken bij elkaar, forceren een doorbraak 
als dat nodig is, kijken met een helikopterview naar 
veiligheidsproblemen en zijn niet bang voor 
onorthodoxe oplossingen. onder de paraplu van het 
stadsmarinierschap worden verschillende maat
regelen getroffen, zoals de invoering van het 

toezichtmodel, de bestuursrechtelijke aanpak van 
hennepkwekerijen en veilig ondernemen. 
Het goede aan de stadsmariniers, acht mannen en 
een vrouw, is volgens directeur ton Quadt van de 
Directie veiligheid van de gemeente rotterdam, dat 
ze een groot mandaat hebben en een scherpe focus 
op wat moet gebeuren. Quadt: “een stadsmarinier 
werkt binnen een begrensd gebied. Hij of zij is 
gefocust op de aanpak van een paar problemen om 
de veiligheid in een wijk te verbeteren. In het oude 
Westen ligt de focus bijvoorbeeld helemaal op de 
aanpak van drugsoverlast. Stadsmariniers kunnen 
daadkrachtig en resultaatgericht te werk gaan, want 
ze hebben een eigen budget. Ze worden wel >>
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afgerekend op de resultaten die ze boeken en die 
blijken uit de veiligheidsindex. Niet onbelangrijk is 
dat ze een sterke steun in de rug hebben van het 
college waaraan ze direct verantwoording 
verschuldigd zijn.”

De inzet van deze speciaal door het college van 
burgemeester en wethouders aangestelde hoge 
ambtenaren heeft zijn vruchten afgeworpen, 
concludeert de gemeente rotterdam op haar 
website, www.rotterdamveilig.nl 
In de wijken waar stadsmariniers aan de slag zijn 
gegaan is de veiligheid sterk verbeterd. Dat blijkt 
ook uit de Veiligheidsindex 2006, waarin de 

gemeente de veiligheidssituatie in de stad in kaart 
brengt. In die index krijgen alle 62 wijken in de stad 
een rapportcijfer op een schaal van 1 tot en met 10. 
Het cijfer wordt toegekend op basis van enerzijds 
geregistreerde informatie – van onder meer de 
politie (over meldingen en aangiften van vormen 
van veelvoorkomende criminaliteit), brandweer 
(branden) en Gemeentewerken (over leefbaarheid 
van de fysieke omgeving) – en anderzijds 
uitkomsten van bevolkingsonderzoek onder 13 500 
rotterdammers naar veiligheidsbeleving en 
slachtofferschap in hun wijk. Wijken worden 
ingedeeld in vijf categorieën: onveilige wijk, 
probleemwijk, bedreigde wijk, aandachtswijk en 
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(redelijk) veilige wijk. In 2006 konden negen wijken 
die waren gerubriceerd als ‘onveilig’ naar een 
andere, minder ernstige categorie. In één wijk, het 
oude Westen, is de veiligheid flink verbeterd maar 
niet genoeg om de categorie onveilig te ontstijgen 
in 2005. De veiligheidsindex is te downloaden van 
www.rotterdamveilig.nl 

gEBOOrTE VAN STADSmAriNiErSCHAp
De rotterdamse rekenkamer brengt in 2005 in zijn 
rapport Veilig zijn, veilig voelen, waarin de prestaties 
en effecten van het uit 2001 daterende vijfjaren
actieprogramma (veiligheidsprogramma) 
Versterking Veiligheid Rotterdam (vvr) worden 

getoetst, de ontstaansgeschiedenis en ontwikke
ling van het fenomeen stadsmarinier in kaart. 
Zo wordt de term marinier in begin 2002 voor het 
eerst gebruikt door de taakgroep Sociale Infra
structuur. De taakgroep adviseerde het toenmalige 
college van burgemeester en wethouders om voor 
buurten die met de grootste problemen kampen, 
mensen beschikbaar te stellen met de grootste 
expertise. De taakgroep trok daarbij parallellen met 
de krijgsmacht en verwees naar het mariniersmodel 
(“Waar de grootste slag moet worden geleverd, 
moeten ook de beste mensen heen: het mariniers
model.”). Zo zag de stadsmarinier het licht; iemand 
die de handen uit de mouwen steekt om de wijk

Het Jeugdserviceteam 
houdt iedere 
vrijdagavond tussen 
17.00 en 21.00 uur een 
oogje in het zeil in de 
binnenstad. Het team 
vormt een schakel 
tussen horeca, winkeliers 
en jongeren.

>>
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veiligheidsactieprogramma’s (wvap’s) van de 
deelgemeenten te helpen uitvoeren, maar eerst en 
vooral rotterdam vrijwaart van onveilige wijken. 

In de ogen van het college fungeert de stadsmarinier 
als “oliespuit en breekijzer”, constateert de reken
kamer. Stadsmariniers hebben een eigen budget tot 
hun beschikking en het (formeel ongeschreven) 
mandaat van het college. Zij moeten in de meest 
onveilige wijken alle betrokken diensten (politie, 
justitie en andere organisaties) op een lijn brengen 
en optimaal laten samenwerken om de onveiligheid 
terug te dringen. Zij bepalen voor de onveilige 
wijken welke problemen urgent zijn, coördineren de 

aanpak van die problemen, kunnen een beroep doen 
op alle (18 000) gemeenteambtenaren, en beschik
ken over een eigen budget, aldus de rekenkamer. In 
sommige gevallen heeft de stadsmarinier ook een 
coachende rol in de samenwerking met veiligheids
coördinatoren in deelgemeenten. ook zijn er 
stadsmariniers aangesteld die zich op stedelijk 
niveau bezighouden met specifieke thema’s zoals 
Jeugd. 

In de praktijk leggen stadsmariniers hun eigen 
accent op hun regierol. Sommige stadsmariniers 
willen vooral de deelgemeenten ondersteunen bij 
het verbeteren van de wijkveiligheid, andere zijn 



secondant #1 | februari 2007   �3

vooral gespitst op het halen van de eigen doelen. 
De rekenkamer beveelt dan ook om het werkterrein 
van de stadsmariniers meer af te bakenen. 

TOEkOmST
De komende jaren wordt de inzet van stads
mariniers gecontinueerd in rotterdam, meldt 
de website van de gemeente rotterdam 
www.rotterdamveilig.nl
voor de komende periode richten de stadsmariniers 
(negen in totaal) zich op een aantal gebieden, zoals 
Centrum, oude Westen, Cool, Feijenoord, Delfs
haven, Charlois, Noord en kralingenCrooswijk, 
Zuidplein. van hen werken er twee thematisch: 

gericht op Antillianen, en jeugd en overlastgevende 
verslaafden. er is verder een stadsmarinier algemeen 
aangesteld. Aandachtspunt voor de toekomst is het 
borgen van de resultaten en de organisatie van de 
aanpak na het vertrek van de mariniers, aldus het 
vijfjarenactieprogramma. <<

met dank aan Sandra uitbeijerse, senior communicatie-
adviseur bij de Directie Veiligheid, gemeente rotterdam, 
telefoon (010) 417 91 41. 

(foto links)
De gemeente heet 
bezoekers welkom op het 
Zuidplein. Met het bord 
worden bezoekers ook 
herinnerd aan de 
verboden die daar in het 
kader van de APV gelden.

(foto rechts)
Stadsmarinier voor het 
Zuidplein, Marjoleine 
van Doorn in gesprek 
met toezichthouders 
tijdens een briefing van 
het Toezichtmodel 
Zuidplein. In het 
Toezichtmodel werken 
politie, toezichthouders 
van Stadstoezicht, 
particuliere 
beveiligingsbedrijven en 
medewerkers van 
openbaar-
vervoerbedrijven RET en 
Connexxion nauw samen 
om de veiligheid op en 
rondom het Zuidplein te 
bevorderen.
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door Robbie Keus
De auteur is werkzaam als freelancejournalist bij 

tekstbureau Alfa te Amsterdam.

verslaafde prostituees, drugspanden en 
hennepplantages. Geen wijk zit op een van deze 
problemen te wachten. De Sev (voorheen de 
Stuurgroep experimenten volkshuisvesting) heeft 
onlangs 22 negatieve indicatoren benoemd, die de 
status van een wijk weergeven. In het rotterdamse 
Spangen waren deze indicatoren vijf jaar geleden 
bijna allemaal aanwezig. “De wijk was enorm diep 
weggezakt”, vertelt leo van der Burg van Woning 
Bedrijf rotterdam. De manager van het Wijkteam 
Spangen vindt dat de wijk jaren aan zijn lot is 
overgelaten. “De bevolking was overgeleverd aan de 
criminele markt.”

vijf jaar geleden pikte de bevolking het niet langer 
en kwam ze, door middel van demonstraties, in 
opstand. ook de politiek begreep dat het zo niet 
langer kon. “op dat moment is een omwenteling in 
gang gezet”, legt van der Burg uit. “De gemeente 
besefte dat het anders moest. Samen met de politie, 
de stadsmarinier en andere partijen is ze aan de slag 
gegaan. er is een hotspotprogramma opgestart om 
de probleemplekken aan te pakken.” 

er werd een analyse gemaakt van de problemen. 
“vaak krijgt een hele wijk het stempel van probleem
gebied” vertelt Dragisic. “meestal onterecht, omdat 
het gaat om probleemgebieden binnen een wijk. 
een dealerpand kan een hele buurt of wijk een 
slechte naam geven.” In eerste instantie ging het 
om het gebied rotterdamWest. Na een analyse 
werd dat teruggebracht tot Spangen, waarbij de 
focus uiteindelijk kwam te liggen op een paar 

INtervIeW rotterdamse woningcorporatie zet in op stadswijk

 SpANgEN krABBElT OVErEiND 
in de rotterdamse wijk Spangen liep het vijf jaar geleden 
volledig uit de hand. De wijk was onveilig, economisch 
zwak en had veel sociale problemen. Hoogste tijd om 
in te grijpen volgens leo van der Burg en milos Dragisic 
van Woning Bedrijf rotterdam. “Vijf voor twaalf was het 
allang geweest.”
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>>

INtervIeW rotterdamse woningcorporatie zet in op stadswijk

 SpANgEN krABBElT OVErEiND 
complexen in de wijk en zelfs het niveau van de 
woningen. 

CASEmANAgErS
volgens van der Burg begon de aanpak met het 
aanstellen van casemanagers. “Die hebben met de 
betrokken partijen een aantal afspraken gemaakt. 
De politie is de criminaliteit in de wijk hard gaan 
aanpakken. Ze hebben de buurt echt schoon
geveegd. In eerste instantie zetten zij flink in op de 
aanpak van de drugspanden. Deze werden allemaal 

ontruimd. De gemeente zorgde op haar beurt dat 
de buurt schoon en heel werd.” 

