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redactioneel

Hoewel de veiligheidsproblematiek veel eigentijdse 
onderwerpen kent die het bestuderen waard zijn 
(cybercrime) blijft jeugdcriminaliteit een evergreen 
– wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. 
eind 2006 verschenen in nederland en Groot-
Brittannië twee studies waarin de balans van de 
jeugdcriminaliteit in die landen wordt opgemaakt, 
op basis van selfreportonderzoek onder jongeren. 
De nederlandse studie is uitgevoerd door het 
WoDC en heet Jeugddelinquentie: risico’s en 
bescherming. De Britse tegenhanger, een Home 
office studie, is Young People and Crime: Findings 
from the 2005 Offending, Crime and Justice Survey. 

Hoewel de studies duidelijke verschillen vertonen 
(bijvoorbeeld omvang en leeftijdscategorie van de 
groep jongeren die is ondervraagd), en de Britse 
studie zich niet alleen op daderschap maar ook op 
slachtofferschap richt, zijn er opvallende overeen-
komsten. Zo wordt in beide onderzoeken ook naar 
heel jonge kinderen gekeken (10- en 11-jarigen). 
kennis van de vroege ontwikkeling van crimineel 
gedrag wordt steeds belangrijker gevonden. Hoe 
vroegtijdiger de interventie, hoe groter immers de 
kans van slagen. Daarnaast wordt in beide studies 
naar eigentijdse vormen van wangedrag gevraagd, 
zoals ‘onbeleefd zijn vanwege iemands ras of 
religie’ (Britse onderzoek) en ‘uitschelden vanwege 
iemands huidskleur’ (een van de meest voor-
komende delicten in het WoDC-onderzoek). Wat de 
onderzoeken vooral gemeen hebben is de aandacht 
die uitgaat naar risicofactoren voor delinquent 
gedrag. aan risico- – en in het verlengde daarvan – 
beschermende factoren wordt steeds meer gewicht 
toegekend in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De 
zogenoemde erkenningscommissie voor justitiële 
gedragsinterventies bijvoorbeeld, die in het WoDC-
onderzoek wordt aangehaald, vindt dat veel-
belovende strafrechtelijke interventies in staat 
moeten zijn om risicofactoren te veranderen en 
beschermende factoren te versterken. Beide 
onderzoeken dragen bij aan de (al rijke) kennis over 
risicofactoren voor delinquent gedrag, het WoDC-

onderzoek biedt óók kennis over beschermende 
factoren. De onderzoekers verwachten dat maat-
regelen die alleen geënt zijn op het veranderen van 
risicofactoren minder effect zullen sorteren dan 
maatregelen die ook beschermende factoren 
stimuleren. Deze conclusie is misschien niet 
wereldschokkend, maar het belang van empirische 
kennis als fundament voor beleidsmaatregelen kan 
niet genoeg worden onderstreept. << alfred Hakkert

EVERgREEN

Delinquente jongeren 
gebruiken relatief 
meer alcohol en soft
drugs en hebben een 
ongestructureerde 
vrijetijdsbesteding in 
vergelijking met niet
delinquente jongeren 
| foto: Inge van Mill.
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Snippers
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In 2004 besloot het toenmalige kabinet-
Balkenende II tot de oprichting van 
zogenoemde veiligheidsregio’s, 25 in 

getal. Daarmee wilde het kabinet de 
versnippering doorbreken van tal van 
organisaties, diensten en besturen op 
veiligheidsgebied, variërend van brand-
weer, politie, geneeskundige hulpverle-
ning bij rampen en crisisbeheersing tot 
handhaving van de openbare orde en 
veiligheid. De instelling van de veilig-
heidsregio’s moet leiden tot een betere 
onderlinge samenwerking en afstem-
ming van taken op veiligheidsgebied. 

Wie zich een indruk wil vormen van de 
ontwikkeling van deze veiligheidsregio’s, 
kan terecht bij het eerste jaarboek 
veiligheidsregio’s. Het bevat de namen 
en adressen van contactpersonen van 

de verschillende landelijke, regionale en 
lokale organisaties, besturen en diensten 
op het brede veiligheidsgebied. 
De gegevens zjn actueel tot en met 
oktober 2006. 

Veiligheidsregio’s. Jaarboek 2007. Rotterdam, 
Denhatex uitgeverij, 2006. 

iSBN 90 72083 12 1.

De uitgave is te bestellen bij Denhatex Uitgeverij, 
t (010) 422 48 66, e-mail info@denhatex.nl

Zie ook de website www.veiligheidsregios.nl 

VEilighEiDSREgiO’S 

Integrale veiligheidskunde is als 
discipline die het veiligheidsveld wil 
overzien, dwarsverbanden wil leggen en 
problemen niet sectoraal maar integraal 
wil benaderen, nog een prille, lezen we 
in het voorwoord van het Basisboek 
Integrale Veiligheid. er zijn weliswaar 
professionals, opleidingen en studenten 
voorhanden, “maar voor een bloeiend 
vakgebied is meer nodig – een inleidend 
leerboek bijvoorbeeld.” Het basisboek wil 
voorzien in deze lacune, aldus de 
samenstellers ervan. Behalve voor 

studenten veiligheidskunde aan HBo-
opleidingen, en niet te vergeten docenten 
die het boek gebruiken bij het onderwijs, 
kan het boek nuttig zijn voor professio-
nals op veiligheidsgebied en anderen die 
zich op dit terrein breed willen oriënteren. 
Het initiatief voor de uitgave is genomen 
door een van de hogescholen met een 
veiligheidsopleiding. 

De bijdragen van de verschilllende 
auteurs zijn in drie delen geordend. In het 
eerste deel komt een aantal basis-
concepten aan bod, zoals: subjectieve en 
objectieve veiligheid, sociale en fysieke 
veiligheid, criminaliteit en leefbaarheid, 
de ketenbenadering, veiligheid vanuit 
juridisch perspectief (rechtstaat en 
veiligheid), en sociale controle. In het 
tweede deel wordt het brede scala 
geschetst aan verschillende actoren op 
veiligheidsgebied, van departementen 
tot organisaties in de private sector, en 
de rol die zij daarin hebben. Denk aan het 
rijk, het lokale en provinciale bestuur, 
organisaties in de justitiële keten, politie, 
brandweer, krijgsmacht, de genees-

kundige hulpverlening bij ongevallen en 
rampen, en het bedrijfsleven. Het derde 
deel is gewijd aan de kernthema’s op 
veiligheidsgebied, zoals: criminaliteit, 
leefbaarheid, terrorisme, veiligheid en 
cyberspace, rampen en andere crises 
enzovoorts. 

rode draad in het boek vormen de kern-
begrippen en kernproblemen bij de 
verschillende onderwerpen, de relevante 
wetgeving, betrokken partijen, praktijk-
voorbeelden en wat er bekend is over de 
effectiviteit van veiligheidsmaatregelen. 
Het boek biedt digitale ondersteuning, 
die te vinden is op de website van de 
uitgever: www.coutinho.nl 

Basisboek Integrale Veiligheid, Wouter Stol en 
anderen (red.). Bussum, uitgeverij Coutinho, 
2006.

iSBN10: 90 628 3479 5. 
iSBN13: 978 90 628 3479 2.

De publicatie is te bestellen in de boekhandel of 
bij de uitgeverij, via e-mail: info@coutinho.nl

BASiSBOEk VEilighEiDSkuNDE
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allerlei vormen van winkelcriminaliteit, 
zoals diefstal, overvallen, geweld en 
agressie, zadelen de detailhandel met 
een jaarlijkse schadepost van om en nabij 
een miljard euro op. Winkelcriminaliteit 
kan niet alleen het plezier van onder-
nemers en klanten ernstig vergallen, 
maar kan ook eraan bijdragen dat zij zich 
minder veilig voelen in de winkel. 
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 
heeft daarom de brochure Veilig in de 
winkel samengesteld, met maatregelen 
en procedures om winkelcriminaliteit te 
voorkomen, zoals het opstellen van huis-
regels, sleutel- en geldbeleid, aandacht 
voor de klant, trainingen waarin het 
personeel kan leren hoe om te gaan met 

diefstal, geweld en overvallen, en het 
keurmerk veilig ondernemen. ook bevat 
de brochure tips wat te doen wanneer 
zich daadwerkelijk problemen voordoen, 
zoals winkeldiefstal of klanten die zich 
agressief gedragen. onder het kopje 
nazorg worden de mogelijkheden 
geschetst van een winkelontzegging en 
van de gratis regeling ‘Slachtofferhulp 
Detailhandel’. De brochure besluit met 
een checklist om uitvoering van de 
veiligheidsmaatregelen te kunnen 
controleren.

De brochure Veilig in de winkel is te downloaden 
van de website van het hBD: www.hbd.nl of kan 
op deze website gratis worden aangevraagd.

VEiligE WiNkElS

Burgers, bedrijven en instellingen op het 
maatschappelijk middenveld – op het 
gebied van onderwijs, zorg, welzijn, 
sociale dienstverlening bijvoorbeeld – 
zijn zich in toenemende mate ervan 
bewust geworden dat zij ook 
verantwoordelijkheid dragen voor 
veiligheid, en zijn steeds meer de 
samenwerking gaan zoeken op dat 
gebied. om het met een duur woord te 
omschrijven: er heeft zich op veilig-
heidsgebied een proces van responsa-
bilisering voltrokken. In de publicatie 

Veiligheid als bestuurlijke opdracht vraagt 
de Stichting Maatschappij, veiligheid en 
Politie (SMvP) zich af hoe die 
samenwerking verloopt en wat zij heeft 
opgeleverd. 

De rol van het maatschappelijk midden-
veld op veiligheidsgebied is nog niet zo 
oud; de commissie roethof die zich 
over de aanpak van veelvoorkomende 
criminaliteit boog in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw, vormde een water-
scheiding in dit opzicht. Waar voorheen 
de overheid vooral werd beschouwd als 
verantwoordelijke partij op veiligheids-
gebied, betrok de commissie het maat-
schappelijke middenveld erbij. Hoe het 
sindsdien is gegaan met de samen-
werking op veiligheidsgebied en welke 
vruchten deze samenwerking heeft 
afgeworpen, is een van de twee vragen 
waarop in deze publicatie een antwoord 
wordt gezocht. In dit verband wordt 
bijvoorbeeld gekeken welke bijdrage de 
lokale veiligheidsnetwerken leveren en 
wat de rol is van de overheid en de politie. 
De tweede vraag die centraal staat is 

welke betekenis samenwerking heeft – 
door betrokkenheid van burgers en maat-
schappelijke instellingen te bevorderen 
en door de juiste mix te zoeken van 
interventies – in een angstige en verharde 
samenleving die geobsedeerd wordt door 
veiligheid. 

Zie ook het interview met de voorzitter van 
SMVP, Lodewijk Gunther Moor, op pagina 
34 en 35 van dit nummer, naar aanleiding 
van deze publicatie.

Veiligheid als bestuurlijke opdracht, Stuurgroep 
Samen werken aan Veiligheid. Dordrecht, 
Stichting Maatschappij, Veiligheid en politie, 
2006, iSBN 9072652363.

De publicatie is te stellen bij SMvP  
t (078) 614 43 62, e-mail smvp@smvp.nl   

SAMENWERkEN AAN VEilighEiD
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Crimi-trends
nieuwere vormen van jeugdcriminaliteit zoals internetdelicten komen 

onder 10- t/m 17-jarige jongeren wel voor, maar beperkt, blijkt uit nieuw 

selfreportonderzoek van het WoDc. Dat onderzoek laat ook zien dat 

er in het algemeen nauwelijks verschillen zijn tussen jongeren uit 

etnische minderheidsgroepen en nederlandse jongeren in de mate 

waarin zij delicten plegen. ernstig delinquent gedrag hangt vooral 

samen met een opeenstapeling van risico’s voor delinquent gedrag en 

het ontbreken van beschermende factoren. een zinvolle aanpak van 

jeugdcriminaliteit is dan ook dáárop gestoeld, vinden André van der 

Laan, Martine Blom en Stefan Bogaerts.

  herzien onderzoek meet eigentijdse jeugddelinquentie

kiNDEREN VAN huN TijD
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door André van der Laan, Martine Blom en Stefan Bogaerts
De auteurs zijn als onderzoeker werkzaam bij het Wetenschappelijk 

onderzoek- en Documentatiecentrum (WoDC). 

Sinds de jaren tachtig is de aandacht voor jeugdcriminaliteit 
toegenomen. Dit heeft geleid tot onderzoek over trends in en 
achtergronden van jeugdcriminaliteit. Het Wetenschappelijk 
onderzoek- en Documentatiecentrum (WoDC) verricht sinds 
1987 twee- à driejaarlijks onderzoek onder een doorsneegroep 
van nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 
en met 17 jaar en vraagt hen welke delicten ze in de voorbije 
12 maanden hebben gepleegd. In 2004 is besloten tot een 
herziening van dit onderzoek op bepaalde punten, zoals de 
steekproeftrekking en de onderzoeksvragen. een eerste 
verschil met vorige studies betreft de leeftijd van de jongeren. 
omwille van de aandacht die de laatste jaren uitgaat naar 
delinquent gedrag van kinderen jonger dan 12 jaar, is in de 
herziene WoDC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugddelinquentie 
(WoDC MZJ) ook 10- en 11-jarigen gevraagd naar hun delict-
gedrag en is onderzocht op welke vlakken 10- en 11-jarigen 
afwijken van oudere delictplegers. een tweede verschil met 
eerdere metingen heeft betrekking op de typen delicten. 

  herzien onderzoek meet eigentijdse jeugddelinquentie

kiNDEREN VAN huN TijD

>>

Begin 2005 telde 
Nederland bijna 1,6 
miljoen jongeren in de 
leeftijdsgroep van 10 tot 
en met 17 jaar. Voor het 
merendeel van deze 
jongeren verloopt de 
ontwikkeling naar de 
volwassenheid zonder 
noemenswaardige 
problemen | foto: Inge 
van Mill.  
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naast klassieke categorieën als vernielingen, vermogens- 
en geweldsdelicten zijn in het onderzoek ook internet- en 
drugsdelicten gemeten. een derde verschil is dat meerdere aan 
delinquentie gerelateerde risico- en beschermende factoren 
zijn gemeten. In het rapport Jeugdcriminaliteit: risico’s en 
bescherming (van der laan en Blom, 2006) worden resultaten 
uit de meest recente meting van de WoDC MZJ beschreven. 
In deze bijdrage worden enkele resultaten uit deze studie 
weergegeven en wordt ingegaan op de prevalentie van zelf-
gerapporteerde delicten bij 10- t/m 17-jarigen. omwille van 
de leesbaarheid worden literatuurverwijzingen weggelaten. 
Hiervoor en voor overige bevindingen wordt verwezen naar 
het rapport. 

METhODE
voor de WoDC MZJ 2005 zijn de 10- t/m 17-jarigen geselecteerd 
uit de gemeentelijke basisadministratie (GBa) van gemeenten 
verspreid over het hele land. In de periode januari 2005 tot en 
met april 2005 zijn 2161 jongeren benaderd. In het onderzoek 
zijn zowel scholieren als niet-schoolgaande jongeren 
betrokken. Uiteindelijk zijn 1460 jongeren geënquêteerd 
(responspercentage 68 procent). De onderzoeksgroep is een 
representatieve weergave van de nederlandse populatie 
10- t/m 17-jarigen.

alle deelnemers zijn thuis bezocht door een interviewer die 
in een één-op-één-situatie met behulp van een laptop een 
vragenlijst heeft afgenomen. De delictvragen zijn door de 
jongere zelf ingevuld zonder dat de interviewer meekeek.  

er is zowel naar lichte, veelvoorkomende delicten als naar 
zware, minder vaak gepleegde delicten gevraagd, in totaal is 
naar 33 delicten gevraagd. voor elk delict is nagegaan of de 
jongere dit ‘ooit’ heeft gepleegd en zo ja, ‘hoe vaak in de 
afgelopen 12 maanden’.

AfgElOpEN 12 MAANDEN
Meer dan de helft (55,7 procent) van de jongeren zegt in de 
voorafgaande 12 maanden wel eens een van de 33 delicten te 
hebben gepleegd. De delicten die worden gemeld zijn over-
wegend licht van aard. De overtredingen ‘zwartrijden’ en 
‘vuurwerk afsteken buiten de toegestane periode’, komen in 
deze onderzoeksgroep het meest vaak voor. ruim een derde 
van de jongeren zegt in de voorafgaande 12 maanden vuurwerk 
buiten de toegestane periode te hebben afgestoken en een op 
de zes jongeren geeft aan in de voorafgaande 12 maanden wel 
eens zonder te betalen met het openbaar vervoer te hebben 
meegereden. exclusief beide overtredingen blijkt 40 procent 
van de jongeren zich in de voorafgaande 12 maanden schuldig 
te hebben gemaakt aan een of meerdere van de resterende 
31 delicten. De drie meest voorkomende delicten zijn dan: 
‘iemand slaan zonder verwonding’ (14,9 procent), ‘iets stelen 
van school of werk’ (12,0 procent) en ‘iemand uitschelden 
vanwege zijn huidskleur’ (11,2 procent).

Het verhandelen van drugs komt weinig voor. van de jongeren 
geeft 2,4 procent aan ooit wel eens ‘softdrugs aan anderen te 
hebben verkocht’, 1,8 procent heeft dat in de voorafgaande 
12 maanden gedaan. vooral jongeren in de leeftijdsgroep 16 t/m 
17 jaar hebben dat in de voorbije 12 maanden wel eens gedaan, 
echter, het betreft een vrij kleine groep (4,9 procent van de 16-
17-jarigen). er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes. 
Internetdelicten hebben betrekking op ‘het rondsturen van 
virussen via internet of e-mail’ en ‘het bedreigen van anderen 

Figuur 1> Prevalentie van (een selectie van)1 delicten in de voorafgaande 12 maanden, naar herkomst (%)
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1   Alleen de totaalscore en 
die delicten waarbij de 
verschillen tussen de 
seksen statistisch 
significant zijn 
(p<0,05) en minstens 
door 2 procent van de 
totale onderzoeksgroep 
zijn gerapporteerd, 
worden weergegeven. 

*p < 0,05

**p < 0,01
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via sms, e-mail of een chatbox’. Het ‘rondsturen van virussen’ 
is een activiteit die door 10- t/m 17-jarige jongeren nauwelijks 
wordt gebezigd (1,6 procent geeft aan dit in de voorafgaande 
12 maanden wel eens te hebben gedaan). ‘anderen bedreigen 
via sms, e-mail of een chatbox’ wordt door meer jongeren 

gerapporteerd (5,6 procent in de voorafgaande 12 maanden). 
Jongere adolescenten of jongeren uit het voortgezet hoger 
onderwijs doen dit minder vaak dan oudere adolescenten of 
jongeren uit het voortgezet lager onderwijs. Bij de oudere 
leeftijdsgroepen (vanaf 14 jaar) zijn geen verschillen tussen 
jongens en meisjes. 

AChTERgRONDEN
In het onderzoek zijn de prevalenties van zelfgerapporteerde 
delicten nagegaan voor verschillende subgroepen. Bekende 
verschillen naar sekse, leeftijd en opleidingsniveau worden 
ook in dit onderzoek gevonden. Bijna 1,5 keer zoveel jongens 
als meisjes geven aan in de voorafgaande 12 maanden een 
delict te hebben gepleegd. relatief meer 14- t/m 17-jarigen 
plegen delicten dan 10- t/m 13-jarigen. Het percentage 
delictplegers is het laagste bij de 10- t/m 11-jarigen. Met het 
toenemen van de leeftijd nemen de verschillen tussen jongens 
en meisjes af en bij de 14- t/m 15-jarigen is de verhouding 
tussen jongen en meisjes bijna gelijk, maar bij de 16- t/m 
17-jarigen zijn de verschillen weer toegenomen.
De meeste delictplegers zijn te vinden bij werkloze jongeren of 
jongeren die een baan hebben, hoewel het hierbij in absolute 
zin om een kleine groep jongeren gaat (n=51; exclusief zwart-

rijden en vuurwerk 56,4 procent). Het percentage jongeren dat 
delicten rapporteert is het laagste bij basisschoolleerlingen 
(exclusief zwartrijden en vuurwerk 24,1 procent). relatief meer 
jongeren in het voortgezet lager onderwijs melden delicten 
dan jongeren in het voortgezet hoger onderwijs (exclusief de 
overtredingen, respectievelijk 48,6 procent en 37,9 procent).

er zijn nauwelijks verschillen gevonden in de prevalentie van 
zelfgerapporteerde delicten tussen autochtone en allochtone 
jongeren. Het percentage allochtone jongeren dat zegt in de 
voorafgaande 12 maanden een van de 33 delicten te hebben 
gepleegd, wijkt niet significant af van het percentage autoch-
tone jongeren (respectievelijk 52,0 procent en 57,1 procent). 
ook wanneer de overtredingen vuurwerk en zwartrijden buiten 
beschouwing worden gelaten, zijn er geen statistisch signifi-
cante verschillen tussen beide groepen (respectievelijk 41,3 
procent en 36,2 procent). voor enkele delicten afzonderlijk zijn 
er wel significante verschillen tussen autochtone en allochtone 
jongeren. In figuur 1 wordt de prevalentie van de delicten 
weergegeven naar herkomstgroep (autochtoon/allochtoon) 
voor de totaalscore (een van de 33 delicten) en voor een selectie 
van delicten. Bij deze afzonderlijke delicten zijn er statistisch 
significante verschillen tussen autochtone en allochtone 
jongeren. Met uitzondering van zwartrijden en heling/
verkopen, zijn de 12-maandenprevalenties op de delicten 
vuurwerk afsteken buiten de toegestane periode, geweld 
zonder en met verwonding, uitschelden vanwege huidskleur, 
prijsetiketten verwisselen en het beschadigen/vernielen van 
een voertuig bij autochtone jongeren significant hoger dan 
die van allochtone jongeren. 
Deze bevinding wijkt duidelijk af van resultaten op basis van 
geregistreerde criminaliteitsgegevens waaruit al jaren blijkt 
dat jongeren uit etnische minderheidsgroepen vaker worden 
verdacht van crimineel gedrag dan autochtone jongeren. >>

Het ‘rondsturen van virussen’ is een 

activiteit die door 10- t/m 17-jarige jongeren 

nauwelijks wordt gebezigd 
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Sommige herkomstgroepen, zoals Marokkanen en antillianen 
zijn als verdachte zelfs sterk oververtegenwoordigd. Het is de 
vraag in hoeverre verschillen tussen herkomstgroepen zoals 
die blijken uit de geregistreerde data verdwijnen wanneer 
gecorrigeerd wordt voor meer directe risicofactoren zoals die 
in deze studie zijn gemeten. ander onderzoek in nederland en 
in de verenigde Staten en Groot-Brittannië wijst in deze 
richting (zie bijvoorbeeld loeber en anderen, Ernstige en 
gewelddadige jeugddelinquentie, 2001). 

RiSiCO’S VOOR DEliNquENTiE 
Delicten die in een doorsneegroep van nederlandse 10- t/m 
17-jarigen worden gerapporteerd zijn overwegend licht van 
aard. Dit is een bekende bevinding voor typen delicten zoals 
vernielingen, vermogensdelicten en geweldsdelicten. In deze 
studie is ook ingegaan op andere delictvormen zoals het 
verkopen van drugs en nieuwere vormen van jeugdcriminali-
teit zoals internetdelicten. De resultaten laten zien dat in een 
representatieve steekproef van 10- t/m 17-jarige nederlandse 
jongeren deze delictvormen wel voorkomen, maar in beperkte 
mate. 

Jongens, oudere adolescenten of jongeren die een opleiding 
volgen op het niveau van het lager voortgezet onderwijs 
plegen naar eigen zeggen vaker delicten dan meisjes, jongere 
adolescenten of jongeren die een opleiding volgen in het 
hoger voortgezet onderwijs. er zijn nauwelijks verschillen 
tussen autochtone en allochtone jongeren. De meeste 
delicten blijken juist meer door autochtone jongeren te 
worden gerapporteerd. Het is mogelijk dat allochtone 
jongeren vaker delicten verzwijgen, maar uit ander onderzoek 
op basis van zelfrapportagegegevens (Harland en anderen, 
Wangedrag op school en delinquentie elders, 2005; Junger-tas 
en anderen, Etnische minderheden en het belang van bindingen, 
2003), blijkt dan weer dat allochtone jongeren wel vaker 
betrokken zijn bij het plegen van delicten, hoewel in die 
studies een meer gedetailleerde uitsplitsing wordt gemaakt 
naar herkomstgroep dan in dit onderzoek het geval was.

De verschillen tussen deze studie en de genoemde andere 
recent uitgevoerde zelfrapportagestudies zouden te maken 
kunnen hebben met kenmerken van de onderzoeksgroep. 
Dit onderzoek gaat uit van een landelijke representatieve 
onderzoeksgroep en de andere twee studies niet. er is nog een 
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andere verklaring mogelijk waarom geen verschillen worden 
gevonden tussen autochtone en allochtone jongeren en die 
heeft betrekking op de cumulatie van risicoscores op de aan 
delinquentie gerelateerde factoren. er blijkt maar een beperkt 
aantal verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren 
met betrekking tot de risicoscores op de factoren: op sommige 
domeinen scoren allochtonen iets slechter (bijvoorbeeld op 
factoren op het niveau van het gezin), op andere autochtonen 
(bijvoorbeeld op factoren op het individuele domein). 
De resultaten laten geen verschillen zien in de gemiddelde 
score op de cumulatie van risico’s en bescherming tussen 
autochtonen en allochtonen. Wanneer we dus alle domeinen 
gezamenlijk beschouwen, hebben we te maken met twee 
groepen die wat betreft de cumulatie aan risico’s voor 
delinquentie op elkaar lijken. Bij de allochtone jongeren gaat 
het in dit onderzoek overwegend om allochtone nederlandse 
jongeren van de tweede generatie. Mogelijk gaat het hier 
om jongeren die op meerdere domeinen al zodanig zijn 
geïntegreerd, dat ook hun delictgedrag zich heeft aangepast 
aan het niveau van de autochtone nederlandse jongeren. 
een cumulatie van risico’s en het ontbreken van bescherming 
hangt in alle onderzochte subgroepen (herkomst, sekse en 

leeftijd) samen met zwaar delinquent gedrag. voor het beleid 
is het zinvol voor een aanpak te kiezen die gebaseerd is op de 
aanwezigheid van risico’s en het ontbreken van bescherming 
en niet op de etnische herkomst. <<

Met dank aan Carlijn Verwers voor haar opmerkingen bij 
een eerdere versie van dit artikel.

www
a.m. van der laan en m. Blom. Jeugddelinquentie: risico’s en 
bescherming. Bevindingen uit de WODC Monitor 
Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit 2005. Den Haag, 
WoDc, Boom juridische uitgevers, 2006. Het rapport is te 
downloaden van de website van het WoDc: www.wodc.nl

Iemand uitschelden vanwege zijn huids
kleur behoort tot de meest voorkomende 
delicten | foto: Inge van Mill.
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Hoogleraar Victimologie en Menselijke Veiligheid Jan van 
Dijk: “Een verplichte  debriefing bij politie, brandweer en 
leger is niet verantwoord.” | foto: Inge van Mill. 
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IntervIeW hoogleraar Victimologie en Menselijke Veiligheid jan van Dijk 
over de emancipatie van het slachtoffer:

“SlAChTOffERhulp 
iS EEN ChRiSTElijkE 
uiTViNDiNg”

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

victimoloog van Dijk heeft op het gebied van 
veiligheid en de aanpak van geweld hoge 
verwachtingen van het vierde kabinet-Balkenende. 
Hij noemt het ‘verheugend’ dat slachtofferhulp een 
plaats heeft gekregen in de veiligheidsparagraaf. 
“De hulp aan slachtoffers van ernstige gewelds-
delicten zal worden verbeterd. een betere 
behandeling van slachtoffers door de politie is 
dringend noodzakelijk. Het kabinet wil ook de 
positie van slachtoffers in het strafproces 
versterken. Dat is hard nodig want een slachtoffer 
wordt in negen van de tien gevallen niet als 
normaal mens behandeld, maar als patiënt. 
een goede ontwikkeling is ook het voornemen 
ontmoetingen van dader en slachtoffer te 

organiseren voordat de dader vrijkomt. Ik vind niet 
dat iemand in voorlopige vrijheid kan worden 
gesteld als hij weigert met zijn slachtoffer te 
praten”, zegt van Dijk die sinds begin 2006 de Pieter 
van vollenhoven-leerstoel bekleedt aan de 
Universiteit van tilburg.

Slachtoffers hebben in het strafproces sinds 1 
januari 2005 weliswaar al spreekrecht maar dat is 
volgens de hoogleraar te beperkt. “een slachtoffer 
mag tijdens het strafproces wel het woord voeren 
in de rechtbank, maar hij mag alleen maar 
aangeven wat de gevolgen van de gewelddaad 

De term ‘slachtoffer’ voor iemand die schade heeft opgelopen door misdadig 
optreden van een ander moet uit het woordenboek worden geschrapt. 
Dat zou de uiterste consequentie zijn van het pleidooi van professor jan 
van Dijk om dit beladen etiket te vervangen door een nieuwe omschrijving, 
zoals ‘overlever’. Van Dijk, hoogleraar Victimologie en Menselijke Veiligheid 
aan de universiteit van Tilburg en oprichter van Slachtofferhulp Nederland, 
vindt dat er een einde moet komen aan het beeld van het slachtoffer als 
meelijwekkend persoon. “het zal de samenleving ten goede komen als het 
huidige slachtofferbeeld wordt afgebroken en wordt vervangen door iets 
anders. pas dan kunnen slachtoffers een volwaardige plaats in de rechtszaal 
innemen”, aldus Van Dijk in een interview met secondant.   

>>

“een slachtoffer wordt in negen van 

de tien gevallen niet als normaal 

mens behandeld, maar als patiënt” 
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voor  hem zijn geweest. Hij mag niets zeggen over 
de bestraffing van de dader. Het initiatief van D66 
om tot een volledig spreekrecht te komen, stuitte 
op verzet van minister Donner van Justitie en die 
heeft ‘het slachtoffer vervolgens gebreideld’. toch 
is ook nederland gehouden aan een europees kader-
besluit uit 2001 over de rechten van slachtoffers en 
zal de wetgeving daarmee in lijn moeten worden 
gebracht. volgens die richtlijn heeft het slachtoffer 
het recht te worden gehoord in de rechtzaal. ook 
op het punt van het geven van voorlichting over 
vrijlating van de dader voldoet nederland op dit 
moment niet aan die europese wetgeving.” 