De corporatie nam ook haar verantwoordelijkheid. 
“logisch”, aldus van der Burg. “veiligheid hoort ook 
bij onze core business. Wij hebben als corporatie de 
wettelijke verplichting om het woongenot van onze 
klanten te waarborgen.” Dat woongenot stond 
vroeger voor bouwkundig genot; de afmeting van de 
kamers, de aanwezigheid van radiatoren, het type 
keuken en dergelijke. De term woongenot is in de 

In Spangen wordt veel 
geinvesteerd door de 
gemeente en de woning-
corporatie om de leef-
omgeving te verbeteren | 
foto: Inge van Mill.
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loop der jaren enorm opgerekt. “Naast wonen, 
moeten de mensen ook samen leven. Dus als 
klanten klachten hebben over andere bewoners, 
dan zijn we er voor hen.”

iNSTrOOm
Naast het oplossen van problemen tussen 
bewoners, speelt de corporatie een rol bij de 
instroom van nieuwe bewoners. “We stellen onze 
huurwoningen alleen beschikbaar aan mensen die 
een inkomen uit arbeid genieten”, geeft Dragisic 
aan. “er wonen al te veel mensen zonder baan; dat is 
slecht voor de economische vitaliteit van Spangen. 
vaak wordt gedacht dat het probleem in een wijk 
ligt aan het feit dat mensen met veel verschillende 
culturen bij elkaar wonen. Het blijkt echter dat er 
juist problemen ontstaan als er veel mensen uit één 
sociale klasse bij elkaar wonen plus de mate waarin 
ze maatschappelijk actief zijn.“
 

met zowel de politie als de gemeente werd een 
convenant afgesloten. van iedereen die zich bij de 
corporatie als huurder voor de wijk Spangen 
aanmeldt, worden de gegevens naar de politie 
doorgestuurd. De politie doet vervolgens een 
screening waarbij wordt nagegaan of die persoon 
de afgelopen drie jaar voor overlast heeft gezorgd. 
De politie geeft vervolgens een signaal: groen, 
oranje of rood. “Groen is geen probleem”, legt 
Dragisic uit. “Bij oranje volgt een gesprek en rood 
komt domweg niet in aanmerking voor een woning. 
Het is een soort van deurbeleid. Deze wijk heeft al 
zoveel problemen dat we er gewoon geen extra 
problemen meer bij kunnen hebben.”

ONDErHuur
Naast de nieuwe instroom, werd ook gekeken naar 
de bestaande bewoners. “Illegale onderhuur was in 
de wijk schering en inslag”, vertelt van der Burg. 
“We kunnen nu beschikken over informatie uit de 
gemeentelijke basisadministratie. Daardoor weten 

we precies wie er allemaal op een bepaald pand 
staan ingeschreven. Zo kunnen we illegale onder
huur aanpakken, wat een hoop onrust kan weg
nemen.” volgens Dragisic zorgt illegale onderhuur 
voor onveiligheidsgevoelens bij de andere huurders. 
“Bewoners weten niet wie er bij hun in het complex 
woont. Het naambordje van de vorige eigenaar blijft 
gewoon hangen. Door illegale onderhuur kun je ook 
mensen binnen krijgen die elders al zijn ontruimd 
of een hennepplantage in de woning neerzetten. 
Hennepplantages in woningen zorgen voor een 
groot risico. In die woningen komen zoveel stroom 
en water bij elkaar dat er brandgevaar en enorme 
schade op de loer liggen. Als we een plantage 
ontdekken, volgt er dan ook resoluut een 
ontruiming.” 
Naast de aanpak van problemen, is de corporatie 
heel gericht gaan investeren in de wijk. “Dat pakken 
we groot aan”, benadrukt van der Burg. “In totaal 
hebben we al 60 miljoen euro geïnvesteerd in de 
woningen en tot 2017 komt daar nog eens 90 
miljoen bij. Het is een actie waarbij een lange adem 
noodzakelijk is. We zijn deze actie begonnen met 
de grootste problemen. maar net als met een 
verhuizing moet je, naast de grote meubels, de 
kleine dozen niet vergeten. We zijn op dit moment 
nog een probleemwijk, maar ons streven is om in 
2007 een aandachtswijk te worden. Dan zit je qua 
problematiek nog wel boven de hondenpoep, maar 
het gaat wel de goede kant op. Ik zie het als een 
wielrenner die een berg wil bedwingen. In het geval 
van Spangen zal het nog wel tot 2012 duren voordat 
we boven op de berg zijn, maar we hebben op dit 
moment in ieder geval de top in zicht.” <<

“Door illegale onderhuur kun je 

ook mensen binnen krijgen die 

elders al zijn ontruimd of een 

hennepplantage in de woning 

neerzetten”
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door Robbie Keus
De auteur is werkzaam als freelancejournalist bij 

tekstbureau Alfa te Amsterdam.

Het project in de kop van NoordHolland ging in 
2005 van start. Autoinbraak vormde een groot 
probleem. “Het stond op de derde plaats in de 
aangiften top 10”, vertelt klaas kruiten die namens 
de politie als projectcoördinator fungeert. “Alleen al 
in 2003 werden 5833 autoinbraken aangegeven. 
een jaar eerder waren dat er zelfs nog 1000 meer.” 
Dit lag volgens kruiten vooral aan de onoplettend
heid van automobilisten. “Zij lieten vaak kostbare 
spullen in hun voertuigen achter.’’

regio vvvdirecteur Jan roelofsen ontving veel 
klachten van recreatieondernemers. Want vooral 
toeristen werden het slachtoffer. De grote parkeer
terreinen bij bungalowparken, campings en de boot 
naar texel bleken erg interessant voor inbrekers. 
“reken maar dat een inbraak een vakantie goed kan 
verpesten”, zegt roelofsen. “terwijl wij juist willen 
dat de vakantiegangers met een glimlach naar huis 
rijden.”

TElEFOONNETWErk
De recreatieondernemers vroegen of de vvv een rol 
kon spelen bij de aanpak van autoinbraak. “We 
begonnen met een telefoonnetwerk. De onder
nemers belden en mailden elkaar het signalement 
van verdachte personen door. Als iemand op een 
parkeerterrein bij alle auto’s naar binnenkijkt, doet 
hij dat niet omdat hij zo van autointerieurs houdt. 
Als hij wordt gezien, is de kans groot dat hij op het 
parkeerterrein van je collega hetzelfde gaat doen.” 
Dit was een eerste stap in de goede richting, maar 
roelofsen merkte dat de recreatieondernemers dit 
probleem niet in hun eentje konden oplossen. 
“Zo hebben wij contact gezocht met de politie die 
ook met de problematiek bezig was. Wij hebben 
daar op aangehaakt.”

kruiten: “Het was voor de politie duidelijk dat we dit 
probleem alleen konden aanpakken door met 
publieke én private partijen samen te werken. 
We hebben daarom eerst een inventarisatie 
gemaakt van de partners die we bij de aanpak 
zouden kunnen betrekken. Dan moet je denken aan 
de gemeenten, de vvv, recreatieondernemers, 

 INtervIeW recreatieondernemers en politie slaan handen ineen

kOp VAN NOOrD-
HOllAND pAkT 
AuTOkrAAk AAN
in de kop van Noord-Holland draait een uniek project om auto-
inbraken tegen te gaan. Er is in die regio gekozen voor een 
publiek-private samenwerking waarbij politie en ondernemers 
nauw samenwerken. Een speciale rol is weggelegd voor de 
recreatieondernemers. Een goede zaak, volgens regio VVV-
directeur jan roelofsen. “Het garanderen van veiligheid hoort, 
wat ons betreft, ook bij goed gastheerschap.” 

>>
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Illustratie: H
ans Sprangers

pompstations en winkels.” ook de politie zelf was 
breed vertegenwoordigd, met mensen van de 
basispolitiezorg, parkeerpolitie, biketeams en 
wachtcommandanten. De partners stelden samen 
een plan van aanpak op met verschillende 
maatregelen. 

volgens kruiten en roelofsen zouden de gemeenten 
hier eigenlijk het voortouw in moeten nemen. In de 
praktijk blijkt dit niet vaak te gebeuren. “Jammer”, 
vindt roelofsen. “Want voor een gemeente zijn 
autoinbraken ook geen goed visitekaartje. Als de 
gemeente het onderwerp opneemt in haar Integraal 
veiligheidsprogramma, krijgt het thema meteen 
wat meer gewicht. Daarnaast zou de gemeente ook 
financieel kunnen bijspringen en haar toezicht
houders in het project kunnen laten participeren.”
 
SpONSOriNg
Het project in NoordHolland koos voor een 
sponsoring door verzekeringsmaatschappij Univé. 
“Dat was voor de politie wel even wennen”, geeft 
kruiten toe. “De leiding was echter van mening dat 
Univé met de sponsoring haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid nam en dat sponsoring, 
mits onder strenge voorwaarden, moest kunnen.” 

Het geld werd gebruikt voor communicatie
middelen om automobilisten te wijzen op de 
gevaren van autokraak, zoals flyers, posters, 
spandoeken en borden. 

“Communicatie is van groot belang in de strijd 
tegen autokraak”, aldus kruiten. “Allereerst om 
autobezitters te wijzen op de gevaren. Daarnaast is 
ook het communiceren van het succes belangrijk”, 
vertelt hij. “onze afdeling misdaadanalyse heeft 
na een nulmeting maandelijks cijfermateriaal 
aangeleverd, waardoor we regelmatig met cijfers 
naar de pers konden gaan. Het publiek wordt zo op 
de hoogte gebracht van maatregelen die ze zelf 
kunnen nemen en zien dat het werkt. ook voor de 
partners is het leuk om de resultaten van hun 
inspanningen in de krant terug te lezen. Dat houdt 
mensen betrokken. Dat is nodig, want je moet 
mensen op de problematiek blijven wijzen, anders 
verslapt de aandacht.” 

“Het informeren over de gevaren van autoinbraak is 
niet slecht voor het imago van je regio”, benadrukt 
roelofsen. Al geeft de vvvdirecteur toe dat die 
gedachte voor hem wel een afweging is geweest 
om te participeren in het project. “Ik had het er best 
moeilijk mee dat we onze gasten lieten weten dat er 
veel autoinbraken werden gepleegd. Je profileert 
je natuurlijk liever met positievere zaken. maar die 
gedachte is dus verkeerd. Bezoekers wijzen op 
gevaren, hoort bij ook bij goed gastheerschap. 
Dat is niet alleen een schoon huisje en een 
goedgetapt biertje. Zorgen voor de veiligheid 
behoort ook tot het totale servicepakket.”

ANDErE rEgiO’S
Dat is ook andere gemeenten in NoordHolland niet 
ontgaan. Het project draait nu ook in veel Westfriese 
gemeenten zoals Hoorn, enkhuizen en Stede Broec. 
“ons plan van aanpak kan in andere regio’s zo 
gekopieerd worden”, weet roelofsen. “Dan denk ik 
aan andere gebieden langs de kustlijn, maar ook 
aan andere toeristische regio’s. De kosten zijn 
minimaal, zeker als je kijkt naar de uitstraling die dit 
project op het gebied kan hebben. Bij ons is het 
aantal inbraken met gemiddeld 35 procent gedaald. 
In Den Helder heb je het over 30 procent, terwijl 

WWW

AAnpAk AutokrAAk in gemeenten
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. Het 
boekje geeft inzicht over hoe verantwoordelijk-
heden zijn verdeeld en in de praktijk 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 een-
voudig 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. 