SlAChTOffERkuNDE
Het gesprek met professor Jan van Dijk op zijn 
werkkamer in tilburg komt vrijwel meteen op het 
beleid van het nieuwe kabinet dat eind februari is 
aangetreden. Gezien de achtergrond van een van de 
pioniers in de victimologie ofwel slachtofferkunde 
in nederland is dat niet zo vreemd. van Dijk is 
als ambtenaar begin jaren tachtig een van de 
opstellers geweest van het beleidsplan Samenleving 
en Criminaliteit van het eerste kabinet-lubbers. 
om de uitvoering van het plan mogelijk te maken, 
heeft hij op het ministerie van Justitie de Directie 
Criminaliteitspreventie helpen oprichten. 
“Daar hoorde ook slachtofferhulp bij. Want zowel 
criminaliteitspreventie, als slachtofferhulp richten 
zich op het tegengaan van schade door criminali-
teit.”

Professor van Dijk: “er is heel veel kennis beschik-
baar over slachtofferschap en het is van groot 
belang die kennis beter benutten. Mensen die een 
keer het slachtoffer zijn geworden van geweld 
lopen een verhoogd risico nog eens het slachtoffer 
te worden. Het daadwerkelijk voorkomen van een 
tweede keer is een taak van de politie. onderzoek 
heeft uitgewezen dat voorlichting geven over het 
voorkomen van misdrijven aan de doelgroep met 
verhoogd risico op slachtofferschap, heel belang-
rijk is. Die voorlichtingstaak ligt sinds de jaren 

tachtig bij de politie maar is naar de achtergrond 
verdwenen door de aandacht voor terrorisme-
bestrijding en de strijd tegen de georganiseerde 
misdaad. Het oude politiële handwerk dat vroeger 
‘voorkoming Misdrijven’ heette moet weer hoger 
op de agenda komen.”

kRuiSTOChT
Het pleidooi van van Dijk valt samen met zijn 
kruistocht tegen het bestaande beeld van slacht-
offers als meelijwekkende personen die niet 
zelfstandig voor hun belangen kunnen opkomen. 
“Het slachtofferbeeld is cultureel bepaald. 
De manier waarop in europa wordt aangekeken 
tegen slachtofferschap is terug te voeren op de 
christelijke waarden die onze cultuur sterk hebben 
beïnvloed. Slachtofferhulp is een christelijke 
uitvinding, maar er is een keerzijde. In de 
christelijke cultuur wordt het ideale slachtoffer 
gezien als lijdzaam en vergevingsgezind. 
Wij denken bij slachtoffer onmiddellijk aan het 
gevaar dat het slachtoffer zal zinnen op wraak. 
Daar past ook bij dat we het slachtoffer niet zien 
als een normaal persoon maar als een potentiële 
patiënt. van die achterdochtige, negatieve houding 

Victimologie
De wortels van de victimologie of slachtofferkunde als zelfstandige 
wetenschappelijke discipline liggen in nederland bij de bestudering 
en behandeling van mensen met het concentratiekampsyndroom die 
de jodenvervolging in de tweede Wereldoorlog hebben overleefd.  
in de verenigde staten heeft naast de holocaust de opvang van 
vietnam-veteranen bijgedragen aan de ontwikkeling van deze aan 
de criminologie verwante wetenschap. in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw maakte de vrouwenbeweging zich sterk voor slachtoffers 
van seksueel en huiselijk geweld. alle westerse landen kennen 
inmiddels wetgeving die de rechten van slachtoffers vastleggen. 
De universiteit van tilburg heeft in 2006 het international 
victimology institute tilburg, intervict, opgericht. Het is een 
van de weinige instituten in de wereld die zich interdisciplinair 
uitsluitend bezighouden met victimologie. 



seconDant #2 | april 2007   15

zijn we ons nauwelijks bewust, maar die leidt er wel 
toe dat slachtoffers te weinig onbevooroordeeld 
tegemoet worden getreden. Het zal de samenleving 
ten goede komen als het huidige slachtofferbeeld 
wordt afgebroken en wordt vervangen door een 
neutraler begrip. Pas dan kunnen slachtoffers een 
volwaardige plaats in de rechtszaal innemen. In 
mijn oratie bij de aanvaarding van deze leerstoel 
heb ik een eerste poging tot deconstructie van het 
slachtofferbeeld gedaan en een aanzet gegeven tot 
een nieuwe identiteit van gedupeerden.” 

Slachtoffers lopen in de praktijk aan tegen grote 
onwetendheid op het gebied van slachtofferkunde, 
weet van Dijk. “Politieagenten, officieren van 
justitie en rechters zijn victimologisch onge-
schoold. Zij moeten op zijn minst een intensieve 
training krijgen die hen bewust maakt van hun 
eigen vooroordelen. Ik pleit voor de emancipatie 
van het slachtoffer. een slachtoffer moet ook 
kritisch kunnen toetsen of de hulpverleners wel de 
hulp bieden die hij nodig heeft. Iemand die niet 
over zijn nare ervaringen wil praten, moet niet 
onder druk worden gezet dat toch te doen. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat het schadelijk is 
slachtoffers tot terugkijken te dwingen, in de 
traditie van de Freudiaanse analyse. een verplichte 
debriefing bij politie, brandweer en leger is niet 
verantwoord. Deelnemers die er niets voor voelen 
hun ervaringen uit te spreken, zijn er na een 
verplichte debriefing vaak slechter aan toe dan 
wanneer ze niet aan de sessie zouden hebben 
deelgenomen.”

BREEzERS
Criminaliteitspreventie begint voor van Dijk bij de 
jeugd onder de 18. Hij vindt het een goede zaak dat 
het kabinet-Balkenende Iv een minister voor Jeugd 

en Gezin kent. “Minister rouvoet moet zich om te 
beginnen in het kabinet heel sterk maken voor een 
sterke vermindering van het alcoholgebruik door 
jongeren. De accijnzen op bier en breezers moeten 
fors omhoog en de verkoop van alcoholhoudende 
dranken aan jongeren onder 18 jaar moet worden 
verboden. alcohol is in noord-europese en angel-
saksische landen een belangrijke aanjagende factor 
bij geweld, niet alleen bij vechtpartijen op straat en 
bij overvallen, maar ook bij huiselijk geweld en 
verkrachtingen. Bovendien als iemand op jonge 
leeftijd begint met alcoholgebruik is de kans groot 
dat het later ontaardt in alcoholisme”, adviseert 
van Dijk het kabinet ‘gefundeerd en welgemeend’.

Het kabinet van CDa, Pvda en ChristenUnie wil in 
de komende vier jaar honderden miljoenen euro 
steken in gezinsvriendelijk beleid. Uit het coalitie-
akkoord: “Het gezin is van grote waarde. In het 
gezin worden kinderen opgevoed, wordt geborgen-
heid geboden en worden essentiële waarden en 
normen voorgeleefd en overgedragen aan volgende 
generaties. ouders moeten daar voldoende tijd, 
middelen en vaardigheden voor hebben. er zal een 
gezinsvriendelijk beleid worden gevoerd dat erop 
gericht is dat te bevorderen.” twaalf maatregelen 
worden aangekondigd om dat in de komende 
regeerperiode in de praktijk te brengen. Daaronder 
valt de mogelijkheid kinderen uit gezinnen met 
problemen sneller onder toezicht te kunnen 
stellen. en ook de kinderrechter de bevoegdheid te 
geven al in een fase voordat sprake is van ernstige 
bedreiging van de ontwikkeling van het kind, 
lichtere maatregelen op te laten leggen, zoals 
verplichte opvoedingsondersteuning. 

pROBlEEMgEziNNEN
Professor van Dijk is een voorstander van ingrijpen 
bij probleemgezinnen door de overheid zolang het 
maar in het belang van het kind is. “er moet een 
goede afweging worden gemaakt in welke gevallen 
de overheid een gezin binnengaat om kinderen te 
redden en in welke gevallen drang of dwang mag >>

“Politieagenten, officieren 

van justitie en rechters zijn 

victimologisch ongeschoold”
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worden gebruikt. Ik vind dat in vergelijking met nu 
eerder en harder moet kunnen worden ingegrepen 
als de gezondheid en het leven van een kind op het 
spel staat. Dit kan bestaan uit extra zorg maar in 
erge gevallen moeten ook negatieve economische 
prikkels mogelijk zijn. als mensen hebben bewezen 
geen goede ouder te zijn, dan moeten ze geen 
kinderbijslag meer krijgen voor nieuwe kinderen. 
Mensen die worden teruggeworpen op het 
absolute minimum zullen minder snel geneigd 
zijn nog meer kinderen in de wereld te zetten. 
Het kabinet moet bij wetgeving over probleem-
gezinnen niet te snel terugdeinzen voor de rechten 
en privacy van de ouders. er moet worden gedacht 
vanuit het belang van het kind.”

Het extra geld dat het kabinet uittrekt voor kwets-
bare gezinnen is volgens van Dijk een goede 
investering voor de lange termijn omdat het in 
latere jaren veel geld gaat besparen. “Denk aan alle 
extra kosten die een probleemkind met zich mee-
brengt: bijscholing op school, medische zorg, hulp 
om van verslaving aan drugs of alcohol af te komen 
en als het tot ernstige geweldsdelicten komt hulp 
aan het slachtoffer en detentie van de dader. In de 
verenigde Staten zijn tientallen programma’s voor 
bijvoorbeeld ondersteuning van alleenstaande 
moeders. verpleegsters gaan al voor de geboorte 
op bezoek bij alleenstaande moeders. 
Ze begeleiden hen om gezond te leven, leren hen 
om hun kindje te verzorgen en zo meer. Ik ben in 
Washington zelf in een zwarte wijk bij zo’n project 
geweest. rotterdam met zijn vele alleenstaande 
tienermoeders zou het model zo kunnen kopiëren. 
Het is een bewezen preventiemiddel.”

kANTTEkENiNgEN
Bij het aangekondigde offensief van het kabinet 
om van ‘problemenwijken prachtwijken te maken’, 
plaats van Dijk een aantal kanttekeningen, omdat 
al twintig jaar wordt geprobeerd achterstands-
wijken op te kalefateren zonder merkbaar resultaat. 
“er moet een duidelijke doelstelling zijn om de 

“Onderzoek heeft 
uitgewezen dat voor
lichting geven over het 
voorkomen van mis
drijven aan de doelgroep 
met verhoogd risico op 
slachtofferschap, heel 
belangrijk is.” | foto: Inge 
van Mill.
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probleemwijken op te knappen met daaraan 
gekoppeld een evaluatie of de doelstelling van 
grotere veiligheid is gehaald. anders verdwijnen de 
miljoenen euro in een diep gat. Bovendien moet de 

rijksoverheid de fondsen zelf bewaken want anders 
gaan de gemeenten het besteden aan leuke dingen 
voor leuke mensen. De bestuurlijke mantra dat de 
gemeenten zelf wijs genoeg zijn om te weten hoe 
ze criminaliteit moeten aanpakken, is bewezen 
onjuist. een van de problemen is dat de burge-
meester verantwoordelijk is voor de veiligheid, 
maar hij is niet gekozen en is afhankelijk van de 
steun van de wethouders in het college. Het is vaak 
heel moeilijk om het college mee te krijgen bij 
kostbare en impopulaire maatregelen. vanuit Den 
Haag geleid beleid op het gebied van criminaliteits-
preventie is een steun in de rug van de burgemees-
ter tegenover de rest van het college. De burgers 
zijn er blij mee.”  

CRiME SCiENCE
tot slot van het gesprek wijst van Dijk nog op een 
initiatief in engeland waarbij hij zelf betrokken is 
geweest en dat hij in nederland ook graag van de 
grond zou zien komen, omdat hij ervan overtuigd is 
dat technologische innovatie een grotere rol zou 
moeten spelen bij criminaliteitspreventie. Het gaat 
om het Jill Dando Institute of Crime Science, dat is 
opgezet aan het University College london na de 
moord in april 1999 van de presentatrice Jill Dando 
van het tv-programma Crimewatch. “Het is een 
wetenschappelijk innovatiecentrum op het snijvlak 
van de ingenieurswetenschappen en criminologie. 
In de huidige samenleving kunnen we er niet meer 

onderuit om innovatieve technieken te ontwikke-
len om criminaliteit tegen te gaan. Het zou iets zijn 
voor de universiteiten van tilburg en eindhoven of 
leiden en Delft om een studie Crime Science in te 
stellen. Crime Science is de wetenschap die 
systematisch misdaadpatronen analyseert met het 
doel de gelegenheid die misdaad mogelijk maakt te 
elimineren. Het is een nieuwe insteek in de preven-
tie van criminaliteit waarbij allerlei wetenschap-
pelijke disciplines samenkomen, zoals bouwkunde, 
scheikunde, statistiek, psychologie, rechten en 
noem maar op. Het gaat immers om zaken als de 
herinrichting van terrasjes om tasjesdiefstal te 
voorkomen en het gebruik van identificatie-

technieken om fraude te voorkomen. een mooi 
voorbeeld zijn de geluidsdetectors in de binnen-
stad van Groningen. Dat is een Hollands crime 
science-product waarvoor een internationale 
markt bestaat.” <<

“De bestuurlijke mantra dat de 

gemeenten zelf wijs genoeg zijn 

om te weten hoe ze criminaliteit 

moeten aanpakken, is bewezen 

onjuist”

“In de huidige samenleving 

kunnen we er niet meer onderuit 

om innovatieve technieken te 

ontwikkelen om criminaliteit 

tegen te gaan”
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  Verwijspraktijk hapert

DE lANgE WEg NAAR 
SlAChTOffERhulp 
Ondanks de al jaren groeiende aandacht voor slachtofferzorg, krijgen 
niet alle slachtoffers die daarvoor in aanmerking komen, ondersteuning 
van Slachtofferhulp Nederland. hoogste tijd om te investeren in de 
relatie tussen die organisatie en de politie, die slachtoffers goed moet 
doorverwijzen, denkt Mariëlle Jansen. 
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door Mariëlle Jansen
De auteur is werkzaam bij regioplan Beleidsonderzoek  

te amsterdam.

niet alle slachtoffers van een delict of ongeval 
krijgen ondersteuning van Slachtofferhulp 
nederland, leren de statistieken. Dit zou wel eens 
te maken kunnen hebben met de manier waarop in 
de praktijk wordt doorverwezen naar slachtoffer-
hulp, wordt vaak gedacht. om na te gaan of dit 
vermoeden gegrond is heeft regioplan in opdracht 
van het Wetenschappelijk onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het ministerie 
van Justitie (WoDC) in acht politieregio’s de 
‘doorverwijspraktijk’ en de daarbij optredende 
knelpunten in kaart gebracht. Hiervoor hebben 
gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van 
de politie en Slachtofferhulp nederland, op zowel 
beleids- als uitvoerend niveau. ook is gebruik 
gemaakt van door de korpsen aangeleverd 
cijfermateriaal.

kENTERiNg 
lange tijd is de positie van het slachtoffer in het 
strafproces relatief ondergeschikt geweest. 
Strafrecht was een zaak tussen dader en overheid. 
veel strafrechtjuristen meenden dat aandacht voor 
het slachtoffer de goede rechtsgang zou schaden. 
Door een groei van de criminaliteit, een toe-
nemende mondigheid van de burger en het gehoor 
dat zij vaker vonden bij justitie en de rechtbanken is 
er geleidelijk een kentering gekomen in het denken 
over de positie van slachtoffers. Sinds eind jaren 
zeventig van de vorige eeuw is de aandacht voor 
slachtoffers dan ook groeiende. aanvankelijk ging 
het om de opvang van slachtoffers door bureaus 
Slachtofferhulp. In de tweede helft van de jaren 
tachtig kwam ook de slachtofferzorg bij politie en 
openbaar ministerie (oM) in opmars.
 

Mede geïnspireerd door richtlijnen van de raad van 
europa ontwikkelt het beleid over de positie van 
slachtoffers in (onder andere) het strafrecht zich >>

Illustratie: Hans Sprangers
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verder. Door de landelijke invoering van de 
regelgeving terwee werd de positie van het 
slachtoffer verstevigd en inmiddels is slacht-
offerzorg niet meer weg te denken uit het 
strafproces. Zo is er na de introductie van de 
schriftelijke slachtofferverklaring inmiddels 
ook spreekrecht voor slachtoffers tijdens de 
behandeling door de rechter. onlangs heeft de 
minister van Justitie besloten dat alle slachtoffers 
van misdrijven of verkeersongevallen standaard de 
mogelijkheid moeten krijgen om een gesprek aan 
de  gaan met de dader. naar verwachting wordt 
de maatregel in 2007 van kracht.

pROfESSiONAliSERiNg 
De toenemende aandacht voor het slachtoffer ging 
hand in hand met de professionalisering van de 
slachtofferzorg. De opkomst van de slachtoffer-
beweging voltrok zich wereldwijd, in eerste 
instantie in de verenigde Staten en het verenigd 
koninkrijk, later ook in nederland. Midden jaren 
tachtig werd de landelijke organisatie Slacht-
offerhulp, de voorloper van Slachtofferhulp 
nederland, opgericht. Slachtofferhulp nederland 
wordt gefinancierd door de landelijke overheid 
(met name het ministerie van Justitie), gemeenten 
en het Fonds Slachtofferhulp en heeft inmiddels 
ruim 75 bureaus waar slachtoffers terecht kunnen 
voor emotionele, praktische of juridische hulp na 
een verkeersongeval of misdrijf. Het slachtoffer kan 
hiervoor zelf contact opnemen met Slachtofferhulp 
nederland of wordt doorverwezen door een hulp-
verlenende instantie, in de meeste gevallen de 
politie. 

ook in de politiewerkzaamheden heeft slachtoffer-
zorg door de jaren een duidelijkere plaats gekregen. 
In de ‘aanwijzing Slachtofferzorg’ van het oM is 
beschreven hoe de politie dient om te gaan met 
slachtoffers. Hoewel het ene korps hiermee meer 
vorderingen heeft geboekt dan het andere, heeft elk 
korps in meer of mindere mate beleid voor de zorg 
voor slachtoffers. Zo is in alle regio’s een portefeuil-

lehouder of aandachtsfunctionaris Slachtofferzorg 
aangewezen en vindt periodiek overleg met Slacht-
offerhulp nederland plaats. Politiefunctionarissen 
krijgen voorlichting over slachtofferzorg, in de eigen 
scholingstrajecten en van Slachtofferhulp neder-
land, bijvoorbeeld in de vorm van presentaties. 

ondanks de toenemende aandacht voor slachtoffer-
zorg, ontvangt niet iedereen die dit nodig heeft 
slachtofferhulp. Dit is voor een deel het gevolg van 
beleidsmatige keuzes. echter ook situaties in de 
verwijspraktijk zijn hiervoor verantwoordelijk.

kEuzES
De nederlandse politiekorpsen zijn grofweg te 
verdelen in twee groepen: korpsen die alle slacht-
offers doorverwijzen (conform de ‘aanwijzing 
Slachtofferzorg’) en korpsen die uitsluitend slacht-
offers van meer ernstige delicten of ongevallen 
doorverwijzen. De reden waarom sommige korpsen 
niet alle slachtoffers op slachtofferhulp wijzen (en 
dus afwijken van de aanwijzing van het oM), vloeit 
voort uit het beleid van Slachtofferhulp nederland. 
om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
beschikbare capaciteit heeft Slachtofferhulp 
nederland ervoor gekozen uitsluitend slachtoffers 
van ernstige delicten of ongevallen actief te 
benaderen. De praktijk heeft uitgewezen dat de 
behoefte aan hulp bij slachtoffers van minder 
ernstige misdrijven gering is. Mocht deze er toch 
zijn en het slachtoffer geeft dit aan, dan wordt 
alsnog hulp in gang gezet. omdat slachtoffers van 
minder ernstige misdrijven of verkeersongevallen in 
principe niet door Slachtofferhulp nederland 
worden benaderd, wordt doorverwijzen in sommige 
korpsen zinloos geacht. In de regio’s waar deze 
slachtoffers wel worden doorverwezen (en men 
dus wel de aanwijzing van het oM volgt) zijn veel 
slachtoffers (en ook de politiefunctionarissen) in 
de veronderstelling dat Slachtofferhulp nederland 
contact met het slachtoffer zoekt, terwijl dat niet 
gebeurt. Dit is niet alleen vervelend voor het slacht-
offer, maar komt ook het imago van de politie en 
van Slachtofferhulp nederland niet ten goede.

echter, ook de positie die Slachtofferhulp nederland 
inneemt in de hulpverleningsketen is een mogelijke 
oorzaak voor het achterblijvende beroep op slacht-

veel strafrechtjuristen meenden dat 

aandacht voor het slachtoffer de 

goede rechtsgang zou schaden
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offerhulp. Slechts een klein deel van de slachtoffers 
neemt op eigen gelegenheid contact op met 
Slachtofferhulp nederland. Het merendeel van de 
hulpverzoeken krijgt Slachtofferhulp nederland 
binnen via de politie, na een aangifte. Dit maakt het 
erg belangrijk dat de politie slachtoffers wijst op de 
diensten van Slachtofferhulp nederland. 

Slachtofferhulp nederland is hiermee dan ook erg 
afhankelijk van de politie. Wanneer de politie als 
gevolg van de hectiek van het moment verzuimt 
slachtofferhulp ter sprake te brengen, wordt de kans 
dat het slachtoffer alsnog de juiste zorg ontvangt 
aanzienlijk verkleind. een analyse van de praktijk 
laat zien dat dit risico reëel is. Gebleken is dat 
niet alle slachtoffers worden gewezen op slacht-
offerhulp, ook al zou dit volgens het korpsbeleid 
wel moeten. Daarbij worden slachtoffers niet 
altijd voldoende voorgelicht, worden ze op een 
ongeschikt moment voorgelicht of kunnen ze, 
eenmaal doorverwezen, niet door Slachtofferhulp 
nederland worden bereikt (bijvoorbeeld omdat de 
contactgegevens onjuist of onvolledig zijn). 

gROTERE DOElgROEp
De meest radicale oplossing voor een deel van het 
probleem (namelijk het uitblijven van een door-
verwijzing waar deze volgens zowel de beleidsregels 
van het oM als het beleid van Slachtofferhulp 
nederland had moeten plaatsvinden), is het 
automatisch doorsturen van gegevens naar 
Slachtofferhulp nederland, zonder slachtoffers 
hierom om toestemming te vragen. op deze manier 
wordt de kans dat een slachtoffer ongewenst niet 
wordt doorverwezen aanzienlijk verkleind. een deel 
van de politiefunctionarissen en medewerkers van 
Slachtofferhulp nederland staat hier echter huiverig 
tegenover. Men is bang dat hiermee de bescherming 
van de privacy van het slachtoffer in het geding 
komt. Daarnaast bestaat de angst dat het ten 
koste verbalisant bij het slachtoffer.

liever komen politiefunctionarissen en mede-
werkers van Slachtofferhulp nederland tot een 
goede afstemming tussen de politiekorpsen en de 
bureaus voor Slachtofferhulp. er dient dan ook 
eenduidigheid te komen over het type slachtoffer 
dat door de politie moet worden doorverwezen naar 
Slachtofferhulp nederland en welke slachtoffers 
niet door Slachtofferhulp nederland worden 
benaderd na doorverwijzing. om tot heldere 
afspraken te komen is het noodzakelijk te 
investeren in de relatie tussen politie en 
Slachtofferhulp nederland.

Daarnaast moet meer dan al wordt gedaan, door de 
politie worden geïnvesteerd in slachtofferzorg. Dit 
kan door investering in kennis (meer kennis over de 
diensten van Slachtofferhulp nederland leidt tot 
een betere doorverwijzing en informatieverstrek-
king), maar ook sturing vanuit de korpsleiding, 
zoals al gebeurt, kan hiertoe bijdragen. afspraken 
op rijksniveau kunnen dit vergemakkelijken. om 
het contact met slachtoffers en de informatievoor-
ziening aan slachtoffers verder te verbeteren, 
kondigde de minister van Justitie op het openings-
congres van onderzoekscentrum Intervict aan 
afspraken te willen maken met politie en justitie 
over hulp aan slachtoffers van misdrijven. 
De bewindsman wil de afspraken in de toekomst 
vastleggen in de prestatiecontracten.

er is echter ook een belangrijke taak weggelegd voor 
Slachtofferhulp nederland zelf. Meer voorlichting 
via de (landelijke) media geeft burgers en mogelijke 
‘verwijzers’ een vollediger beeld van de diensten 
van Slachtofferhulp nederland. Slachtoffers zullen 
Slachtofferhulp nederland dan vaker via andere 
kanalen of uit eigen beweging benaderen. 
Dit maakt Slachtofferhulp nederland minder 
afhankelijk van de politie, waardoor een groter deel 
van haar doelgroep kan worden bereikt. << 

Slechts een klein deel van de 
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FotoSerIe Marokkaanse buurtvaders

BRuggENBOuWERS
Werkvloer
De Marokkaanse buurtvaders van de Amsterdamse stichting Al Mawadda 
beleefden in 2000 hun finest hour, toen ze de hein Roethofprijs voor het 
beste preventieproject wonnen. De European Crime prevention Award 
vormde dat jaar de kroon op hun werk. het Amsterdamse voorbeeld deed 
navolgen; enkele tientallen buurtvaderprojecten schoten sindsdien als 
paddestoelen uit de grond. in deze aflevering van de rubriek Werkvloer staat 
de pendant in Veenendaal centraal van de oorspronkelijke buurtvaders.
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(foto links)
Tijdens een nachtelijke 
ronde door de wijk 
Engelenburgh zijn de 
buurtvaders gespitst op 
problemen in de buurt. 
Links Aggie Iabkrimen, 
coördinator van de 
buurtvaders, naast 
hem Henk van Leeuwen, 
aanspreekpunt voor 
de wijk. 

(foto rechts)
In het buurthuis De Geut 
in de wijk ’t Franse Gat 
mengen de buurtvaders 
zich onder de jongeren 
en werken mee aan een 
goeie sfeer.   

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Alfred Hakkert

Het buurtvaderproject werd uit nood geboren – de 
precieze aanleiding waren onlusten twee jaar eerder, 
in 1998, tussen Marokkaanse jongeren en de politie 
in het amsterdamse stadsdeel Slotervaart-
overtoomse veld. een groep Marokkaanse vaders, 
behorend tot de stichting al Mawadda, trok zich het 
negatieve imago aan dat ontstond van hun buurt en 
van de Marokkaanse opvoeding. om dat imago te 
doorbreken begaven de vaders zich ’s avonds op 
straat om Marokkaanse jongens op wangedrag aan 
te spreken. De sociale controle die de buurtvaders 

uitoefenden, droeg bij aan meer leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk, meldde het ministerie van 
Justitie destijds in een persbericht. De slechte 
verstandhouding met de jongeren verbeterde en het 
aantal overlastmeldingen nam af. De jury van de 
roethofprijs waardeerde vooral het eigen initiatief 
van de buurtvaders, die een moeilijke doelgroep 
wisten te bereiken. De toepasbaarheid van het 
project elders was ook een belangrijke overweging 
om de prijs toe te kennen. 

WAARDE VAN hET pROjECT
De raad voor de Maatschappelijke ontwikkeling 
heeft zijn twijfels of door toedoen van het project de >>



24   seconDant #2 | april 2007 

criminaliteit daadwerkelijk is gedaald en ziet daarin 
ook niet de waarde van het project. In de ogen van 
de rMo is het buurtvaderschap een goed voorbeeld 
van initiatieven waarbij mensen nader tot elkaar 
kunnen komen. Zulke initiatieven richten zich soms 
op het contact tussen ouderen en jongeren, maar 
ook wel op het contact tussen autochtonen en 
allochtonen. In dit geval hebben de buurtvaders 
meer begrip weten te kweken tussen buurt-
bewoners en rondhangende jongeren in de wijk, 
aldus de raad in zijn onderzoek Sociale veiligheid 
organiseren uit 2004. Het onderzoek is te down-
loaden van de website van de rMo: 
www.adviesorgaanrmo.nl 

hET kiND VAN jE BuuRMAN
na de toekenning van de prijs bleek de inschatting 
dat de buurtvaderprojecten elders goed toepasbaar 
zouden zijn juist: de Marokkaanse buurtvader sloeg 
zijn vleugels uit. voor hun onderzoek De toekomst 
van buurtvaderschap tellen Marjan de Gruijter en 
trees Pels namens het verwey-Jonker Instituut in 
2005 zo’n dertig buurtvaderprojecten in grote en 
kleinere steden over het gehele land. De groei van 
het aantal buurtvaderprojecten wijden De Gruijter 
en Pels aan de dramatische gebeurtenissen van 
‘11 september’, die intolerantie jegens islamitische 
groeperingen tot gevolg hadden. Maar ook het 
hameren van de overheid op de eigen 
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verantwoordelijkheid van burgers voedde de groei. 
als gevolg daarvan konden de buurtvaderprojecten 
op een aantal plaatsen profiteren van materiële en 
professionale ondersteuning. voor de Marokkaanse 
gemeenschap zelf was het buurtvaderinitiatief 
vooral een manier om het Marokkaanse motto 
‘Het kind van je buurman behandel je als je eigen 
kind’ nieuw leven in te blazen, aldus De Gruijter en 
Pels. Zij constateren dat de buurtvaders in het 
pedagogisch vacuüm zijn gesprongen dat na de 
migratie naar nederland ontstond: de traditionele 
betrokkenheid van de gemeenschap in de vorm van 
steun en sociale controle, die zich uitstrekte tot op 
de straat, is verzwakt. vooral in grootstedelijke 

wijken, waar jongeren zich veel op straat ophouden, 
vormt dat een probleem. 

BuRgERSChAp
In vergelijking met de pedagogische bemoeienis in 
Marokko is die van de buurtvaders formeler en 
breder: er wordt met instanties samengewerkt, 
zoals politie en welzijnswerk, en bemiddeld tussen 
de gemeenschap (jongeren en hun ouders) en de 
politie. ook sussen de vaders problemen op het 
gebied van de openbare orde en proberen een hecht 
contact op te bouwen met (probleem)jongeren. 
Met hun werk, dat goedbeschouwd een vorm van 
vrijwillig jongerenwerk is, geven de buurtvaders op 

Een belangrijke taak van 
de buurtvaders is het 
vertrouwen winnen van 
jongeren en een goede 
band met ze onder
houden.