“Het informeren over de gevaren 

van autoinbraak is niet slecht voor 

het imago van je regio”
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de kleinere kernen, zoals Petten, Callantsoog en 
Groede, zelfs een afname van 60 procent 
noteerden.”

De investering van mankracht valt volgens 
roelofsen enorm mee. “We komen twee keer paar 
jaar bij elkaar om de resultaten te bespreken en de 
aanpak, indien nodig, bij te stellen. Bijkomend 
voordeel van deze bijeenkomsten is dat je een 

netwerk instandhoudt waar je veel plezier aan 
beleeft. Wij hebben nu bijvoorbeeld veel meer 
contact met de politie dan voorheen. Dat is ook 
handig voor andere zaken. Het netwerk heeft er 
bijvoorbeeld voor gezorgd dat wij als vvv met de 
politie praten over het terugdringen van fietsen
diefstal. Daarnaast zetten we ons actief in voor het 
keurmerk veilig ondernemen voor de Helderse 
binnenstad.” kruiten knikt instemmend. 
“De verbeterde samenwerking pakt voor ons ook 
mooi uit. De deelnemers aan het project zijn enorm 
alert op autoinbraak. Wij als politie hebben er 
opeens een heleboel ogen en oren bij gekregen.” <<

“ons plan van aanpak kan in andere 

regio’s zo gekopieerd worden”
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door Marcel Tielen
De auteur is beleidsmedewerker bij de vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (vNG).

Gemeenten voeren de regie bij het veiligheidsbeleid, 
zij bepalen wat de prioriteiten zijn en op welke wijze 
de aanpak daarvan gestalte krijgt. om hen te 
ondersteunen zag eerder de vernieuwde methode 
kernbeleid veiligheid het licht. om veiligheidsbeleid 
te ontwikkelen en uit te voeren is samenwerking 
met verschillende partijen noodzakelijk. De uit
voering van veiligheidsbeleid kan belegd zijn op 
regionaal niveau.

Gemeenten werken veel samen op het gebied van 
veiligheid, en doen dat om verschillende redenen. 
Sommige taken zijn bijvoorbeeld in hoge mate 
complex en specialistisch. Gemeenten zijn dan op 
elkaar aangewezen omdat kennis onvoldoende 
voorhanden is binnen de eigen gemeente. ook kan 
de onveiligheid die gemeenten trachten aan te 
pakken grensoverschrijdend zijn of zich verplaatsen 
van gemeente tot gemeente. Wanneer in gemeente 
A uitgaansoverlast wordt bestreden door het 
sluitingstijdenbeleid aan te passen, kan de overlast 
zich verplaatsen naar een andere gemeente. 
een gezamenlijke aanpak kan ervoor zorgen dat de 
zogenoemde waterbedeffecten niet optreden. 
ten slotte is samenwerking voor een deel wettelijk 
bepaald. over de inzet van politie dient in het 
regionaal college, waarin alle burgemeesters van 
een politieregio en de hoofdofficier zitting hebben, 

overeenstemming te worden bereikt. 
vanzelfsprekend blijven gemeenten die samen
werking zoeken, wel zelf verantwoordelijk voor het 
gemeentelijk veiligheidsbeleid. 

SAmENWErkiNgSVErBANDEN
In een knelpunteninventarisatie naar gemeentelijke 
regie in het veiligheidsbeleid (Regie in de uitvoering, 
een kwestie van willen, kennen en kunnen, 2005) komt 
het bureau Andersson elffers Felix tot de slotsom 
dat regionale samenwerking gemeenten goede 
mogelijkheden biedt om hun regierol op integrale 
veiligheid te versterken. onder de paraplu van het 
project veilige Gemeenten is daarom een inventari
satie gemaakt van de bestaande regionale samen
werkingsverbanden op het terrein van veiligheid. 
Het onderzoek, Regionale samenwerking binnen 
integraal veiligheidsbeleid, heeft aansprekende 
voorbeelden opgeleverd die gemeenten kunnen 
gebruiken om een samenwerkingsverband op 
touw te zetten of om bestaande samenwerking te 
versterken. Het resultaat is een uitgebreide groslijst 
van regionale samenwerkingsverbanden op het 
terrein van veiligheid. Per provincie zijn maximaal 
vier voorbeelden verder uitgewerkt (onderwerp, 
partners en samenwerkingsniveau). tot slot zijn 
dertien verschillende en aansprekende samen
werkingsverbanden geselecteerd. Deze samen
werkingsverbanden zijn beschreven volgens een 
vast format, om gemeenten handvatten te bieden 
om op intergemeentelijk en regionaal niveau te 
kunnen samenwerken. << 

  project Veilige gemeenten presenteert intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

rONDjE VEiligHEiD  
iN DE rEgiO 
gemeenten die een samenwerkingsverband willen opzetten op het terrein 
van integrale veiligheid kunnen sinds december 2006 inspiratie opdoen op de 
website van het project Veilige gemeenten. zij vinden daar een overzicht van 
regionale samenwerkingsverbanden waarin gemeenten het veiligheidsbeleid 
uitvoeren. Een aantal aanstekelijke praktijkvoorbeelden is als format 
uitgewerkt.
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Illustratie: H
ans Sprangers

FOrmAT AANSprEkENDE VOOrBEElDEN
Na een inleiding wordt per project een organogram gepresenteerd en 
worden de volgende kenmerken beschreven:
•  Geografische omvang van de samenwerking – welke gemeenten 

nemen deel aan het samenwerkingsverband;
•  Inhoudelijke onderwerpen/veiligheidsthema’s – op welke onder

werpen werken gemeenten samen;
•  Participerende partijen en rollen – welke partijen nemen naast 

gemeenten deel aan het samenwerkingsverband en wat is ieders rol 
daarin;

•  Invulling van de regierol – op welke wijze kan een gemeente de 
regierol waarmaken;

•  overlegstructuur – op welke wijze is het overleg georganiseerd;
•  taken en bevoegdheden van het samenwerkingsverband; 
•  Samenwerkingsniveau (bestuurlijk, ambtelijk) – op welk niveau vindt 

samenwerking plaats;
•  Financiële samenwerking – welke partijen financieren het samen

werkingsverband;
•  relatie met gemeentelijk veiligheidsbeleid – hoe verhoudt de doel

stelling van het samenwerkingsverband zich tot het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid;

•  verhouding tot de veiligheidsregio – hoe verhoudt de samenwerking 
zich tot de veiligheidsregio;

•  Afwegingspunten – welke afwegingen hebben partijen gemaakt bij 
de totstandkoming van de samenwerking;

•  Succes en faalfactoren – waar moet rekening mee worden gehouden 
als een soortgelijk samenwerkingsverband wordt opgezet;

•  ontwikkelingen – hoe heeft de samenwerking zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld;

•  Contactpersoon – bij wie kun je terecht voor meer informatie over 
het samenwerkingsverband.

www
Het rapport Regionale samenwerking 
binnen integraal veiligheidsbeleid (b&a 
groep beleidsonderzoek en –advies, 
2006) is een van de resultaten van het 
Project veilige gemeenten van het 
ministerie van bZk, de vereniging van 
nederlandse gemeenten (vng) en het 
centrum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid (ccv). dit project onder-
neemt een reeks van activiteiten om 
gemeenten verder te helpen met hun 
veiligheidsbeleid. Het rapport is te 
downloaden van de website van het 
project:  
www.projectveiligegemeenten.nl

op dezelfde website zijn instrumenten 
te downloaden voor het opzetten van 
integraal veiligheidsbeleid binnen de 
gemeente, zoals: de handreiking 
kernbeleid veiligheid, een 12-stappen-
plan naar integraal veiligheidsbeleid; 
en het diagnose-instrument integraal 
veiligheidsbeleid. 

Het rapport Regie in de uitvoering, een 
kwestie van willen, kennen en kunnen 
is te downloaden van de website 
van het ministerie van bZk: 
www.minbzk.nl
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VErSTErkiNg 
VOOr DE SOCiAlE 
iNFrASTruCTuur 
eSSAy Criminaliteitspreventie door sociale investeringen?

sociale investeringen, die de sociale infrastructuur een gezonde 

injectie geven, kunnen bijdragen aan minder criminaliteit. maar wat 

voor preventiebeleid in het algemeen geldt, gaat ook op voor sociale 

investeringen: hoe toon je aan dat zoiets werkt? een kosten- en baten-

analyse van sociale investeringen heeft veel voeten in de aarde, maar 

kan wel bijdragen aan een nieuwe stijl van beleid, betogen Ingrid 

Doorten en Rien Rouw. 

Bij de schaalvergroting in het Nederlands 
onderwijs is amper stilgestaan bij de effecten 
die dit bijvoorbeeld kan hebben op antisociaal 
en crimineel gedrag | foto: Inge van Mill.
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door Ingrid Doorten en Rien Rouw
Ingrid Doorten is adviseur bij de raad voor maatschappelijke 

ontwikkeling, rien rouw is senior adviseur Strategie bij het ministerie 

van oCW.

Het begrip veiligheid heeft de laatste decennia een belangrijke 
plaats ingenomen in onze samenleving. vooral in de jaren 
negentig namen de onveiligheidsgevoelens toe onder de 
bevolking. Hoewel het aandeel Nederlanders dat zich wel eens 
onveilig voelt de laatste jaren is afgenomen (van 30 procent in 
1999 tot 24 procent in 2005), is nog bijna 80 procent van de 
bevolking van mening dat ‘de criminaliteit de laatste tijd 
toeneemt’, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau in De 
sociale staat van Nederland 2005. Dit ondanks het gegeven dat 

de feitelijke criminaliteitscijfers voor een aantal delicten 
(bijvoorbeeld vermogensdelicten) juist een daling vertonen 
blijkens de Politiemonitor Bevolking. Daarbij kwam in de 
laatste jaren een breed gedeeld onbehagen in de samenleving 
op over de agressiviteit in het publieke domein en over het 
niethandhaven van waarden en normen in dat domein. 
Het gevolg is een roep om repressie en om meer strafrechtelijke 
interventies om criminaliteit te bestrijden en voorkomen. 
Het strafrecht kwam zo in een andere positie terecht, zou je 
kunnen zeggen. 

In het klassieke strafrechtparadigma vormt de strafrechtelijke 
interventie de laatste instantie, aldus Hans Boutellier (2005). 
Deze opvatting veronderstelt echter een sterke civiele 
gemeenschap die via socialisatie, overdracht van waarden en 
normen, en via sociale controle en correctie de sociale orde 
voorafgaand aan het strafrecht reguleert. Wanneer echter 
de civiele normatieve ordening tekort schiet, zo betoogt 
Boutellier, verschuift het sanctionerende systeem van ‘laatste 
instantie’ naar eerdere stadia van sociale ordening in de 
samenleving. Het lijkt er dan ook op dat er vrij recentelijk een 
omkering van het klassieke paradigma heeft plaatsgevonden: 
in deze omkering is het strafrechtelijke systeem niet zozeer het 
eindpunt als wel het beginpunt van sociale ordening. In het 
kielzog van het verlangen naar (meer) veiligheid is de aandacht 
van bestuurders, justitie en politie zich meer en meer gaan 
richten op criminaliteitspreventie. Preventie kwam daarbij in 
het teken van repressieve interventies te staan, bijvoorbeeld 
via ‘zerotolerancebeleid’, ook wel een verstandshuwelijk 
tussen straf en preventie genoemd. (zie ook: Hans Boutellier, 
Meer dan veilig. Over bestuur, bescherming en burgerschap. 
Den Haag, Boom Juridische uitgevers, 2005.)

Preventie in de vorm van repressieve interventies blijkt echter 
te beperkt om veiligheid te garanderen of gevoelens van 
onveiligheid te verminderen. De strafrechtketen is simpelweg 
te klein. Bovendien is het een veel bediscussieerde vraag of 
straf wel preventief werkt, behalve dan door het opsluiten van 
daders die op dat moment geen delicten kunnen plegen. 
Andere vormen van preventie zijn en blijven nodig om 
criminaliteit en de voorlopers daarvan werkelijk te voorkomen. 

SOCiAlE iNVESTEriNgEN
In dit artikel vragen we aandacht voor preventie in de vorm van 
sociale investeringen (raad voor maatschappelijke ontwikke
ling, 2006). Sociale investeringen zijn interventies gericht op 
veranderingen in de sociale infrastructuur. De sociale infra
structuur kun je omschrijven als “de wegen waarlangs mensen 
kunnen participeren in de samenleving en relaties kunnen 
leggen met elkaar”. De sociale infrastructuur beperkt zich niet 
tot instellingen en organisaties die vaak tot het domein van 
sociaal beleid worden gerekend en zich richten op speciale 
doelgroepen; men kan ook denken aan een structuur van 
verbanden en organisaties die primair een andere functie 
hebben, maar wel degelijk sociale uitstralingseffecten hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan de rol van bedrijven in een wijk of een >>
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stad; hun primaire functie is economisch, maar de sociale 
effecten zijn groot. 

Het probleem met sociale investeringen, en met preventie
beleid in het algemeen, is echter dat het moeilijk is om aan te 
tonen dat het werkt. Preventie levert nu eenmaal minder 
zichtbare resultaten op dan de oplossing van een probleem. 
Het is immers uiterst lastig om aan te tonen dat bijvoorbeeld 
criminaliteit of antisociaal gedrag konden worden voorkomen 
dankzij een bepaalde interventie. Zeker in de huidige 
bestuurlijke en politieke cultuur werkt dit in het nadeel van 
preventie. Beleidsmakers en politici moeten kunnen laten zien 
dat ze prestaties leveren en resultaten bereiken, en het liefst 
zo snel mogelijk. vandaar dat de raad voor maatschappelijke 
ontwikkeling zich in 2006 heeft bezonnen op de vraag of 
en hoe het mogelijk is om de opbrengsten van sociale 
investeringen ofwel van preventie in getallen of in geld uit 
te drukken. Die bezinning heeft geleid tot een bundel 
(Opbrengsten van sociale investeringen) waarin op verschillende 
terreinen wordt geprobeerd te meten en te tellen wat de kosten 

en baten zijn van sociale investeringen.
In dit artikel laten we eerst zien welke moeilijkheden je tegen
komt als je de kosten en baten van sociale investeringen in 
kaart wilt brengen. Aan de hand van voorbeelden uit de bundel 
beschrijven we hoe je met deze moeilijkheden om kunt gaan. 
vervolgens zeggen we iets over de stijl van beleid die nodig is 
om optimaal gebruik te maken van kostenbatenanalyses. 

EFFECTEN, kOSTEN EN BATEN 
Wat maakt het meten van de opbrengst van sociale 
investeringen zo lastig? Hiervoor zijn vier redenen te noemen. 

Zo is er ten eerste de invloed van verstorende factoren die vooral 
samenhangen met het tijdsverloop tussen maatregelen en 
effecten. De vraag is dan in hoeverre de effecten van het beleid 
nog zijn toe te schrijven aan dat beleid. marianne Junger 
beschrijft hoe voorschoolse educatie kan bijdragen aan het 
voorkomen van antisociaal gedrag later in het leven. Anti
sociaal gedrag kan onder meer leiden tot een problematische 
schoolcarrière, toekomstige relatieproblemen, een relatief 
grote kans op werkloosheid en een grotere kans om op een 
uitkering te zijn aangewezen. Het gaat hier om langetermijn

effecten die tussentijds nog door allerlei factoren – anders dan 
de voorschoolse educatie – kunnen worden beïnvloed. Junger 
stelt daarom dat de effectiviteit van een interventie uitsluitend 
kan worden vastgesteld wanneer het onderzoek voldoet aan 
enkele behoorlijk strenge kwaliteitseisen. een van de eisen is 
dat er minstens twee groepen worden bestudeerd, een 
experimentele en een controlegroep. een andere eis is dat een 
experiment een voor en een nameting dient te hebben maar 
bij voorkeur meer nametingen om ook langetermijneffecten 
te kunnen meten. Dit type onderzoek wordt vooral buiten 
Nederland gedaan, met hoopgevende resultaten, maar wordt 
in ons land nog weinig toegepast in onderzoek naar de effecten 
van sociaal beleid. 

ten tweede is het mogelijk dat er neveneffecten zijn op 
meerdere gebieden, niet alleen in het domein waar de 
interventie plaatsvindt. om bij het voorbeeld van Junger te 
blijven: studies naar kinderen met en zonder antisociaal 
gedrag geven aan dat dit gedrag leidt tot een vertienvoudiging 
van de kosten die worden gemaakt in de domeinen gezond
heidszorg, onderwijs en justitie en in de sociale zekerheid. 
omgekeerd heeft het voorkomen van antisociaal gedrag dus 
positieve neveneffecten in al deze domeinen. om dit duidelijk 
te maken, moeten onderzoek en beleidsvorming zich dus niet 
beperken tot in dit geval het domein van voorschoolse 
educatie, maar zich uitstrekken over een bredere waaier van 
terreinen. 

ook schaalvergroting in het onderwijs kan dienen als voor
beeld. een studie van louise van de venne concentreert zich op 
effecten van schaalvergroting op onder andere de sociale 
cohesie binnen de school. verschillende Amerikaanse onder
zoeken tonen aan dat relatief kleine scholen een veilige 
omgeving creëren voor leerlingen en docenten omdat zij elkaar 
kennen en vertrouwen. In kleine scholen spreken mensen 
elkaar eerder op elkaars gedrag aan. opvallend is wel dat bij de 
schaalvergroting in het Nederlandse onderwijs nauwelijks is 
gelet op de effecten die dit onder meer zou kunnen hebben op 
antisociaal en crimineel gedrag en op verkeersveiligheid. Dat is 
een blinde vlek die wordt veroorzaakt door verkokering in 
wetenschap en beleid. 

De derde moeilijkheid bij het meten van opbrengsten is de 
dynamische werkelijkheid waarin sociale investeringen worden 
gedaan. Daardoor kan de aard van het probleem veranderen, 
onder meer als gevolg van de interventies die men pleegt. 
een voorbeeld daarvan in de sfeer van veiligheid is het verplaat
singseffect van beleid. Criminaliteit en slachtofferschap 
verplaatsen zich van de wijk waar succesvol beleid wordt 
gevoerd naar de wijken zonder dat beleid. Denk aan de 

Beleidsmakers en politici moeten kunnen 

laten zien dat ze prestaties leveren en 

resultaten bereiken, en het liefst zo snel 

mogelijk



secondant #1 | februari 2007   35

bestrijding van drugsoverlast op rotterdam Centraal die ertoe 
leidde dat die overlast zich verspreidde over nabijgelegen 
wijken. 

Dat het bij sociale investeringen vaak gaat om het voorkómen 
van problemen, maakt dat effecten moeilijk waarneembaar 
zijn. Dit komt naar voren bij het voorkómen van kinder
mishandeling. Willem Jan meerding laat zien dat onder meer 
armoede en tienerzwangerschappen risicofactoren zijn voor 
kindermishandeling. maar een heel ander verhaal is het om 
aan te tonen dat programma’s voor armoedebestrijding en 
vooral interventies ter voorkoming van tienerzwanger
schappen hebben geleid tot minder kindermishandeling. 

STijl VAN BElEiD
Het is dus allerminst eenvoudig de kosten en baten van sociale 
investeringen in kaart te brengen of zelfs te berekenen. maar 
zelfs als het mogelijk is, is het de vraag of deze uitkomsten 
door bestuurders worden opgepikt. of er bijvoorbeeld een 
verschuiving zal plaatsvinden van de justitiebegroting naar 
die van onderwijs als zonneklaar blijkt dat scholen meer 
criminaliteit voorkómen dan gevangenissen. Hoe compleet 
een kostenbatenanalyse ook moge zijn, politici en 
bestuurders kunnen op grond van hun overtuigingen of de 
beleidsmatige en budgettaire verkokering andere keuzes 
maken, anders dan een kostenbatenanalyse uitwijst. Wat 
kunnen kostenbatenanalyses van sociale investeringen dan 
betekenen voor politici en bestuurders? Aan welke eisen 
moeten kostenbatenanalyses dan voldoen? Deze paragraaf 
geeft daarvoor enkele suggesties.
kostenbatenanalyses kunnen bijdragen aan een nieuwe stijl 
van beleid, namelijk het denken in alternatieven. er is niet 
één ideale oplossing, er zijn meer aanpakken mogelijk en 

bestuurders maken een bepaalde keuze. Dit denken in 
alternatieven is zeker van belang voordat beleid gestalte krijgt, 
maar ook in een evaluatie achteraf kan het denken in alter
natieven nuttig zijn. In theorie mondt een evaluatie achteraf 
uit in één beste oplossing. In de praktijk zal het echter vaker 
voorkomen dat er meer oplossingen mogelijk zijn, alle met hun 
eigen voor en nadelen. Uit een Amerikaans voorbeeld blijkt 
dat er dure interventies zijn met een groot effect en hoog 
rendement; daarnaast zijn er relatief goedkope interventies die 
eveneens een relatief goed rendement hebben, aldus marianne 
Junger. er valt dus iets te kiezen.  