>>
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hun eigen manier uiting aan het moderne begrip 
burgerschap, aldus De Gruijter en Pels, wier 
onderzoek is te downloaden van de website van het 
verwey-Jonker Instituut: www.verweyjonker.nl

VADERS iN VEENENDAAl
een van de buurtvaderprojecten wordt uitgevoerd in 
veenendaal, waar de Stichting Marokkaanse 
Belangen in 2004 een buurtvaderproject oprichtte. 
Het project moet de problemen rondom 
Marokkaanse jongeren helpen verminderen en 
eraan bijdragen dat burgers in veenendaal met 
elkaar in harmonie samenleven, meldt de stichting 
op haar website www.smb.veenendaal.nl 

Het buurtvaderproject sluit goed aan op het 
veiligheidsbeleid van de gemeente veenendaal, 
laat de gemeente weten. Immers, het project is 
afkomstig van de inwoners zelf, versterkt het sociaal 
toezicht én heeft tot doel het veiligheidsgevoel op 
straat en de sociale samenhang te vergroten. In de 
paar jaar dat het project nu bestaat zijn de buurt-
vaders een bekende verschijning geworden in 
veenendaal. De buurtvaders zijn een vaste partner 
geworden in het zeswekelijks overleg over jongeren 
in de openbare ruimte en bespreken samen met de 
jongerenwerkers, de politie en de gemeente hoe om 
te gaan met jongerenoverlast. Sinds 2006 gaan de 
buurtvaders in vier vaste teams op pad: drie teams 
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zijn gekoppeld aan bepaalde wijken en een vierde 
team is flexibel in te zetten bij overlastmeldingen 
elders in veenendaal en bij evenementen. In 2005 
zijn de buurtvaders ook ingezet in het 
winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht, toen 
bleek dat jongeren uit veenendaal zich daar 
misdroegen. <<

Met dank aan joke van der Schaaf, gemeente Veenendaal, 
afd. Communicatie en Dienstverlening,  
tel. (0318) 53 82 42, en Wendy Noordkamp, 
beleidsmedewerker Veiligheid, tel. (0138) 53 85 50.

(foto links)
Abdennour ElKtibi, 
gemeenteraadslid en 
projectcoördinator van 
de Marokkaanse 
buurtvaders in 
Veenendaal, instrueert 
de buurtvaders waar zij 
op moeten letten in hun 
ronde door de wijken.

(foto rechts)
In het buurthuis De Geut 
in de wijk ’t Franse Gat 
mengen de buurtvaders 
zich onder de jongeren 
en werken mee aan een 
goeie sfeer.  



2�   seconDant #2 | april 2007 

 Overzicht in de maak 

VERgAARBAk VAN  
WijkiNSTRuMENTEN 
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door Eric Lugtmeijer
De auteur is werkzaam bij DSP-groep te amsterdam.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
veiligheid (CCv) heeft aan DSP-groep verzocht om 
alle relevante instrumenten op het gebied van 
sociale veiligheid die in de wijk worden toegepast, 
in kaart te brengen. Het CCv wil professionals die 
wijkgericht werken met sociale veiligheid, graag van 
dienst zijn met dit overzicht. De kennis die voor-
handen is kan zo ook beter worden benut.  
ook wil het CCv door bestaande voorbeelden te 
inventariseren, aan de weet komen of er behoefte is 
aan nieuwe (wijk)instrumenten.

De komende tijd worden de voorbeelden 
beschreven. Wat nu al duidelijk is, is dat het een 
bonte verzameling aan instrumenten wordt. 
In de wandelgangen wordt het al een ballenbak 
genoemd. Soms zijn het harde ballen (fysiek 
gerichte instrumenten), soms ook zachte ballen 
(empowerment). er zitten veel nederlandse 
voorbeelden tussen maar er worden ook buiten-
landse voorbeelden beschreven. Zonder volledig te 
zijn maar wel om een beeld te geven, wat zit er in? 
van neighbourhood watch tot en met toS (thuis op 
Straat). van straat- en buurtetiquetteprojecten en 
Marokkaanse buurtvaders tot en met ontwerpen 
van een sociaal veilige woonomgeving met behulp 
van virtual reality. natuurlijk worden de bekende 
voorbeelden niet vergeten, zoals: Politiekeurmerk 
veilig Wonen,  kvo (keurmerk veilig ondernemen) 
en de veiligheidseffectrapportage (ver).

In februari hebben vier regiobijeenkomsten plaats-
gevonden om mee te denken over dit project. 
Het CCv heeft deze bijeenkomsten georganiseerd in 
samenwerking met DSP-groep, het lPB (Platform 
voor wijkgericht werken) en een aantal gemeenten. 
voor de zomer van 2007 is het de bedoeling om een 
boekje uit te geven en/of een webversie te maken 
die kan worden geraadpleegd door mensen die aan 
de slag willen met sociale veiligheid in de wijk. 
kortom, wordt vervolgd. <<

Tot de wijkinstrumenten 
behoren ook projecten 
waarin jongeren op 
straat surveilleren en 
contact met buurt
bewoners hebben. 
Daarmee wordt ze 
structuur geboden en 
doen ze werkervaring op. 
Hier een jongere van het 
project South Watch in 
Amsterdam | foto: Inge 
van Mill.

Er is een scala van instrumenten, zoals Thuis Op Straat en 
straat en buurtetiquetteprojecten, die kunnen bijdragen 
aan sociale veiligheid in de wijk. Voor professionals die 
het overzicht kwijt zijn is redding nabij.
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door Rob van den Hazel
De auteur is werkzaam als projectmanager bij Seinpost 

adviesbureau in arnhem.

De naam van Haussmann is nauw verbonden met 
de ingrijpende reconstructie van Parijs in de 
negentiende eeuw. In opdracht van napoleon III liet 
hij parken aanleggen, een nieuwe watervoorziening 
en rioleringssysteem realiseren, nieuwe bruggen 
bouwen en verschillende openbare gebouwen 
optrekken, waaronder de opera. De plannen ter 
verfraaiing van Parijs waren, naar goed keizerlijk 
gebruik, ter meerdere eer en glorie van napoleon III 
zelf. Wat we ons tegenwoordig vaak niet meer 
realiseren is dat aan de reconstructie ook een 
(militaire) veiligheidsstrategie ten grondslag lag: 
het nemen van fysieke maatregelen om te 
voorkomen dat een nieuwe revolutie zou uitbreken. 
Door de aanleg van de lange en rechte boulevards 
op de plaats van voorheen smalle kronkelige 
straatjes werd het voor tegenstanders van het 
regime moeilijk om barricades op te werpen, door 
de brede profielen van de boulevards konden 
kanonnen makkelijker worden gebruikt en door de 
onderlinge verbindingen tussen de boulevards werd 
een snelle troepenverplaatsing door de stad 
mogelijk zodat snel opgetreden kon worden tegen 
revolutionaire brandhaarden. 

SOCiAlE VEilighEiD
De ‘richtlijnen voor een veilig ontwerp’ die gebruikt 
zijn bij de ingrepen in Parijs hangen samen met 
criteria als overzichtelijkheid, heldere oriëntatie, 
goede bereikbaarheid en voorkomen van dode 
hoeken. nu, anderhalve eeuw na de plannen van 
Haussmann, zijn dit nog steeds aspecten waarnaar 
gekeken wordt bij het ontwerpen van gebouwen en 
de openbare ruimte in relatie tot veiligheid. 
Wezenlijk anders is natuurlijk dat het hedendaagse 
ontwerpen zich niet meer richt op het verdedigen 
van de belangen van de staat, maar op het vergroten 
van het welzijn van mensen: de sociale veiligheid. 

De inzichten in de relaties tussen ruimtelijk 
ontwerp, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens 
zijn inmiddels wel verbreed en verdiept. Dit kon 
vooral gebeuren dankzij de aandacht die het veilig 
ontwerpen en bouwen in de verenigde Staten heeft 
gehad als gevolg van de sterke toename van de 
criminaliteit in de amerikaanse steden (Jacobs, 
newman, Wilson en kelling enzovoorts). een van 
de belangrijkste conclusies is wel dat ‘het veilige 
ontwerp’ niet bestaat. natuurlijk draagt ‘zien en 
gezien worden’ en ‘weten waar je heen moet’ bij 
aan het zich prettig voelen in een bepaald gebied. 
ook in een goed verlichte, onderhouden en schone 
omgeving is het aangenamer vertoeven dan in een 

  Bouwen aan een sociaal veilige omgeving

MET DE VER iN 
DE hAND
planologen, architecten, stedenbouwkundigen, 
corporaties en anderen moeten de verantwoordelijkheid 
die zij dragen voor een sociaal veilige omgeving onder 
ogen zien, vindt Rob van den Hazel. gewapend met de 
Veiligheidseffectrapportage kunnen gemeenten, die 
regisseur zijn van het veiligheidsbeleid én het ruimtelijke 
ordeningsbeleid, zorgen dat sociale veiligheid niet wordt 
vergeten tijdens het bouwen. 

Illustratie: H
ans Sprangers
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  Bouwen aan een sociaal veilige omgeving

MET DE VER iN 
DE hAND

straat waar panden zijn dichtgespijkerd en het 
vuilnis hoog ligt opgestapeld. Maar deze 
omstandigheden geven geen garantie dat 
criminaliteit hier niet voor zou kunnen komen, en 
dat een gebied ook daadwerkelijk veilig is. Bij vragen 
rondom sociale veiligheid gaat het in essentie altijd 
om menselijk gedrag. Wat mensen denken, doen en 
voelen, als dader of als (potentieel) slachtoffer, is 
slechts in beperkte mate te beïnvloeden door een 
goed ontwerp. tegelijkertijd is het zo dat soms met 
relatief eenvoudige maatregelen slachtofferschap 
en onveiligheidsgevoelens kunnen worden 

verminderd en het sociaal toezicht vergroot. 
De plaatsing van pinautomaten in de supermarkt is 
een goed voorbeeld van situationele preventie. 

Dat er geen standaardoplossingen zijn voor het 
voorkomen van criminaliteit of het verminderen van 
onveiligheidsgevoelens betekent dat de verwach-
tingen van wat met ruimtelijke ontwerpen bereikt 
kan worden niet te hoog gespannen moeten zijn. 
Maar dit betekent nadrukkelijk niet dat dit onder-
werp daarmee van de agenda kan verdwijnen. >>
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Het niet rekening houden met veiligheidsaspecten 
in de planning en het ontwerp van ruimten en 
gebouwen kan leiden tot duurzame veiligheids-
problemen die vaak alleen tegen zeer hoge kosten 
weer hersteld kunnen worden. of waarvoor kostbare 
maatregelen genomen moeten worden, zoals meer 
professioneel of cameratoezicht, wat eigenlijk niet 
meer dan lapmiddelen zijn.

voortbouwend op de ideeën van Jan van Dijk (de 
vroegere directeur Directie Criminaliteitspreventie 
van het ministerie van Justitie) over de Criminali-
teitseffectrapportage (Cer), is in 2000 in opdracht 
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties de veiligheidseffectrapportage 
(ver) ontwikkeld. De ver geeft geen inhoudelijke 
richtlijnen voor een ontwerp, maar biedt een 
handvat voor een goede inrichting van het ontwerp- 
en planningsproces om tot een veilig ontwerp te 
komen (logische opbouw, juiste partijen aan tafel, 
inbreng deskundigheid enzovoorts). Het doel is 
het vroegtijdig inzichtelijk maken van veiligheids-
risico’s die zijn verbonden aan ruimtelijke en/of 
infrastructurele projecten en daarvoor gezamenlijk 
alternatieven te ontwikkelen.

gEMEENTElijkE REgiE
In opdracht van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en veiligheid (CCv), de beheerder van het 
instrument, heeft Seinpost adviesbureau in 2006 
onderzoek gedaan naar het gebruik van de ver door 
gemeenten en provincies. Hieruit komen duidelijke 
signalen dat er ten aanzien van dit onderwerp nog 
een wereld te winnen valt. er zijn gemeenten die 
aangeven het veiliger ontwerpen van de gebouwde 
omgeving goed geregeld te hebben. Door gebruik te 
maken van de ver of het Politiekeurmerk veilig 
Wonen, maar soms ook met eigen ontwikkelde 
instrumenten en afspraken. toch ontstaat na het 
onderzoek sterk de indruk dat het bredere thema 

toetsingskader sociale Veiligheid bij nieuwbouw 
en herstructurering
seinpost adviesbureau bv©

Bij het beoordelen van plannen voor nieuwbouw en herstructurering 
wordt naar een zestal hoofdcriteria (die uitgewerkt zijn in verschillende 
indicatoren) gekeken, die gezamenlijk de belangrijkste aspecten van 
sociale veiligheid dekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om zichtlijnen, 
routing, positionering van functies, menselijke maat, aankleding, 
materiaalgebruik, verlichting, direct en indirect toezicht, mogelijk 
ongewenst gebruik enzovoorts. een belangrijk criterium is ook de 
betrokkenheid en verantwoordelijkheden van actoren, in het 
bijzonder beheerders. Hiermee dient in het ontwerp al rekening 
gehouden te worden, om eventuele (veiligheids)problemen later te 
voorkomen. voor sociale veiligheid heeft juist de samenwerking, 
afstemming of zelfs geformaliseerde structuur tussen eigenaren grote 
betekenis. Zo ontstaat duidelijkheid over de verantwoordelijkheid 
voor het beheer van de objecten, maar vooral ook van de 
overgangszones.

De vier fases van het bouwproces worden aan de hand van de criteria 
afzonderlijk geanalyseerd. in de planningsfase gaat het om het in 
kaart brengen van de gevolgen van het nieuw te bouwen complex of 
voorziening op de omgeving, en omgekeerd. speciale aandacht is er 
ook voor de realisatiefase die, zo leert de ervaring, nogal eens wordt 
vergeten. Hier wordt niet zozeer gekeken naar de veiligheid van de 
bouwplaats zelf, als wel naar de mogelijke gevolgen in de omgeving 
tijdens het bouwen. vaak is een goede tijdelijke beheerconstructie in 
deze fase nodig.

Door dit toetsingskader gestructureerd toe te passen wordt niet alleen 
per fase helder waar mogelijke knelpunten liggen, maar wordt ook 
duidelijk hoe dit in volgende fasen kan doorwerken (en tot welke 
beheerproblemen dit bijvoorbeeld kan leiden). inzicht in de 
knelpunten maakt het een stuk eenvoudiger om oplossingen te 
vinden. en de deskundigheid daarvoor zit al aan tafel bij een goed 
doorlopen ver-proces.
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‘veiligheid en ruimtelijk ontwerpen’ nog onvol-
doende onderdeel is van het dagelijkse werk van 
gemeenten als regisseurs van het veiligheidsbeleid. 
of zoals een van de gesprekspartners het 
verwoordde: “Dit onderwerp zit bij ons nog niet 
‘tussen de oren”. 

voor de externe of fysieke veiligheid van gebouwen 
of complexen is in het algemeen wel voldoende 
aandacht, vooral omdat dit deels vanuit de 
regelgeving verplicht is gesteld. Wat duidelijk 
achterblijft, is het tijdig nadenken over (mogelijke) 

gevolgen in de omgeving van een gebouw of 
complex ten aanzien van de sociale veiligheid. 
Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven. 
voor een deel omdat men zich niet bewust is van dit 
onderwerp. Maar ook omdat er bij de ontwerpende 
disciplines geen of onvoldoende kennis en deskun-
digheid aanwezig is om dit op een concrete manier 
uit te werken. Sociale veiligheid wordt een te 
abstract, te breed of te ‘soft’ begrip gevonden dat 
men moeilijk handen en voeten kan geven in de 
lokale praktijk. Waar gaat het precies om, waar moet 
je op letten, wie moet er bij betrokken worden zijn 
de vragen die dan gesteld worden. er is duidelijk 
behoefte aan concrete voorbeelden, checklists 
enzovoorts. Het door Seinpost gehanteerde 
toetsingskader (zie kader) blijkt in de praktijk goed 
bruikbaar te zijn om ‘de juiste vragen over sociale 
veiligheid, op het juiste moment’ te laten stellen. 

lANgE TERMijN
ook bestaat het idee dat met het thema sociale 
veiligheid de toch al lastige procedures van bouw-

projecten nog complexer worden, langer gaan duren 
en extra geld gaan kosten. Zeker als dat zou 
betekenen dat belangengroepen, gebruikers en 
bewoners ook op dit onderwerp hun inbreng 
zouden moeten krijgen. nu is het zeker niet uit te 
sluiten dat dit meer tijd en meer middelen kan 
vragen, hoewel uit enkele praktijkervaringen met de 
ver blijkt dat vroegtijdig overleg tussen betrok-
kenen tot aanpassingen van het ontwerp leidde die 
ook aanzienlijke financiële besparingen opleverden. 
Maar belangrijker moet toch zijn dat de maatschap-
pelijke kosten van een onveilig ontwerp aanzienlijk 
kunnen zijn. Bouwen doen we voor de lange termijn, 
minimaal voor een periode van vijftig jaar. Het lijkt 
wijsheid om waar mogelijk te voorkomen dat iets 
gecreëerd wordt dat later tot problemen leidt en 
slechts met extra (en langdurige) beheerkosten 
gedeeltelijk opgelost kan worden.

er zijn geluiden dat het onderwerp sociale veilig-
heid, net als fysieke veiligheid, opgenomen zou 
moeten worden in de wet- en regelgeving. Hoewel 
zo’n wettelijke verplichting er voor zou kunnen 
zorgen dat dit onderwerp (meer) structureel wordt 
meegenomen bij nieuwbouw en herstructurering, 
lijkt een benadering van ‘juridisch regelen’ toch niet 
op zijn plaats. Sociale veiligheid is op zich geen 
complex onderwerp, het is meer een kwestie van 
doen. van planologen, architecten en stedenbouw-
kundigen mag verwacht worden dat zij, vanuit de 
verantwoordelijkheid die ook zij hebben voor de 
kwaliteit van onze bebouwde omgeving, werken 
aan duurzame en sociaal veilige oplossingen. 
Datzelfde geldt voor bouwers, ontwikkelaars, 
corporaties enzovoorts. Gemeenten verkeren als 
regisseur van zowel het veiligheidsbeleid als het 
ruimtelijke ordeningsbeleid nu al in de positie om 
dit onderwerp op tijd een plek te geven in het 
planning- en ontwerpproces. <<

“De maatschappelijke kosten 

van een onveilig ontwerp 

kunnen aanzienlijk zijn”
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door Robbie Keus
De auteur is werkzaam als freelancejournalist bij 

tekstbureau alfa te amsterdam.