Het denken in alternatieven geldt niet alleen alternatieven voor 
beleid, maar ook het denken in alternatieve effecten. Bij het 
denken in alternatieven kunnen immers gemakkelijker de 
effecten over kokers heen in de beschouwing worden 
betrokken. Het is namelijk van het grootste belang te denken 
over neveneffecten van beleid in andere sectoren dan waarvoor 
het beleid is bedoeld. Het meenemen van deze neveneffecten 
leidt niet alleen tot complexiteit in de zin van ‘moeilijkheid’, 
maar het biedt ook de kans kostenbatenanalyses vollediger te 
maken. Daarmee kunnen politici en bestuurders rekening 
houden met kosten en baten op verschillende beleidsterreinen. 
met andere woorden, een kostenbatenanalyse moet 
‘compleet’ zijn. ook al kunnen niet alle effecten worden geteld 
en berekend, dan nog is het van belang ze te beschrijven en zo 
veel als mogelijk kwantitatief te benaderen.  ten derde wint een 
kostenbatenanalyse aan belang als ook de waarden die in het 
geding zijn in kaart worden gebracht, en zo mogelijk zelfs 
gekwantificeerd. Het is een illusie om te denken dat als men de 
kosten en baten maar zo compleet mogelijk heeft vastgesteld 
dat vanzelf leidt tot de keuze voor beleid. Daarbij zijn altijd 
waarden in het geding. In het veiligheidsbeleid gaat het onder 
meer om de persoonlijke integriteit en om privacy. Hoe minder 
onzekerheid er is over de feiten, de effecten, kosten en baten, 
hoe helderder een afweging van waarden kan plaatsvinden. 
Hoe duidelijker ook wordt wat die waarden ons waard zijn. <<

WWW
de publicatie die ten grondslag ligt aan dit artikel 
– Opbrengsten van sociale investeringen, ingrid doorten 
en rien rouw (red.), raad voor maatschappelijke 
ontwikkeling, amsterdam, uitgeverij sWP, 2006 – 
is te downloaden van de website van de rmo: 
www.adviesorgaan-rmo.nl 
de publicatie van het sociaal en cultureel Planbureau 
– De sociale staat van Nederland 2005 – is te downloaden 
van de website van het scP: www.scp.nl

Het is van het grootste belang te denken 

over neveneffecten van beleid in andere 

sectoren dan waarvoor het beleid is bedoeld

De aanpak van drugsoverlast op Rotterdam Centraal 
had tot gevolg dat die overlast zich verspreidde over 
wijken in de omgeving | foto: Inge van Mill.
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door Klaas Veenma en Guy Hermans 
klaas veenma was ten tijde van het onderzoek 

werkzaam bij IvA Beleidsonderzoek en Advies en 

werkt nu bij de provincie overijssel, afdeling Advies en 

Accountmanagement Beleidsinformatie. Guy Hermans 

is werkzaam bij het kenniscentrum Sociale veiligheid en 

mobiliteit van het kennisplatform verkeer en vervoer.

overheden en openbaarvervoerbedrijven besteden 
veel aandacht aan de aanpak van sociale onveilig
heid. omdat jongeren, al dan niet groepsgewijs, 
relatief veel overlast veroorzaken zijn zij een 
belangrijke doelgroep. Harde maatregelen, zoals 
extra toezicht in combinatie met boetes en 
taakstraffen, worden daarbij niet geschuwd. 
er wordt natuurlijk ook geprobeerd om aan de 
‘voorkant’, dus preventief, iets aan de problematiek 
te doen – juist omdat het gaat om jongeren. een 
instrument dat door veel vervoerbedrijven wordt 
gebruikt is voorlichting, die veelal wordt gegeven 
op scholen. Goed inzicht in de kwaliteit van voor
lichtingsprogramma’s op dit gebied ontbreekt. 
IvA Beleidsonderzoek en Advies heeft daarom in 
opdracht van het kenniscentrum Sociale veiligheid 
en mobiliteit, van het kennisplatform verkeer en 
vervoer (kpvv), een onderzoek uitgevoerd naar 

knelpunten en succesfactoren van dergelijke voor
lichtingsprogramma’s. Niet alleen voorlichtings
programma’s van binnen en buitenlandse vervoer
bedrijven zijn onderzocht, maar ook ervaringen met 
voorlichting aan jongeren búíten het openbaar 
vervoer. In dit artikel presenteren we de belang
rijkste resultaten en conclusies uit dit onderzoek en 
beschrijven we een aantal good practices.

lEErpuNTEN
ervaringen van vervoerbedrijven in onder meer 
Duitsland en GrootBrittannië met voorlichting 
aan jongeren, zijn bestudeerd. een interessante 
publicatie is het rapport Young people and crime on 
public transport van het Britse Department for 
transport (1999, zie www.dft.gov.uk), waarin lessen 
worden getrokken uit een aantal casestudies. 
een andere belangwekkende studie is de door het 
Wetenschappelijk onderzoek en Documentatie
centrum (WoDC) uitgevoerde researchsynthese 
Geweld verslagen? naar de effectiviteit van preventie 
van geweld in het publieke en semipublieke domein 
(van der knaap en anderen, 2006, zie www.wodc.nl). 
er is daarbij onder meer aandacht besteed aan 
voorlichtingsprojecten, gericht op jongeren. 

Sociale veiligheid en openbaar vervoer 

VErlANgEN NAAr DE HAlTE 
Effectieve voorlichting van openbaarvervoerbedrijven om jongerenoverlast 

in het openbaar vervoer terug te dringen is een moeilijke opgave. immers: 

jongerenoverlast is een maatschappelijk probleem. in een kleinschalige pilot 

moeten twee of drie vervoerbedrijven experimenteren met gezamenlijke 

voorlichting tegen antisociaal gedrag door jongeren. liefst samen met andere 

partijen, vinden Klaas Veenma en Guy Hermans. 
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Analyse van de beschikbare informatie levert de 
volgende aanknopingspunten op voor voorlichtings
projecten van Nederlandse vervoerbedrijven:
•  De voorlichting is het meest effectief bij jongeren 

in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, dus eind basis
school en begin middelbare school. een bewuste 
keuze van scholen en wellicht ook specifieke 
klassen, vergroot de effectiviteit van het voor
lichtingsprogramma.

•  er moet oog zijn voor zowel de ontwikkeling van 
kinderen (in psychisch, cognitief, sociaal en 
emotioneel opzicht) als de verschillende ‘rollen’ 
die zij kunnen innemen (jongeren, medereizi
gers, slachtoffer, dader en toeschouwer). Dit 
vraagt een gedegen kennis van de doelgroep.

•  voorlichting moet zich vooral richten op het 
vergroten van competenties en vaardigheden en 
het verbeteren van gedrag (in plaats van kennis
vergroting). Belangrijk is dat jongeren zelf actief 

worden betrokken (bijvoorbeeld door rollen
spellen).

•  Scholen dienen een actieve rol te spelen in de 
voorlichting; het programma moet zijn ‘ingebed’ 
in het reguliere onderwijsprogramma (herhaling, 
intensief).

•  een goed ingevulde ‘peer benadering’ – gericht 
op leeftijdsgenoten – kan een zinvolle aanvulling 
zijn op de reguliere voorlichting.

NEDErlANDSE prOgrAmmA’S 
er zijn voorlichtingsprogramma’s van vijf Neder
landse vervoerbedrijven tegen het licht gehouden: 
1 rij vandalisme vrij van Novio; 2 Goedemorgen 
Chauffeur en Scholieren voor Scholieren van de ret; 
3 luisteris van de NS; 4 loop niet mee (met de 
vandalismebus) van Arriva; en 5 trek die lijn (door) 
van de Htm. Door gesprekken met betrokkenen, 
analyse van documentatie, maar zeker ook door het 
bijwonen van een voorlichting, is een goed beeld 
verkregen van de geselecteerde voorlichtings
programma’s. Wat opvalt is dat de voorlichtings
programma’s vooral zijn ontwikkeld op basis van 
praktijkervaring van rijdend personeel, dat de 
voorlichting ook zelf verzorgt. Hierdoor oogt de 
voorlichting, zowel qua vorm als inhoud, soms wat 
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amateuristisch. er is bijvoorbeeld sprake van 
verouderd videomateriaal, een duidelijke lijn in het 
verhaal ontbreekt, organisatorisch zijn zaken niet 
goed geregeld of de voorlichting is niet voldoende 
in het schoolprogramma ingebed. toch bevatten de 
programma’s vaak elementen voor een effectieve 
invulling (zoals actieve betrokkenheid van leer
lingen) die uit de analyse van voorlichtingsprogram
ma’s van buitenlandse vervoerbedrijven en buiten 
het openbaar vervoer naar voren zijn gekomen. 
Bovendien weten de voorlichters jongeren te ‘raken’, 
juist door hun grote betrokkenheid en het feit dat ze 
op basis van eigen ervaringen hun verhaal vertellen.

een belangrijk knelpunt dat met name uit gesprek
ken met betrokken beleidsmedewerkers van 
vervoerbedrijven naar voren komt, is dat het moei
lijk is om ‘harde effecten’ aan te tonen. Het belang 
van voorlichting aan jongeren wordt door manage
ment en opdrachtgevende overheden wel ingezien – 
dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat voorlichting 
veelal een vaste plaats heeft verworven in het 
pakket maatregelen om de sociale veiligheid te 
verbeteren – maar genoemde partijen willen graag 
aantoonbare resultaten zien. en dat is bij preven
tieve maatregelen een lastig punt: resultaten zijn 
pas op langere termijn zichtbaar en bovendien 
kunnen allerlei andere factoren een rol spelen bij 
eventuele verbetering op het gebied van sociale 
veiligheid. kortom: toon maar eens aan dat 
voorlichting werkt! Gevolg is dat het vaak lastig is 
om financiering te verkrijgen voor de voorlichtings
programma’s. er lijkt daarbij een relatie te zijn met 
het hiervoor genoemde punt: door beperkte 
financiële middelen moeten vervoerbedrijven het 
vooral hebben van de inzet en betrokkenheid van 
een aantal van hun medewerkers en is onvoldoende 
geld beschikbaar om de kwaliteit van een voor
lichtingsprogramma verder te verbeteren. Daar 
komt bij dat veel vervoerbedrijven van mening zijn 
dat het niet enkel een probleem van het openbaar 
vervoer is; zij zouden dan ook niet alleen de kosten 
van een veelal breder opgezette voorlichting 
moeten dragen. ten slotte valt op dat de onder
zochte voorlichtingsprojecten veel overeenkomsten 
hebben (doel, opzet enzovoorts), maar dat er 
desondanks tussen vervoerbedrijven en andere 
partijen weinig wordt samengewerkt. Daar waar dat 
wel gebeurt, lijkt een regisserende en faciliterende 
rol – ook in financiële zin – van de decentrale over

heid belangrijk te zijn. oorzaken van de afhankelijk
heid van decentrale overheden op het gebied van 
samenwerking zijn de hiervoor genoemde beperkte 
financiële mogelijkheden en het feit dat vervoer
bedrijven de problematiek (vandalisme, agressie) 
niet enkel als een probleem van het openbaar 
vervoer zien.

BETErE VOOrliCHTiNg
Het voorgaande maakt duidelijk dat er verbeterin
gen mogelijk zijn in de kwaliteit van de voorlichting 
die vervoerbedrijven geven aan jongeren. een 
aandachtspunt bij de ontwikkeling van effectieve 
voorlichtingsprogramma’s is in de eerste plaats een 
grotere rol voor scholen. Het probleem moet in een 
breder kader dan alleen de voorlichting van het 
vervoerbedrijf worden besproken. een vmboschool 
in Den Haag bijvoorbeeld heeft de voorlichting van 
de Htm zeer goed ingebed in het reguliere les
programma. verder maakt samenwerking met 
andere partijen buiten het openbaar vervoer het 
programma breder van opzet. De verantwoordelijk
heid wordt dan niet alleen bij het openbaar vervoer 
gelegd. Arriva werkt al een aantal jaren goed samen 
met de politie en bureau Halt bij de voorlichting die 
het bedrijf geeft op lagere scholen. Door gebruik te 
maken van specifieke expertise, bijvoorbeeld over 
de didactische inhoud van het programma, kan de 
voorlichting inhoudelijk worden verbeterd. De ret 
ontwikkelt samen met de afdeling JoS (voorheen 
Dienst Stedelijk onderwijs) van de gemeente een 
nieuw voorlichtingsprogramma. verder dienen 
jongeren zelf een actieve rol te spelen in de voor
lichting. Zo doet de Htm veel aan het betrekken van 
leerlingen bij de voorlichting, onder meer door 
rollenspellen en het geven van verantwoordelijkheid 
aan ouderejaars (bijvoorbeeld als controleur of 
begeleider). ten slotte is een gerichte inzet van 
voorlichting belangrijk. Dus niet ‘schieten met een 
schot hagel’, maar specifieke scholen of zelfs 
klassen bezoeken. of zoeken naar andere kanalen 
om de doelgroep te bereiken. De NS denkt hier op 
dit moment over na en overweegt bijvoorbeeld via 
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jeugdhonken of voetbalkantines jongeren te 
bereiken. Informatie van politie of andere instanties 
over problematische (groepen) jongeren kan hierbij 
sturend zijn.

Bij het verbeteren van de kwaliteit van voorlichtings
programma’s moeten vervoerbedrijven elkaar meer 
dan nu het geval is, opzoeken. De programma’s zijn 
op hoofdlijnen vergelijkbaar, maar vullen elkaar 
juist op een aantal punten aan (zie ook bovenstaan
de good practices). Bovendien zijn schaalvoordelen 
te behalen, bijvoorbeeld door samen het voorlich
tingspakket te ontwikkelen of gezamenlijk de 
voorlichting op scholen te verzorgen. Zeker gezien 
de beperkte financiële middelen op dit gebied, lijkt 
dit voor vervoerbedrijven een belangrijk voordeel. 
De praktijk leert echter dat het lastig is om vervoer
bedrijven op één lijn te krijgen, ook bij voorlichting. 

Argumenten die vervoerbedrijven daarbij aanvoeren 
zijn onder meer dat zij concurrenten van elkaar zijn 
of dat ze zelf de inhoud van de voorlichting willen 
bepalen. In onze ogen zijn het eerder ‘gezochte’ 
argumenten en ontbreekt op dit moment de wil om 
samenwerking aan te gaan. Wat rest is de vraag hoe 
de vervoerbedrijven op het gebied van voorlichting 
wél tot samenwerking en een gemeenschappelijk 
kwalitatief goed product kunnen komen. Wellicht 
dat partijen als het kennisplatform verkeer en 
vervoer, of de overkoepelende organisatie van 
vervoerbedrijven, mobis, een faciliterende en 
stimulerende rol kunnen spelen (bijvoorbeeld 
via het platform Svov). We adviseren om twee 
ontwikkelingslijnen te volgen. In de eerste plaats 
zouden vervoerbedrijven met elkaar in gesprek 
moeten gaan over bijvoorbeeld raakvlakken bij de 
voorlichting en mogelijkheden tot samenwerking. 
Daarnaast zou een kleinschalige pilot moeten 
worden opgezet waarin bijvoorbeeld twee of drie 
vervoerbedrijven gezamenlijk voorlichting in een 

bepaalde regio verzorgen, liefst samen met andere 
partijen (zie onderstaande). Het idee is dat de pilot 
laat zien dat samenwerking werkt en het partijen in 
het veld enthousiast maakt om die samenwerking 
op te zoeken.
maar vervoerbedrijven moeten ook búíten het 
openbaar vervoer kijken. Immers: overlast, agressie 
en vandalisme van (groepen) jongeren is niet enkel 
een ‘ovprobleem’, maar een breed maatschappelijk 
probleem. van andere partijen, zoals overheden, 
politie, scholen, mag een bijdrage worden gevraagd 
aan de voorlichting. overheden kunnen met name 
een ondersteunende en regisserende rol spelen. 

Dat kan inhoudelijk zijn (zoals dat nu bij de ret 
gebeurt), maar zeker ook financieel. In de afgelopen 
jaren is gebleken dat juist daar waar gemeente of 
provincie initiatief nemen om samen te werken, 
onder meer op het gebied van voorlichting, de 
samenwerking goed is verlopen. voorbeelden zijn 
de convenanten veilige school in rotterdam en de 
rol van de provincie overijssel bij het organiseren 
van een verkeersmarkt. Aandachtspunt is de 
eventuele overlap met voorlichting die door andere 
partijen op scholen wordt gegeven (denk aan 
agressie, vandalisme, pesten en weerbaarheid). 
We adviseren om gezamenlijk na te gaan op welke 
vlakken aansluiting kan worden gezocht bij 
bestaande voorlichtingen (zoals Doe effe Normaal 
van de politie) en vervolgens gezamenlijk een 
voorlichtingsprogramma (door) te ontwikkelen 
dat goed aansluit op voorlichtingsprogramma’s 
van andere partijen. Bij dit bredere accent op de 
problematiek kan het Centrum voor Criminaliteits
preventie en veiligheid (CCv), als kenniscentrum op 
het gebied van sociale veiligheid, een faciliterende 
rol spelen. <<
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www
Het onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd – 
Preventiebeleid onder de loep. Inventarisatie en 
analyse preventieve maatregelen sociale veiligheid 
in het OV, klaas veenma, jolijn van Haaf en menno 
jacobs, iva, 2006 – is te downloaden van de 
website van het centrum voor criminaliteits-
preventie en veiligheid: www.hetccv.nl
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door Rik Weeda
De auteur is werkzaam als freelancejournalist bij klats+Poseidon in 

Delft.

“interne criminaliteit is een dagelijks terugkerend probleem. 
toch denken veel ondernemers dat het alleen bij de buurman 
voorkomt. ik durf in grote lijnen te stellen dat interne 
criminaliteit geen issue is voor grote bedrijven.” aan het 
woord is egbert ijzerman, security risk manager bij het 
elektronicaconcern bcc. sinds vier jaar is hij verantwoordelijk 
voor het totale veiligheidsbeleid bij bcc. kort geleden ontving 
hij de adt retail award (een prijs voor het bedrijf dat het 
inventiefst is gebleken op het gebied van beveiliging). karin 
Hoogeveen, beleidsmedewerker bestuurszaken bij de kamer 
van koophandel en belast met het thema veilig ondernemen, 
sluit zich bij zijn uitspraak aan: “een ondernemer komt in 
de regel pas in actie als hij zelf slachtoffer is geworden. 
Het nemen van maatregelen kost geld en tijd, maar is wel een 
goede investering. als ondernemers dat niet doen, lopen ze 
soms onnodig grote risico’s.”

lANgE pAuzES
“interne criminaliteit is een breed begrip”, legt ijzerman uit. 
“natuurlijk denk je dan allereerst aan diefstal, maar er zijn veel 
meer facetten. bijvoorbeeld het gebruik van materiaal van de 
baas voor eigen doeleinden. Werknemers die een weekendje 
gaan klussen met spullen van de baas. ook het gebruiken 

– of misbruiken – van bedrijfsinformatie hoort onder het 
kopje interne criminaliteit. een amerikaans onderzoek heeft 
uitgewezen dat er op de gemiddelde laptop informatie staat 
ter waarde van 600 tot 800 duizend euro. klantinformatie, 
research en meer van dat soort zaken. voor een werknemer 
die zelf iets wil gaan opzetten, zijn dat hele interessante 
gegevens! contraproductief gedrag is een ander voorbeeld. 
te lang pauzeren, te weinig werken. kortom: hoe belazer ik 
mijn baas?”

rOTTE AppEl
cijfers bevestigen dat interne criminaliteit een groot probleem 
is. volgens een europees onderzoek is 29 procent van de dief-
stal in de europese detailhandel toe te schrijven aan eigen 
personeel. Het Platform detailhandel denkt dat de schade van 
interne diefstal voor de bij hen aangesloten ondernemers 
ongeveer 200 miljoen euro per jaar bedraagt. maar het is 
bekend dat fraudeurs maar een klein gedeelte van wat ze 
hebben gestolen toegeven. de daadwerkelijke schade ligt 
waarschijnlijk veel hoger. 

  rePortAGe  interne criminaliteit, ofwel: 

HOE BElAzEr ik mijN BAAS? 
Bedrijfsleven

190 miljoen euro. zoveel kostte interne criminaliteit winkeliers 
het afgelopen jaar. interne criminaliteit is een groot probleem, 
niet alleen bij winkeliers maar ook bij andere bedrijven. 
Behalve de soms hoog oplopende kosten kunnen een verziekte 
sfeer, onderling wantrouwen en onrust binnen een bedrijf de 
consequenties zijn. Niettemin is interne criminaliteit vaak nog 
een taboe waar niet snel over wordt gepraat. gelukkig groeit de 
aandacht voor dit onderwerp. 
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Hendrik-jan kaptein is projectleider winkelcriminaliteit bij het 
Hoofdbedrijfschap detailhandel. “Het is een groot probleem”, 
bevestigt hij. “Het kost de ondernemers een hoop geld. 
Hoeveel is niet precies bekend, maar we gaan er van uit dat 
40 procent van de derving uit interne derving bestaat. 
dat  betekent dat er al gauw 200 miljoen euro intern wordt 
verduisterd. de gemiddelde ondernemer werkt 1 dag per week 
alleen maar voor derving. bijna een halve dag dus voor interne 
criminaliteit. bovendien verpest interne criminaliteit de sfeer 
gigantisch. toch vind men het moeilijk erover te praten. 
Werkgevers vertrouwen hun werknemers. je hoort dan altijd: 
‘ik vertrouw ze. ik kom bij ze thuis!’”

mOTiEVEN
de motieven van daders verschillen. vaak gaat het gewoon om 
winstbejag, maar ook om schulden af te lossen. financiële 
problemen komen steeds meer voor. volgens het nibud stijgt 
het aantal aanvragen van loonbeslagen en voorschotten op 
loon de laatste jaren sterk. egbert ijzerman vindt dat een 
zorgelijke ontwikkeling. “de risicogroep voor interne 
criminaliteit stijgt daarmee flink.” Hij noemt nog een paar 
motieven: “statusverhoging kan meespelen in de overweging 
voor een diefstal. geld kan zorgen voor een hogere status, of 
de sfeer in een bedrijf draagt ertoe bij dat het ‘stoer’ is om de 
baas te bedotten. ook frustratie of rancune kunnen mee-
spelen. Haat tegen de baas of een collega kan mensen 
aanzetten tot rare dingen. Het kan ook zijn dat een mede-
werker blijft stelen door kleptomanie. maar hoewel daar veel 
over wordt geschreven, heb ik er in mijn loopbaan maar één 
keer mee te maken gehad.” andere problemen zoals verslaving 
kunnen een rol spelen. toch blijkt in de praktijk vaak dat de 
gelegenheid de dief maakt. Het wetenschappelijk instituut 
van het ministerie van justitie (Wetenschappelijk onderzoek- 
en documentatiecentrum, red.) benadrukte het onlangs in 
een onderzoek: dé dader van interne criminaliteit bestaat niet. 
als de kosten niet tegen de baten opwegen, gaat een diefstal 
meestal niet door.