Veiligheid als bestuurlijke opdracht is de titel van de 
publicatie die SMvP onlangs over dit onderwerp 
presenteerde. De publicatie is opgebouwd uit twee 
delen. “We beginnen met een terugblik op twintig 
jaar samen werken aan veiligheid”, licht Gunther 
Moor toe. “Daarnaast schetsen we het huidige 
tijdsbeeld en kijken we naar de toekomst. 
rode draad is een nieuw elan voor de bestaande 
veiligheidsfilosofie en het scherper stellen van de 
rolverdeling van de verschillende actoren op 
veiligheidsgebied.” 

In de afgelopen twintig jaar zijn op het gebied 
veiligheid volgens Gunther Moor belangrijke 
stappen gezet. “veel meer organisaties zijn zich 
verantwoordelijk gaan voelen voor de veiligheid. In 
het verleden zag men dat toch vooral als een taak 
voor de politie. toen politicus Hein roethof twintig 
jaar geleden begon over de gedeelde verantwoorde-
lijkheid van het maatschappelijke middenveld en 
burgers, werd daar nog schamper om gelachen.” 
Scholen waren volgens Gunther Moor zelfs kwaad 
toen zij op hun verantwoordelijkheid werden 
gewezen. “Maar je kunt moeilijk ontkennen dat je 
als school een veiligheidsprobleem hebt als er 
detectors bij de schoolpoort nodig zijn om wapens 
te onderscheppen. Bij ondernemers rijst de 
criminaliteit ook de pan uit. onder druk van deze 

feiten, is veiligheidszorg voor veel bedrijven en 
instellingen een structureel aandachtspunt 
geworden.”

Deze omslag leidde vooral op lokaal niveau tot een 
groot aantal publiek-private veiligheidsnetwerken. 
“De effectiviteit van deze veiligheidsnetwerken zou 
nog wel verbeterd kunnen worden.” ‘Samenwerken’ 
is volgens Gunther Moor het toverwoord. “Samen 
werken aan veiligheid is een tamelijk succesvol 
concept gebleken. en tegelijkertijd zit daar ook de 
crux. Want hoe doe je dat dan? Iedereen is het er 
over eens dat veiligheid een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid is, maar men kijkt naar elkaar 
als het op uitvoering komt.” 

REgiEROl
Gunther Moor ziet dat als het belangrijkste 
probleempunt dat in de publicatie naar voren komt. 
“De regierol van het openbaar bestuur kan over-
tuigender. er is minder vrijblijvendheid en meer 
samenhang nodig. veiligheid is binnen de overheid 
enorm verkokerd. Het ministerie van BZk is verant-
woordelijk voor de coördinatie. Bijna alle andere 
departementen zijn betrokken bij een deel van 
het probleem.” De verschillende departementen 
hebben volgens Gunther Moor allemaal hun eigen 
belangen. “Je ziet bijvoorbeeld dat economische 
belangen prevaleren boven veiligheid. neem de 
Betuwelijn. Die lijn moet er natuurlijk komen. 
Maar we weten bij voorbaat al dat het de cokelijn 
voor europa gaat worden. Daar moet de overheid 
wel aandacht voor hebben. Coördinatie blijkt op 
het gebied van veiligheid een zwak punt.”

Hetzelfde geldt voor de gemeenten die op het 
gebied van lokale veiligheid de regierol hebben. 

  IntervIeW  Veiligheid als bestuurlijke opdracht

hET TOVERWOORD iS SAMENWERkEN
“Samen werken aan veiligheid. het zijn maar vier woordjes. Maar het slagen 
of falen van veiligheidsbeleid hangt er volledig vanaf.” Aan het woord is 
lodewijk gunther Moor, directeur van de Stichting Maatschappij, Veiligheid 
en politie (SMVp). Volgens hem is iedereen het er over eens dat overheid, 
politie, bedrijfsleven, instellingen en burgers alleen samen onveiligheid op 
een effectieve manier kunnen bestrijden. “Deze samenwerking blijkt in de 
praktijk echter lastig vorm te geven.”

De politie weet wat er leeft 
in de samenleving | foto: 
Inge van Mill.
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bij voorbaat al dat het de cokelijn 

voor europa gaat worden”



seconDant #2 | april 2007   35

  IntervIeW  Veiligheid als bestuurlijke opdracht

hET TOVERWOORD iS SAMENWERkEN
“Deze regisseursrol valt de gemeente zwaar. 
kleine gemeenten ontbreekt het vaak aan des-
kundigheid, grote worstelen met bureaucratisering 
en verkokering van het eigen apparaat. veiligheid 
is ook binnen de gemeenten verbonden met 
verschillende beleidsterreinen. om die dwars-
verbanden met elkaar te verbinden heeft een 
gemeentelijke veiligheidscoördinator een stevige 
positie nodig. Dat is nu lang niet altijd het geval.” 
Gunther Moor heeft het idee dat gemeenten de 
regierol op veiligheidsgebied erg lastig vinden. 
“De gemeenten vinden het een vervelende taak. 
Ze vonden het eigenlijk wel makkelijk dat de politie 
in het verleden die rol op zich nam. We leven nu in 
het vreemde tijdperk dat de gemeente het moet 
doen, maar het niet echt kan. terwijl de politie het 
wel kan, maar het niet mag doen.” 

Dat de politie in de praktijk nogal eens de regisseurs-
rol speelt, noemt Gunther Moor ‘onacceptabel’. 
“De politie zou, in mijn optiek, als buitenboord-
motor moeten fungeren. De bijdrage van de politie 
zou zoveel mogelijk moeten aansluiten bij haar 
kerntaken: kennis van de lokale veiligheid, signaal-
functie, adviseur van het gezag, toezicht en hand-
having. Gemeenten moeten de politie gebruiken als 
‘signaleerder’ en adviseur. als gemeenten de politie 

alleen zien als ordehandhaver, dan maken ze echt te 
weinig gebruik van de expertise. De politie weet wat 
er leeft in de maatschappij omdat ze er 24 uur per 
dag aanwezig is.” Die aanwezigheid zou zich 
volgens hem nog meer mogen toespitsen op 
wijkniveau. “Het zou niet gek zijn als ‘de wijkpolitie’ 
terugkeert. De wijk is belangrijk. Daar gebeurt het 
uiteindelijk allemaal. De politie moet de bewoners 
kennen en de bewoners moeten de politie kennen. 
Dat gaat verder dan het contact met bewoners, 
ook scholen en bedrijven kunnen in het gebied een 
belangrijke rol spelen.”

TEAMWORk
Maar ook het bedrijfsleven heeft een belangrijke 
taak, vooral op het gebied van informatie-
uitwisseling. Gunther Moor: “Publiek-private 
samenwerkingsverbanden, zoals het keurmerk 
veilig ondernemen (kvo), kunnen hier een prima rol 
bij spelen. kvo zou nog wel breder getrokken 
mogen worden: politie en ondernemers die samen 
inbraken op een bedrijventerrein proberen te voor-
komen. Want veiligheid als bestuurlijke opdracht, 
is niet een zaak van het openbaar bestuur alleen. 
Het bestuur moet initiëren, coördineren, regisseren 
en evalueren. De uitvoering is een kwestie van 
teamwork.” 

Gunther Moor verwijst hierbij graag naar de 
metafoor van criminoloog Hans Boutellier. “Hij 
vergelijkt de huidige bestuurlijke en maatschap-
pelijke worsteling rond veiligheid met een voetbal-
elftal dat sterk in de verdediging is gedrongen. 
Justitie staat op het doel en ziet de ballen aan alle 
kanten om de oren vliegen. De politie is libero en 
aanvoerder. vlak daarvoor staat een verdediging 
opgesteld van organisaties die zich richten op het 
verminderen van risico’s zoals jeugdzorg en de 
particuliere beveiliging. Het middenveld bestaat uit 
onderwijs, zorg, welzijnswerk en bedrijfsleven. 
De voorhoede bestaat ten slotte uit de burgers en 
individuele ondernemers. Deze groep moet zoveel 
mogelijk problemen zelf voorkomen. De gemeente 
staat bij dit team als coach langs de lijn. Zij zorgt 
dat de verschillende actoren of spelers op de juiste 
plek staan en hun rol zo goed mogelijk uitvoeren. 
Door goede coaching en regie zorgt ze ervoor dat 
het veiligheidsteam goed functioneert en zoveel 
mogelijk kan scoren.” <<
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  Vier jaar versterking aanpak jeugdcriminaliteit 

WAT kOMT ER VAN 
jEugD TEREChT?  
het ministerie van justitie en de ketenpartners hebben met het 
programma jeugd terecht vier jaar alle zeilen bijgezet om de 
aanpak van de jeugdcriminaliteit te verbeteren. het gaat met de 
doorlooptijden in de strafrechtketen de goede kant op maar het 
certificeren van gedragsinterventies kost meer tijd dan verwacht. 
het uiteindelijke doel, een effectieve, ketenbrede aanpak van de 
jeugdcriminaliteit, is iets van lange adem.



seconDant #2 | april 2007   37

door Ton Eijken en Francien Anker 
De auteurs zijn respectievelijk programmasecretaris en 

programmamanager van Jeugd terecht.

op 1 februari 2007 is het programma Jeugd terecht 
afgesloten. De urgentie en complexiteit van de 
problematiek op het terrein van de jeugd-
criminaliteit hebben in 2002 geleid tot het 
programma Jeugd terecht. Urgentie omdat bij 
jeugdcriminaliteit sprake was en is van ernstige 
bedreiging van de veiligheid van jongeren en 
gezinnen én hun omgeving. Bij de start van het 
programma was sprake van grote politiek-
maatschappelijke druk. De roep om normstelling 
was groot en de behoefte aan een meer repressief 
optreden werd breed gedragen. 

Het programma bevat een groot aantal maat-
regelen, welgeteld 58. Deze zijn gericht op een groot 
aantal onderwerpen, die zijn geclusterd in de 
onderdelen gerichte aanpak in de opsporingsfase, 
snel en samenhangend reageren, effectief straffen 
en versterken resocialisatie. ook werd een 
ketenbrede organisatiestructuur opgetuigd om de 
maatregelen te kunnen uitvoeren. opvallend 
element in deze organisatiestructuur waren de 
zogenoemde veldcoördinatoren van de hoofd-
kantoren van betrokken ketenpartners: politie, 
openbaar ministerie (oM), Halt, raad voor de 
kinderbescherming (raad), Dienst Justitiële 
Inrichtingen/sector JJI en de branche Jeugdzorg van 
de Maatschappelijk ondernemers Groep. Samen 
met de coördinatoren op het departement hebben 
zij vormgegeven aan de maatregelen en volgen zij 
de voortgang. Het topberaad Jeugd terecht, met 
daarin de eindverantwoordelijken van alle 
betrokken ketenpartners, volgde de voortgang op 
hoofdlijnen.

DOORlOOpTijDEN
Het realiseren van een snelle reactie op strafbaar 
gedrag van een jongere was al voor de start van 
Jeugd terecht een grote prioriteit. In 2001 werden 

daartoe de zogenoemde kalsbeeknormen 
opgesteld, genoemd naar de toenmalige staats-
secretaris van Justitie ella kalsbeek. Het programma 
heeft dit als actie overgenomen. tijdens de program-
maperiode zijn de doorlooptijden flink verbeterd 
(zie fig.1). De doorlooptijd vanaf het eerste verhoor 
van de politie tot de afdoening van het oM (binnen 
3 maanden) is zelfs spectaculair verbeterd. Dat 
kan nog niet worden gezegd van de doorlooptijd 
van de rechtbankzaken. er is wel sprake van een 
verbetering maar het percentage jongeren dat 
binnen 6 maanden een vonnis gewezen krijgt blijft 
steken bij 60 procent. overigens blijkt dat niet in 
elke schakel van de keten de doorlooptijd van even 
groot belang is. In een onderzoek naar de effecti-
viteit van de Halt-afdoening is namelijk vastgesteld 
dat de effectiviteit toeneemt als de tijd tussen het 
verhoor op het politiebureau en het eerste gesprek 
bij Halt langer is. Het lijkt erop dat hier strafdreiging 
remmend werkt op het opnieuw plegen van 
strafbare feiten.

jCO
een verbeterde ketensamenwerking kreeg vooral 
vorm door de instelling van de Justitiële Casus-
overleggen (JCo’s). Sinds maart 2003 wordt het 
traject vanaf het politiecontact afgestemd in het 
JCo tussen politie, oM en de raad. Uit onderzoek uit 
2005 bleek dat alle arrondissementen een of 
meerdere JCo’s kennen. Bijna de helft komt 
minstens wekelijks bijeen, 20 JCo’s kennen een 
tweewekelijkse overlegfrequentie en bij 14 JCo’s 
wordt maandelijks overleg gevoerd. Gemiddeld 
worden er 30 casussen per overleg besproken, al 
loopt het aantal per JCo sterk uiteen. een ruwe 
schatting wees uit dat in 2004 in totaal 41 000 
casussen van jongeren in de JCo’s zijn besproken.