ACHTErDEur
Wat kan een bedrijf doen aan het probleem? karin Hoogeveen: 
“regels binnen een bedrijf zijn erg belangrijk. vaak ontbreken 
duidelijke afspraken. Wat mag en wat mag niet?” ijzerman 
illustreert: “kort geleden heb ik een vrouw die iets van € 6,95 

had gestolen, ontslagen. ook al werkte ze al twaalf jaar bij 
bcc. de grens ligt bij ons op diefstal van nul euro. Zero 
tolerance. dat is ook duidelijk gecommuniceerd. Heldere 
communicatie is essentieel voor een goed veiligheidsbeleid.” 
leidinggevenden hebben daarbij een belangrijke functie, 
benadrukt ijzerman. “als een manager bij bcc zich niet aan 
onze veiligheidsafspraken houdt, krijgt hij drie keer bericht. 
de eerste twee keer een waarschuwing, de derde keer z’n 
ontslagbrief. Zo helder ligt dat. We kunnen het niet hebben 
dat managers een eigen beleid schrijven. voor medewerkers 
zijn zij de vertegenwoordiging van het beleid.” 

VErziEkTE SFEEr
toch lijkt het gros van de managers in nederland zich niet 
bezig te houden met beleid op dit gebied. “er rust een taboe 
op”, verzucht ijzerman. “mensen denken dat het aanstippen 
van het onderwerp het vertrouwen ondermijnt. Weet je wat 
het vertrouwen écht ondermijnt? als er iets wordt gestolen 
door een collega en de dader wordt niet bekend. dat verziekt 
de sfeer grondig. iedereen gaat iedereen dan wantrouwen. dit 
wantrouwen op de werkvloer is het ergste wat een bedrijf kan 
overkomen. de situatie wordt dan onwerkbaar.” 

Hoogeveen herkent die taboesfeer: “Het is moeilijk bespreek-
baar. binnen mkb-bedrijven heerst vaak een sterke onderlinge 
vertrouwensband. integriteit wordt niet snel ter discussie 
gesteld. daarom moeten we allereerst het onderwerp 
bespreekbaar maken. er zijn verschillende instrumenten 
beschikbaar die hierbij kunnen helpen. een voorbeeld is 
Selecteren op safe. Leidraad voor het sollicitatiegesprek van het 
ccv, die kan worden ingezet bij de aanname van personeel.”

gECONDiTiONEErD gEDrAg
Het Hoofdbedrijfschap detailhandel, een samenwerkings-
organisatie van werkgevers en werknemers binnen de 
winkelbranche, is daarvoor hard aan het werk. Hendrik-jan 
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kaptein: “We proberen de taboesfeer te doorbreken, bijvoor-
beeld door het ontwikkelen van een spel dat werkgevers zelf 
met hun medewerkers kunnen spelen. in het spel worden 
ethische dilemma’s aan de orde gesteld. onze ervaringen zijn 
heel positief. er ontstaat een open sfeer en de medewerkers 
zijn bereid om stevige afspraken te maken. soms zelfs steviger 
dan de leidinggevende voor zou stellen.” sommige maat-
regelen liggen erg voor de hand. kostbare zaken in het zicht 
zetten zodat collega’s het goed kunnen zien, cameracontrole, 
een helder kassabeleid. “ook hier een duidelijke policy voeren 
is essentieel”, vindt ijzerman. “Het bureau opruimen, 
waardevolle spullen in een la doen, de deur op slot doen als je 
weggaat, controleren of de kluis dicht is. Zo eenvoudig is het 
voorkomen van interne criminaliteit meestal. geconditio-
neerd gedrag noem ik dat. ik kan er niet genoeg op hameren. 
Het kost geen geld, geen moeite en het voorkomt een hoop 
ellende.”

ook hier werkt het Hoofdbedrijfschap aan. kaptein: “Het kan 
ondernemers veel geld schelen als ze even op onze site kijken. 
Het Hbd heeft veel ontwikkeld op dit punt. bijvoorbeeld een 
lijst met signalen die erop kunnen wijzen dat een medewerker 
zich bezig houdt met fraude. en: wat moet je doen als je 
iemand verdenkt? ook een standaard ontslagbrief en andere 
handige tips. dit helpt zowel bij het voorkomen van als bij het 
omgaan met interne criminaliteit.”

rEgiSTEr
Het scannen van nieuwe medewerkers is eenvoudiger 
geworden dankzij het waarschuwingsregister, dat de stichting 
fraude aanpak detailhandel in 2005 heeft geïntroduceerd. 
bedrijven kunnen hierop een wegens fraude of diefstal 
ontslagen medewerker plaatsen. aangesloten bedrijven 
kunnen deze gegevens inzien. Pieter Walraven, secretaris van 
de stichting fraude aanpak detailhandel, die het register 
beheert: “bedrijven kunnen sollicitanten checken met behulp 
van het waarschuwingsregister. Hierdoor kan men fraudeurs 
signaleren voordat men ze in dienst neemt. We verwachten 
dat in 2007 vrijwel alle nederlandse winkels erbij aangesloten 
zijn. Het systeem werkt erg goed. ik ken winkels die 50 procent 
minder interne fraude hebben sinds ze participeren in het 
register.” Walraven is positiever dan ijzerman en Hoogeveen 
over de ontwikkelingen in de bestrijding van interne crimi-

naliteit: “ik merk dat er een cultuuromslag heeft plaats-
gevonden. Het fenomeen is meer bespreekbaar geworden en 
ondernemers zijn ermee aan de slag gegaan. in 2003 was de 
schade van fraude binnen de detailhandel nog 210 miljoen. 
dat is nu teruggelopen tot 190 miljoen. dat is voor een 
gedeelte te danken aan het register, maar het onderwerp is 
ook uit de taboesfeer gehaald.”

SAmENWErkiNg
belangrijk is ook de onderlinge samenwerking tussen 
bedrijven en organisaties. vanuit diverse hoeken worden 
initiatieven genomen. voorbeelden zijn het Hbd (Hoofd-
bedrijfschap detailhandel), het nationaal Platform criminali-
teitsbeheersing, het ccv (centrum voor criminaliteits-
preventie en veiligheid) en de rPc’s (regionale Platforms voor 
criminaliteitsbeheersing, een samenwerking van de overheid, 
het bedrijfsleven en de kamer van koophandel). Hoogeveen: 
“We kijken binnen rPc-verband onder meer naar de mogelijk-
heid om vertrouwenspersonen in te zetten. Zij geven 
deskundig en vertrouwelijk advies aan ondernemers, 
werkgevers en werknemers die worden geconfronteerd met 
vormen van interne of verborgen criminaliteit, zoals afpersing, 
intimidatie en fraude. dat doet burg van baarle, in 2006 
genomineerd voor de Hein roethofprijs, nu al op kosten van 
de  kamer van koophandel en de provincie Zuid limburg. 
Hij heeft in een jaar al 65 serieuze zaken behandeld.”

BEWuSTWOrDiNg
Hoogeveen maakte zelf in 2005 een ronde langs de verschil-
lende kamers van koophandel om het onderwerp onder de 
aandacht te brengen. “veilig ondernemen en interne criminali-
teit worden speerpunten op de nationale agenda van de 
kamer van koophandel. een van onze voornaamste doel-
stellingen is ondernemers bewust te maken van de risico’s van 

interne criminaliteit. dit onder het motto ‘voorkomen is beter 
dan genezen.’ er is heel veel informatie beschikbaar over het 
onderwerp maar deze info was tot kort geleden niet gebun-
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deld. ondernemers kunnen nu info over het voorkomen van 
criminaliteit vinden via het portaal www.kvk.nl/veiligonder-
nemen. Hier zijn ook links naar de loketten waar men terecht 
kan voor hulp. in 2007 besteden we iedere maand in de 
kamerkrant aandacht aan het probleem.”

BEDrijFSpOliTiE
maar niet overal is de samenwerking rond dit onderwerp om 
over naar huis te schrijven. iets wat veel bedrijven frustreert is 
de gebrekkige samenwerking met de politie. de raad 
nederlandse detailhandel meldde onlangs in een publicatie 
over interne fraude: “naast eigen verantwoordelijkheid is het 
frustrerend dat medewerkers die vanwege interne fraude 
worden ontslagen, geen sanctie krijgen opgelegd door de 
overheid. Het doen van aangifte en/of het melden van interne 
fraude bij de overheid stuit op grote weerstand bij de politie en 
leidt zelden tot opsporing en vervolging. Het bagatelliseren 
van deze vormen van criminaliteit door – vaak – jonge 
medewerkers is verontrustend.” kaptein relativeert het wat: 
“de nadruk moet liggen op preventie. als je aangifte hebt 
gedaan is het eigenlijk al te laat. Het lijkt er wel eens op dat er 
zoveel aandacht voor de achterkant – de repressie – is, dat de 
voorkant – de preventie – wordt vergeten. juist aan de
voorkant is veel winst te behalen, en daar kan het Hbd goed 
bij helpen.” ijzerman: “eigenlijk zouden er bij de politie 
enkele vaste functionarissen moeten worden opgeleid, 
die dan samen met de deskundigen uit het bedrijfsleven 
samenwerken bij de ontdekking van interne fraude. 
die speciale politiefunctionarissen kunnen dan sneller en 
beter opereren binnen het bedrijfsleven. dat zou een hele 
goede oplossing zijn, want vaak doet justitie na het ontslag 
van een werknemer weinig meer om diegene te straffen. 
door een hechte samenwerking van bedrijf en politie kan 
daar  verandering in komen.” <<

Juni 2007 mAAnd vAn veilig ondernemen
verschillende initiatieven op het gebied van veilig 
ondernemen culmineren in juni 2007 in een landelijke 
‘maand van veilig ondernemen’. dit is de uitkomst van 
diverse initiatieven die genomen worden vanuit het nPc 
(nationaal Platform criminaliteitsbeheersing) en het 
centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (ccv). 
 

leidrAAd
de leidraad voor het sollicitatiegesprek is te bestellen via 
het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 
(ccv). t (030) 751 67 00 
Zie voor een beschrijving van Selecteren op safe pagina 5 
in dit nummer.
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  “Het cda gaat werken aan een nederland 
met meer respect” – deze uitspraak is 
afkomstig van de campagneweblog 
van 23 november 2006 van jan Peter 
balkenende. aan de overzijde van het 
kanaal, in groot-brittannië, ontketent 
de regering een heus respectoffensief, 
in de vorm van een ambitieus actie-
programma: het Respect action plan. 
in december 2006 kondigde de britse 
overheid de komst van een veertigtal 
respect zones aan. in deze gebieden 
krijgen de lokale overheden extra 
middelen om antisociaal gedrag – name 
dronkenschap, vandalisme en spijbelen – 
op de korrel te nemen, melden britse 
kranten. Het fenomeen economische 
kansenzone kenden we al (in ons land wil 
rotterdam bijvoorbeeld met het 
actieprogramma rotterdam Zet door 
gedepriveerde (achterstands)wijken een 

extra stimulans voor economische 
ontwikkeling geven), nu is er dan het 
verschijnsel respectzone. 

Waarom zoveel ophef over respect? 
Het wordt in het actieplan in een adem 
genoemd met waarden van een 
beschaafde samenleving en in verband 
gebracht met antisociaal gedrag.  
dat kan ontstaan wanneer mensen 
respect ontberen voor maatschappelijke 
waarden. Waarden, schrijft de britse 
premier tony blair in zijn voorwoord, 
zoals: “consideratie voor anderen, de 
erkenning dat we allemaal verantwoor-
delijkheden hebben naast rechten, 
beleefdheid en goede manieren.” 
de erosie van deze waarden – door 
tal van ontwikkelingen zoals de 
verminderde rol van instituties – heeft 
tot een toename van respectloos en 

antisociaal gedrag geleid. dergelijk 
gedrag blijkt makkelijker te omschrijven 
dan respect zelf (“respect is een uiting 
van iets dat mensen intuïtief begrij-
pen.”). denk bij antisociaal gedrag aan 
geluidsoverlast (harde muziek afspelen), 
graffiti, afval achterlaten, maar ook 
ernstiger gedrag zoals intimidatie en 
bedreiging. 

Waardoor blijft het actieplan niet steken 
in vrome retoriek? dat komt door de 
invalshoek van het actieplan, namelijk 
dat antisociaal gedrag, de meest zicht-
bare uiting van respectloosheid, een 
belangrijk thema is van sociale recht-
vaardigheid. (in achterstandsbuurten 
hebben (veel) meer mensen met anti-
sociaal gedrag te maken dan in wel-
gestelde buurten). daarmee staat het 
plan met beide benen op de grond. 
de komende jaren wil de britse regering 
dan ook iets doen aan de oorzaken van 
antisociaal gedrag; er worden preven-
tieve maatregelen getroffen gericht op 
het gezin, de school en de buurt. denk 
aan mentorprojecten en culturele en 
sportactiviteiten voor kansarme 
jongeren, om hun zelfbeeld en maat-
schappelijke participatie te verbeteren; 
voorzieningen om ouders te onder-
steunen (children’s centres en extended 
schools); Parent school advisers, die 
probleemgezinnen kunnen bijstaan 
enzovoorts. vanwege de onderliggende 
visie over sociale ongelijkheid verdient 
dit actieplan over respect meer dan 
cynisme; het lijkt het hart op de juiste 
plaats te hebben. << Alfred Hakkert

rESpECT!
Buitenlandse berichten

Illustratie: H
ans Sprangers
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CCvPUBlICAtIeS voor 
oNDerNemerS

Het CCv heeft twee publicaties voor ondernemers uitgebracht. 
De leidraad Selecteren op Safe helpt de retail om interne 
criminaliteit tegen te gaan. De Wegwijzer Winkelcriminaliteit 
geeft aan welke mogelijkheden ondernemers, gemeenten en 
politie hebben bij de aanpak van winkelcriminaliteit. 

WEgWijzEr
De wegwijzer behandelt thema’s zoals het plaatsen van 
camera's in openbaar gebied en het uitwisselen van gegevens 
over winkeldieven en overvallers. ook staan in de brochure 
enkele vindingrijke voorbeelden uit de praktijk beschreven. 

SElECTErEN Op SAFE
Selecteren op safe is een hulpmiddel dat tijdens sollicitatie
gesprekken kan worden gebruikt om te voorkomen dat niet
integer personeel wordt aangenomen. De procedure is geschikt 
voor allerlei soorten winkels. De leidraad bevat aandachts
punten en instrumenten waarmee leidinggevenden in korte 
tijd een goede indruk krijgen van de sollicitant. 
 

ProJeCtBUreAU PolItIekeUrmerk 
veIlIG WoNeN ACtIeF 

2007 wordt een belangrijk jaar voor het Politiekeurmerk veilig 
Wonen. op 8 januari heeft het Projectbureau PkvW zijn deuren 
bij het CCv geopend. onder toezicht van dit projectbureau 
wordt het keurmerk herijkt, aangepast en onder accreditatie 
gebracht.    

Het Projectbureau PkvW neemt de zorg voor het Politiekeur
merk in de volle breedte op zich. Naast het beheer en de 
herijking van de regeling, richt het zich ook op de promotie van 
het keurmerk en de ondersteuning van de partijen in het veld. 
Hiervoor worden onder meer toolkits, en een helpdesk ingezet. 
ook het Basis registratie Systeem wordt opnieuw ingericht. << 
robbie keus is eindredacteur van de CCvwebsite.

CCvnieuws

oNDertekeNING CoNveNANt 
CCvvNG 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCv) 
en de vereniging van Nederlandse Gemeenten (vNG) hebben 
een samenwerkingsconvenant ondertekend. met het onder
tekenen is de samenwerking tussen het CCv en de vNG 
versterkt. Namens de vNG ondertekende mw. Annie Brouwer
korf, burgemeester van Utrecht, het convenant. CCvdirecteur 
Ida Haisma deed dat namens het CCv. De ondertekening vond 
plaats tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het CCv in 
Utrecht.
 

moDelleNBoek 

Het CCv presenteerde tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst ook 
het boek Schetsmodellen rond criminaliteit en veiligheid. 
Dit boek bevat 34 modellen die een verrassende kijk op 
criminaliteitspreventie en veiligheid geven. Alle modellen zijn 
gratis beschikbaar op de site van het CCv. Het boek kan in de 
webwinkel van de CCvwebsite besteld worden.

BeStUUrlIJke AANPAk CrImINele 
PrAktIJkeN 

Het CCv heeft een themasite Bestuurlijke aanpak criminele 
praktijken gelanceerd. Bezoekers vinden een overzicht van de 
mogelijkheden die gemeenten hebben om criminele praktijken 
via de bestuurlijke weg te bestrijden.

elke gemeente kan te maken hebben of krijgen met georgani
seerde criminaliteit, zoals bijvoorbeeld drugshandel, illegale 
prostitutie, hennepkwekerijen, illegale autohandel en witwas
praktijken. De nieuwe site biedt gemeenten praktische 
handvatten voor een adequate aanpak. 

De site is een digitale vertaling van de wegwijzer Gemeenten 
aan zet. Deze wegwijzer voor en door gemeenten is een steun 
in de rug voor gemeenten die een aanpak op lokaal niveau 
willen implementeren, intensiveren of versterken. 

kijk voor meer informatie op  
www.hetccv.nl/criminelepraktijken  
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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 criminaliteitspreventie. 
met ingang van 2005 is de naam 
gewijzigd in secondant, waarmee het 
ondersteunen van betrokkenen op het 
gebied van criminaliteitspreventie en 
veiligheid en informeren over kennis en 
ontwikkelingen op het gebied van de 
criminaliteitspreventie en veiligheid 
wordt bedoeld. secondant wil voor 
eenieder die werkzaam is op het terrein 
van de criminaliteitspreventie en veilig
heid een medium zijn voor praktische 
en actuele informatie over de praktijk 
van criminaliteitspreventie. ook wil 
secondant deskundigheid bevorderen 
en nieuwe ideeën op het gebied van 
criminaliteitspreventie genereren. 
Hoofddoel is: het bijdragen aan de 
implementatie van criminaliteits
preventie in brede zin, door te informeren 
over initiatieven en ontwikkelingen op 
het brede terrein van de criminaliteits
preventie. Hierbij vormen (wetenschap
pelijke) onderzoeksbevindingen ten 
aanzien van bewezen effectieve 
methoden, best practices en evaluatie
onderzoek de leidraad. Bijdragen staan in 
het teken van inhoudelijke objectiviteit 
en kritische oordeelsvorming. opname 
van een artikel in het tijdschrift betekent 
niet dat de inhoud ervan het standpunt 
van het Centrum voor Criminaliteits
preventie en veiligheid weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per jaar 
(waaronder een dubbeldik zomer
nummer) in een oplage van 20 000.
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SluiTiNgSDATum kOpij
kopij voor secondant 212 (april 2007) 
dient uiterlijk 9 maart 2007 in het bezit 
van de redactie te zijn. ongevraagde 
kopij kan plaatsing worden geweigerd.

AAN DiT NummEr WErkTEN mEE
Ingrid Doorten, yvonne van der Heijden, 
Guy Hermans, robbie keus, rien rouw, 
marcel tielen, klaas veenma, Bouke 
Wartna, rik Weeda. 

Artikelen, bijdragen en/of reacties 
kunnen in overleg met de redactie 
worden geplaatst. Auteurs die een 
bijdrage leveren, geven tevens toe
stemming de bijdrage te publiceren 
op de website van het CCv. tegen over
name van artikelen in Nederlandse 
media uit dit tijdschrift (mits met 
duidelijke vermelding van bron en 
auteur) bestaat geen bezwaar.  

Bij overname wordt toezending van een 
bewijsnummer op prijs gesteld.
er bestaat geen enkele relatie tussen 
op foto's afgebeelde personen en de 
inhoud van de artikelen, tenzij in een 
fotobijschrift uitdrukkelijk anders is 
vermeld.

AANWijziNgEN VOOr AuTEurS
secondant wil voor eenieder die werk
zaam is op het terrein van de criminali
teitspreventie en veiligheid een medium 
zijn voor praktische en actuele informa
tie over de praktijk van criminaliteits
preventie. Bijdragen moeten daarom 
prettig leesbaar zijn – zij zijn in heldere 
en voor eenieder toegankelijke bewoor
dingen gesteld. tegelijk worden bijdragen 
getypeerd door inhoudelijke objectiviteit 
en kritische oordeelsvorming en is er 
ruimte voor diepgang en analyse. Waar 
nodig moeten onbekende begrippen 
worden uitgelegd. voor de praktijk vormt 
de praktische bruikbaarheid de rode 
draad, ook in achtergrondbeschou
wingen. Dat betekent concreet dat 
auteurs in bijdragen erop gespitst 
moeten zijn om succes en faalfactoren, 
leerervaringen, tips voor de praktijk (do’s 
and don’ts) en dergelijke te beschrijven. 
maximale omvang: 1700 woorden. Noten 
alleen bij grafieken en tabellen. voor de 
toegankelijkheid moeten inhoudelijke 
noten worden vermeden, evenals een 
bronnenoverzicht aan het eind van het 
artikel.
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