Uit dit onderzoek bleek ook dat er nogal wat 
verschillen bestaan tussen de JCo’s. Inmiddels 
heeft het oM aan de JCo’s minimumeisen gesteld. 
Daarbij is uniformering geen doel op zich. er is nog 
altijd ruimte voor een zekere organisatorische 
differentiatie mits de kwaliteit niet in het geding 
komt. eisen die nog eens zijn bevestigd, zijn dat in 
het JCo de beoordeling van het recidiverisico 
centraal staat, dat er een verplichte basisbezetting 
is van drie partijen (oM, politie, raad) – al wordt de 
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Een snelle reactie op strafbaar gedrag gold al voor het 
begin van het programma Jeugd terecht als heel 
belangrijk | foto: Inge van Mill. 
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deelname van Jeugdreclassering niet ontraden – en 
dat het sterk de voorkeur heeft om minimaal één 
keer per week overleg te voeren. verder zal het 
functioneren van de JCo’s met audits worden 
gevolgd. Dit overleg heeft ook bijgedragen aan het 
verkorten van de doorlooptijden. Maar dat niet 
alleen. ook is de kwaliteit van de besluitvorming en 
hiermee de reactie op het strafbare gedrag van de 
jongere verbeterd. voor het functioneren van de 
JCo’s is een goede informatievoorziening over de 
jongere essentieel. Hier moet JCo-Support in 
voorzien, een ketenbreed informatiesysteem dat is 
ontwikkeld in rotterdam en dat landelijk wordt 
ingevoerd.   

WhAT WORkSBENADERiNg
aan een effectieve en ketenbrede aanpak van de 
jeugdcriminaliteit heeft de instelling van de JCo’s al 
een belangrijke bijdrage geleverd. Maar er is meer 
gebeurd. naast een overlegstructuur was er ook 
behoefte aan goede instrumenten en effectieve 
interventies. De ‘What works-benadering’ staat in 
dit proces centraal. Daarmee wordt gedoeld op de 
wetenschappelijke kennis over het ontstaan en 
terugdringen van delinquent gedrag die de 
afgelopen decennia bij elkaar is gebracht en de 
beginselen die van belang zijn om de effectiviteit 
van de aanpak te verhogen. niet alleen bij de in 2005 
ingestelde erkenningscommissie 
Gedragsinterventies Justitie vormen de What works-
beginselen het uitgangspunt. ook het handboek 
methode jeugdreclassering, dat in 2006 gereed is 
gekomen en dat momenteel in de sector wordt 
ingevoerd, rust voor een belangrijk deel op deze 
beginselen. In het handboek is aangegeven dat de 
jeugdreclasseerder in zijn trajecten met jongeren 
ook evidence-based methoden en middelen moet 
inzetten. 

ERkENNiNgSCOMMiSSiE
In relatie tot de What works-beginselen heeft de 
afgelopen periode de erkenningscommissie toch 
wel de meeste aandacht gekregen. De commissie 
toetst of de kwaliteit van strafrechtelijke gedrags-
interventies voor jeugdigen en volwassenen 
voldoende is met het oog op recidivevermindering. 
na het instellen van de erkenningscommissie zijn 
door partijen uit zowel het jeugd- als het volwas-
senendomein gedragsinterventies ingediend. 
De uitkomsten hebben vooral voor de indieners uit 
het jeugddomein teleurstellende resultaten 
opgeleverd. Uit de reacties op de beoordelingen 
blijkt dat de verwachtingen te hoog waren gespan-
nen. op zich is dit geen verrassing. ook in het 
buitenland is men in de beginfase van een 
erkenningssysteem aangelopen tegen dergelijke 
ervaringen. Inmiddels is er ook op het jeugdterrein 
een gedragsinterventie (voorlopig) erkend. Bij 

gedragsinterventies voor volwassenen zijn het er 
nu vijf. Door de betrokken organisaties wordt hard 
gewerkt om binnen enkele jaren te kunnen 
beschikken over gecertificeerde interventies. 
Daarbij worden niet alleen bestaande interventies 
goed beschreven, maar ook aangepast en worden 
nieuwe interventies ontwikkeld. er wordt 
toegewerkt naar een gericht en ketenbreed pakket 
van interventies op basis van criminogene factoren 
van jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd 
en bij Halt, de raad, een justitiële jeugdinrichting of 
de Jeugdreclassering terechtkomen. ook hier komt 
ketensamenwerking, of beter gezegd keten-
afstemming, weer om de hoek kijken. 

Figuur 1> Doorlooptijden in de jeugdstrafrechtketen, 2002-2006*
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iNSTRuMENTARiuM
ketenafstemming zien we ook terug bij het traject 
instrumentarium voor signalering, screening en 
risicotaxatie van jongeren in de jeugdstrafrecht-
keten. een dergelijk instrumentarium is uitermate 
belangrijk om voor een jongere te kunnen bepalen 
welke interventie geschikt is. enkele jaren geleden, 
maar ook nog recentelijk, is door de organisaties in 
de jeugdstrafrechtketen hard gewerkt aan het 
verbeteren en standaardiseren van dit instrumenta-
rium. Daarbij werd er wel binnen organisaties 
gestreefd naar standaardisatie maar niet tussen 
organisaties. Zo beschikt de raad al enkele jaren 
over het sceeningsinstrument de Baro. Halt heeft 
enkele jaren geleden voor de sector een signalerings-
instrument voor de Halt-bureaus laten ontwikkelen. 
Bij de justitiële jeugdinrichtingen (voor jeugdigen 
met een PIJ-maatregel) is de afgelopen jaren de 
SavrY, een risicotaxatie-instrument voor geweld-
dadig gedrag, ingevoerd. op zich zeer professionele 
instrumenten, maar gemaakt op basis van de betrok-
kenheid van één ketenpartner met een jongere. 
eind 2005 is een traject gestart om een omslag te 
maken van een instrumentele en organisatie-
gerichte benadering naar een ketengerichte 
benadering. een dergelijke benadering ligt ook 
meer voor de hand. Het signaleren, screenen of 
taxeren van de (achterliggende) problematiek van 
jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd, is 
juist bij uitstek een ketenactiviteit waarbij meerdere 
instanties betrokken zijn. Bovendien vindt dit plaats 
op meerdere momenten in de jeugdstrafrechtketen. 
Dat betekent dat een taakverdeling tussen verschil-
lende instanties van belang is. Daarom is een 
landelijk kader opgesteld waarin is aangegeven 
aan welke eisen het instrumentarium moet 
voldoen en op welke wijze ketenpartners maximaal 
kunnen voortbouwen op elkaar gegevens. 
Het komende jaar wordt het huidige instrumenta-
rium aan het kader getoetst en zal vervolgens het 
aangepaste instrumentarium in pilots worden 
getest.

MEER kENNiS
De afgelopen jaren is er niet alleen veel in gang 
gezet, ook is veel kennis opgedaan. We weten meer 
over de jeugdcriminaliteit, meer over de recidive 
onder jongeren en meer over de factoren die de 
recidive beïnvloeden. Zo heeft het Wetenschappelijk 
onderzoek- en Documentatiecentrum (WoDC) 
vastgesteld dat op basis van een relatief beperkt 
aantal risicofactoren de recidive al goed is te 
voorspellen. onderzoeksbevindingen hebben ook 
grote invloed gehad op de beleidsprioriteiten. 
Dat kort na het verlaten van de jeugdinrichting de 
recidivekans het hoogste is, heeft gezorgd voor een 

hoge prioriteit binnen Jeugd terecht voor de aanpak 
van nazorg aansluitend aan het justitiële traject.

STilSTAND iS AChTERuiTgANg
ook in de komende kabinetsperiode zal de aanpak 
van de jeugdcriminaliteit weer hoog op de agenda 
staan. In het regeerakkoord is aangegeven dat de 
doelstelling van de vermindering van de criminali-
teit met 25 procent zal worden overgenomen. In de 
afgelopen jaren is veel op gang gebracht, is er veel 
gezaaid maar het echte oogsten moet nog 
gebeuren. De beleidsmaatregelen die in de vorige 
kabinetsperiode in gang zijn gezet, moeten verder 
worden vormgegeven en geïmplementeerd om 
uiteindelijk te kunnen komen tot een effectieve en 
ketenbrede aanpak van de jeugdcriminaliteit. <<

www
Het actieprogramma jeugd terecht is te downloaden van de website 
van het ministerie van justitie: www.justitie.nl
van dezelfde website is de Monitor Jeugd terecht 2005 te downloaden 
van het Wetenschappelijk onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WoDc). Deze is ook te downloaden van de website van het WoDc: 
www.wodc.nl 
op de website van het ministerie van justitie is ook meer informatie te 
vinden over de erkenningscommissie gedragsinterventies justitie. 
Beschreven wordt hoe een gedragsinterventie kan worden ingediend, 
welke gedragsinterventies (voorlopig) zijn erkend, welke kwaliteits-
criteria er zijn om de effectiviteit van een gedragsinterventie te 
bepalen en wat de opdracht en taken van de commissie zijn en wie 
er zitting hebben in de commissie.  

helpdesk 
Belangrijk bij ketensamenwerking is uitwisseling van informatie. 
in 2005 is de Helpdesk privacy ingesteld om de justitiële- en niet-
justitiële ketenpartners die betrokken zijn bij de aanpak van 
jeugdcriminaliteit (en ook enkele andere terreinen zoals huiselijk 
geweld) te adviseren op het terrein van privacy en gegevensuit-
wisseling. De helpdesk is een groot succes gebleken. niet alleen 
worden er veel adviezen gegeven naar aanleiding van vragen van 
organisaties in het land, ook is er een bijdrage geleverd aan de 
verbetering van de randvoorwaarden voor informatie-uitwisseling. Zo  
is er bijvoorbeeld in 2006 voor het jco een modelconvenant voor 
gegevensuitwisseling opgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze 
de gegevensuitwisseling die een rol speelt bij de aanpak en bespreking 
van de minderjarige, op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming 
met de privacyregelgeving kan worden ingericht. Deze regelgeving 
hoeft samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij de aanpak 
van de jeugdcriminaliteit dus niet in de weg te staan. De zorgvuldige 
omgang met en het transparante gebruik van persoonsgegevens kan 
zelfs bijdragen aan een grotere effectiviteit in het gebruik van 
informatie.



rePortaGe Toolkit Criminaliteit legt zwakheden bloot 

MET hONDERD VRAgEN CRi MiNAliTEiT BESTRijDEN

Bedrijfsleven

‘ken uw risico’s en u kunt uzelf wapenen’. Ook op het gebied van criminaliteit 
en beveiliging gaat deze stelregel op. Voor het projectteam haven en industrie 
van het platform Criminaliteitsbeheersing RotterdamRijnmond dé reden om 
met de Toolkit Criminaliteit te komen. Met het invullen van ruim honderd 
vragen kan een bedrijf zijn zwakheden op het gebied van beveiliging en 
criminaliteitsbestrijding blootleggen en daar vervolgens wat aan doen. 
“Nu moeten we ze alleen nog zover zien te krijgen.”
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De auteur is werkzaam als freelancejournalist bij klats+Poseidon 

in Delft.

grote hijskranen bewegen gestaag heen en weer, overvolle 
vrachtschepen varen binnen, ijzeren containers worden 
opgestapeld of ingeladen, vrachtwagens rijden af en aan, de 
douane en politie speuren rond. in de haven van rotterdam is 
dag en nacht bedrijvigheid. juist door die enorme omvang van 
de activiteiten is het haven- en industriegebied (circa 10 000 
hectare) gevoelig voor diefstal, fraude, smokkel, corruptie, 
afpersing, mensenhandel en terrorisme. volgens de 

rotterdamse douane gaat het om een schadepost van zo’n 
600 000 euro per dag die puur tot stand komt door 
criminaliteit alleen. De risico’s die bedrijven lopen op het 
gebied van veiligheid en criminaliteit worden vaak door de 
ondernemers zelf onderschat of genegeerd, weet tineke de 
graaf. Zij is industriecoördinator bij Deltalinqs, een 
organisatie die de gezamenlijke belangen van de logistieke en 
industriële bedrijven in het rotterdamse haven- en 
industriegebied behartigt. Deltalinqs wordt beschouwd als 
het aanspreekpunt voor en de spreekbuis namens de 
zeshonderd aangesloten bedrijven en verenigingen. “veel 
ondernemers hebben het idee dat incidenten altijd bij de 
buren plaats hebben. in het eigen bedrijf kijken, vinden ze niet 
prettig”, zegt De graaf. “maar de feiten spreken tegen dat bij 
de meeste bedrijven niks zou gebeuren. Daarom heeft het 
projectteam Haven en industrie van het platform 
criminaliteitsbeheersing rotterdam-rijnmond de toolkit 
criminaliteit ontwikkeld. Daarmee kunnen de zwakheden op 
het gebied van beveiliging en criminaliteitsbestrijding van een 
bedrijf worden blootgelegd.”

BEWuST MAkEN 
Beleidsmedewerker arn Botbijl van de douane rotterdam 
denkt dat de toolkit bij menig bedrijf duidelijk zal maken dat 
er meer aan de hand is dan ze zelf weten of willen toegeven. 
“Dat zullen kleine, maar ook heel grote dingen zijn als fraude 
en afpersing”, voorspelt hij. Botbijl snapt de houding van ‘dat 
gebeurt alleen bij een ander’ wel. “Zodra bekend wordt dat er 
bijvoorbeeld in een bedrijf fraude wordt gepleegd, tast dat het 
imago aan, wordt er veelal gedacht. Dat is in eerste instantie 
ook waar, maar op de lange termijn worden de bedrijven er 
alleen maar slechter van als er niks tegen wordt ondernomen.”
volgens Botbijl gaat het op jaarbasis om miljoenen euro’s die 

in het rotterdamse havengebied door criminele activiteiten in 
het niets verdwijnen. “Becijferd is dat in 80 procent van de 
gevallen kan worden gesproken van interne betrokkenheid. 
Dan bedoelen we in de ergste vorm een personeelslid dat 
letterlijk goederen tot zich neemt, maar we rekenen ook de 
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Door de enorme schaal van het 
Rotterdamse haven en industriegebied 
liggen fraude, mensensmokkel, corruptie 
en dergelijke op de loer | foto: Inge van Mill. >>

“Becijferd is dat in 80 procent van de 

gevallen kan worden gesproken van interne 

betrokkenheid”
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gevallen mee waarin criminele activiteiten voorkomen hadden 
kunnen worden als er intern beter zou zijn opgelet, of de zaken 
beter zouden zijn geregeld. ondernemers zouden zich veel 
bewuster moeten zijn van de gevaren die ze lopen.”
Bedrijven moeten volgens Botbijl hun personeel ook veel beter 
instrueren actie te ondernemen als ze iets verdachts zien. 
“er zijn bedrijven die zulke afspraken hebben gemaakt en daar 
blijkt dat ook te werken. Wanneer een onbekende persoon zich 
op het terrein begeeft, wordt deze onmiddellijk aangesproken 
met de vraag wat hij of zij daar komt doen. als de werknemers 
bewuster rondkijken, kan meer criminaliteit worden 
getraceerd.”

OMSlAg
Dat is ook de overtuiging van nico Dubois, beleidsmedewerker 
havenveiligheid bij de Zeehavenpolitie. “maar niet alleen 
medewerkers moeten bewuster rondkijken, ook de werk-
gevers”, is zijn mening. als een personeelslid ineens in een 
porsche rondrijdt, dan zou er volgens hem toch een lichtje 
moeten gaan branden. “Dat geldt ook als er loonbeslag wordt 
gelegd. Dat zegt iets over de financiële situatie van iemand 
waardoor hij kwetsbaarder kan worden voor criminele 
activiteiten.”

Behalve dat er bewuster moet worden rondgekeken door 
werknemer én werkgever, vindt Dubois dat er ook moet 
worden bepaald wat nu eigenlijk wel en wat niet acceptabel is. 
“Directeuren weten dat er altijd voor de zomer meer koffie-
bekertjes verdwijnen omdat daarmee de campervoorraad 
wordt aangelegd. Dat staan ze toe”, zegt Dubois “maar hoe 
onschuldig is het nog als iemand materiaal mee naar huis 
neemt omdat een vriend dat nodig heeft?” veel van dat soort 
voorvallen ziet men volgens Dubois nu nog door de vingers, 
terwijl het vaak van kwaad tot erger wordt. “gaat het om 
grotere zaken als diefstal van goederen, dan verzwijgt men het 
vaak of er wordt niets gedaan omdat het wel eens schadelijk 
zou kunnen zijn voor het bedrijf als dat bekend zou worden.” 
Dubois constateert daarin overigens al wel een omslag. 
“steeds meer bedrijven zien het bekendmaken als een soort 
keurmerk van integriteit. Het zorgt niet voor een slecht imago, 
maar het levert richting de klanten juist een heel vertrouwd 
beeld op. Dat is een goede ontwikkeling. al denk ik dat het 
nog wel een jaar of tien zal duren voordat elke ondernemer 
daar zo over denkt.”

TOOlkiT
om de bedrijven in de rotterdamse haven bewuster te maken 
van de gevaren die zij lopen – en om aan te geven wat ze er zelf 
aan kunnen doen – is door het projectteam Haven en industrie 
van het regionale platform criminaliteitsbeheersing 
rotterdam-rijnmond in samenwerking met het Havenbedrijf 
rotterdam, Deltalinqs en de gemeente rotterdam de toolkit 
criminaliteit ontwikkeld. Deze omvat een uitgebreide vragen-
lijst die eenvoudig achter de computer op internet is in te 
vullen. “Het programma is anoniem en beveiligd met een 
password”, vertelt sander Doves van het Havenbedrijf 
rotterdam, projectleider bij het ontwikkelen van de toolkit. 
“Het is niet na te gaan wie de vragenlijst heeft ingevuld.”
De toolkit omvat ruim honderd vragen over onderwerpen als 
gebouwbeveiliging, personeel, gevoelige goederen, financiële 
transacties en de betrouwbaarheid van zakenpartners. 
“er bestond al een papieren handboek over criminaliteit met 
allerlei tips daarin, maar die bleek niet interactief genoeg”, 
zegt Doves. “een elektronische toolkit die is gebruikt om het 
risico bij bedrijven in de rotterdamse haven in te schatten op 
het gebied van terrorisme, heeft het rpc uiteindelijk op het 
idee gebracht een computerprogramma te schrijven voor 
criminaliteitspreventie en beveiliging binnen bedrijven.”
Daarbij gaat het niet alleen om voldoende aanwezigheid van 
bewakingscamera’s en strenge toegangscontroles, aldus 
Doves. “er wordt met de toolkit ook ingegaan op het beleid dat 
er binnen een bedrijf wordt gevoerd. er zijn bijvoorbeeld 
bedrijven waarbij verkopers met een bonus worden beloond 
als ze een goede omzet draaien, maar voor de inkopers is niks 
geregeld. De toolkit wijst de werkgever op het gevaar dat daar 
wel eens wrevel door zou kunnen ontstaan.” 
Bij criminaliteitspreventie gaat het volgens Doves veelal over 
simpele zaken waar vaak niet goed over wordt nagedacht. 
De toolkit is een hulpmiddel om daar op te wijzen. “Wanneer 
iemand wordt ontslagen, moet er wel bijvoorbeeld worden 
geregeld dat zijn pasje niet meer werkt. Dat vergeet men nu 
wel eens. en wanneer je iemand aanneemt, is het handig om 
na te gaan wie er precies in huis wordt gehaald. Doet een 
bedrijf aan een goede screening, is dan ook een van de vragen 
in de toolkit. op basis van alle antwoorden wordt uiteindelijk 
een gedegen rapport uitgedraaid met daarin aanbevelingen 
voor een betere beveiliging tegen criminele dreigingen van 
buiten en van binnen het bedrijf.”
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kANSEN
De rotterdamse wethouder roelf de Boer (economie, haven 
en milieu) nam de eerste toegangscode van de toolkit vorig 
jaar in ontvangst. een aantal bedrijven is het hulpmiddel 
inmiddels gaan gebruiken. volgens De Boer kunnen werk-
gevers niet alert genoeg zijn. Hij ziet dan ook graag dat meer 
bedrijven de toolkit gaan toepassen. Hij stelt dat het 
belangrijk is dat de ondernemers in de het rotterdamse 
haven- en industriegebied zich beter gaan wapenen tegen de 
risico’s die ze lopen, want de grote en kleine criminaliteit bij 
elkaar opgeteld gaat het om enorme bedragen. volgens de 
douane en politie levert de toolkit niet alleen een rapport met 
aanbevelingen op. als een ondernemer ook daadwerkelijk gaat 
zorgen voor een betere beveiliging – dus de verbeterpunten uit 
het rapport serieus neemt – nemen de kansen voor het bedrijf 
alleen maar toe, meent nico Dubois van de Zeehavenpolitie. 
“klanten willen uiteindelijk veilig en betrouwbaar zaken 
kunnen doen. een veilige haven als keurmerk kan gezien 
worden als een belangrijk exportproduct.”

gEEN kOSTEN
Het tegengaan van criminele activiteiten in de rotterdamse 
haven lijkt dus voor een groot deel te kunnen worden opgelost 
met de komst van de toolkit. Dan moet het hulpmiddel 
natuurlijk wel worden ingeschakeld. aan het gebruik van de 
toolkit criminaliteit zijn geen kosten verbonden, dus geld kan 
geen reden zijn de vragenlijst niet in te vullen. ondernemers 
hoeven ook niet lid te zijn van een branchevereniging als 
Deltalinqs. Wel kunnen geïnteresseerde ondernemers bij het 
secretariaat van dit bedrijf een gebruikersnaam en password 
aanvragen. “ja, het is helemaal gratis”, verduidelijkt tineke de 
graaf, “maar wij als het projectteam Haven en industrie weten 
dat gratis niet automatisch betekent dat het ook daad-
werkelijk wordt gebruikt.” De volgende doelstelling van de 
projectgroep Haven en industrie is dan ook om de komende 
tijd het thema veiligheid en Beveiliging bij de managers hoog 
op de agenda te krijgen. “sinds de aanslagen in new York op 11 
september 2001 hebben wij ons vooral gefocust op het 
wapenen tegen eventuele gevolgen van een terroristische 
aanslag. inmiddels zijn daarvoor al verschillende maatregelen 
genomen. De international ship and port facility security 
code is daar een duidelijk voorbeeld van. met die inter-
nationale wettelijke afspraak worden schepen en terminals 
beter beveiligd tegen terroristische aanslagen. Dat is dus 
allemaal al prima geregeld, maar naar criminaliteitspreventie 
is daardoor niet echt meer gekeken, terwijl dat net zo belang-
rijk is.” De graaf haalt aan dat het een ook niet los van het 
ander is te zien. “als bij een bedrijf makkelijk spullen van het 
terrein kunnen worden weggehaald of geheime informatie 
blijkt weg te lekken, vormt dat natuurlijk óók een risico voor 

een eventuele terroristische aanslag. om onze focus weer 
meer te richten op het tegengaan van criminele activiteiten als 
diefstal, lekken en fraude zijn we daarom met de toolkit 
criminaliteit gekomen. nu die er ook daadwerkelijk is, wordt 
onze volgende stap deze onder de aandacht te brengen van de 
bedrijven hier in het havengebied.”

NiET VERpliChTEN
De graaf gelooft er, als ze eerlijk is, niet in dat alle vijf- à 
zeshonderd bedrijven die Deltalinqs wil bereiken, uit zichzelf 
de toolkit zullen gaan gebruiken. “We kunnen hen het ook niet 
verplichten. De toolkit criminaliteit is slechts een instrument 
dat wij aanreiken waarmee bedrijven kunnen inschatten wat 
hun risico’s precies zijn en welke maatregelen zij zouden 
kunnen nemen.” om wel het belang van de toolkit bij de 
betrokken bedrijven onder de aandacht te brengen gaat het 
projectteam Haven en industrie in het najaar op verschillende 
locaties in het rotterdamse haven- en industriegebied 
presentaties houden. “We willen nu eerst de ervaringen en 
resultaten afwachten van de eerste bedrijven die de toolkit 
gebruiken”, zegt De graaf. “Zodra we die binnen hebben, 
kunnen we met concrete voorbeelden aangeven wat dit 
nieuwe hulpmiddel een bedrijf kan opleveren.”

arn Botbijl van de rotterdamse douane weet inmiddels uit zijn 
eigen netwerk dat een aantal bedrijven al profijt heeft van het 
rapport van aanbevelingen dat de toolkit hen heeft 
opgeleverd. vooral op het gebied van screening van het 
personeel is er volgens hem al heel wat verbeterd. toch gaat 
criminaliteitspreventie niet alleen om het nemen van fysieke 
maatregelen en het aanpassen van het gevoerde beleid, vindt 
hij. Botbijl benadrukt nog eens dat het ook gaat om een totale 
mentaliteitsverandering die nodig is om het rotterdamse 
haven- en industriegebied een stuk veiliger en daarmee 
minder crimineel te maken, want: “je kunt nog zo’n groot hek 
om je bedrijf zetten, als niemand op dat hek let of niemand 
ziet dat er een groot gat in is geknipt, dan levert het nog niks 
op en gaan de criminelen gewoon verder met waar ze mee al 
zo lang bezig zijn.” <<
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“een veilige haven als keurmerk kan gezien 

worden als een belangrijk exportproduct”
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Column

1  Stel een onderraad veiligheid in onder 
voorzitterschap van de MP. Deze raad 
moet samenwerking tussen Justitie 
en BZk afdwingen en knopen door-
hakken voor de bijdragen van andere 
departementen. vergeet niet óók de 
minister van ontwikkelingssamen-
werking erbij te halen met het oog op 
transnationale aspecten. leg een link 
naar de top van het nederlandse 
bedrijfsleven via het nationaal 
Platform Criminaliteitbeheersing.

2  val niet in de valkuil van het decentra-
lisme. De zware wethouders zien 
misdaadpreventie als bijzaak en ze 
worden er niet op afgerekend. Bewaak 
dus scherp vanuit Den Haag hoe het 
extra geld wordt besteed. Bereken 
voor elke grote stad of de 25 procent-
doelstelling wordt gehaald. Plaats 
colleges die er niets van bakken onder 
toezicht ( bijvoorbeeld van de 
Commissaris van de koningin).

3  Besef dat reeds een lange reeks zachte 
heelmeesters aan het ziekbed van de 
nederlandse probleemwijken heeft 
gestaan. vrijblijvend buurt- en 
jongerenwerk is zinloos gebleken als 
middel om criminaliteit tegen te gaan. 
elke interventie moet zijn gebaseerd 
op bewezen effectiviteit. en de uit-
voering moet van maand tot maand 
worden gecheckt op integriteit. 
Het zwaard van een parlementaire 
enquête naar het failliet van het 
probleemwijkenbeleid hangt boven 
uw hoofd.

4  ondersteun kwetsbare ouders vanaf 
de zwangerschap. Bied daarna inten-
sieve opvoedkundige begeleiding. 
Wijs verder aan alle kinderen uit 
probleemgezinnen een mentor toe 
zodra ze naar school gaan. Maak deel-
name niet verplicht maar aantrekke-
lijk door beloningen te geven aan 
ouders en kinderen. elke uitgegeven 
euro komt volgens amerikaanse 
berekeningen driedubbel terug in de 

vorm van minder uitgaven aan 
medische, school- , werk- en criminali-
teitsproblemen op latere leeftijd. 

5  laat alle fietsen uitrusten met 
identificatiecodes en laat de politie 
massaal controleren op rechtmatig 
bezit. Dwarsliggers meteen ook even 
controleren op verboden wapenbezit. 
Fouilleren op wapenbezit was name-
lijk het geheim achter de spectaculaire 
gewelddaling in new York. Spoor 
fietsendieven en helers op met 
innovatieve tracingtechnieken en 
straf hen adequaat, inclusief door 
naming and shaming op scholen en 
universiteiten. 

6  verbied verkoop in winkels van 
alcohol aan jongeren beneden 18 jaar. 
Maak kroegbazen verantwoordelijk 
voor crimineel gedrag van beschonken 
klanten (intrekken vergunning). 
vervroeg de sluitingstijden. verhoog 
accijns op bier en gedistilleerd met 
een bedrag dat leidt tot vraaguitval 
onder jongeren. verhoog zonodig de 
financiële ondersteuning van politie-
ke partijen ter compensatie van het 
wegvallen van donaties. 

7  Investeer in innovatie in technische 
misdaadpreventie naar analogie van 
het Institute of Crime Science op het 
University College london. Maak 
meer gebruik van CCtv en andere 
surveillancetechnieken bij het 
registeren en tegengaan van hufter-
gedrag. Stimuleer samenwerking 
tussen criminologen, ingenieurs, 
ontwerpers en ondernemers.

8  Zet mannen die geweld plegen tegen 
vrouwen of kinderen subiet het huis 
uit en vraag de rechter hen een 
elektronisch bewaakt straatverbod op 
te leggen. Bied beide partners 
therapieën of trainingen aan. en 
bedenk dat jongens die als kind thuis 
vaak zijn geconfronteerd met geweld 
een risicogroep vormen voor geweld 

op straat en vermoedelijk ook voor 
terrorisme. 

9  Bevorder het afleggen van schriftelijke 
verklaringen door slachtoffers van 
misdrijven en het uitoefenen van het 
spreekrecht tijdens de zitting. laat 
aan alle slachtoffers die op de zitting 
zijn verschenen een evaluatie-
formulier toesturen. vraag de recht-
bankpresidenten magistraten die 
negatief worden beoordeeld over te 
plaatsen.

10  Introduceer een vooruitbetalings-
regeling voor door de rechter aan de 
dader opgelegde schadevergoedings-
straffen. Benader alle slachtoffers van 
misdrijven waarvan de dader tot 
gevangenisstraf is veroordeeld met de 
vraag of ze de dader zouden willen 
ontmoeten in de gevangenis. laat 
deze gesprekken voorbereiden en 
mede organiseren door Slachtoffer-
hulp nederland. laat daders die de 
schade nog niet hebben vergoed of 
die hebben geweigerd hun slacht-
offers te ontmoeten, niet in aan-
merking komen voor vervroegde 
invrijheidstelling.

 
lees in secondant of u op de goede weg 
bent : de score cards zijn getrokken! <<

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.

TiEN TipS VOOR BAlkBOS 
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  De meeste landen in de europese unie 
zijn, net als de rest van de westerse 
wereld (noord-amerika en australie), 
herstellende van de ‘misdaadepidemie’ 
die wel drie of vier decennia heeft 
gewoed – constateert de europese 
commissie verheugd naar aanleiding van 
het onderzoek The Burden of Crime in the 
EU. De uitkomsten – vormen van veel-
voorkomende criminaliteit, zoals 
inbraak, diefstal, beroving en mishande-
ling, zijn de afgelopen tien jaar vrijwel 
overal in de eu gedaald – werden begin 
februari 2007 in Brussel wereldkundig 
gemaakt. in het rapport wordt verslag 
gedaan van een slachtofferenquête,  
de eu international crime survey 
(eu ics), in 2005 onder inwoners van 
achttien lidstaten. Dit onderzoek is een 
voortzetting van de icvs (international 
crime victims survey), waarmee jan van 

Dijk en andere onderzoekers in 1987 
school maakten.

Hoe komt ons land uit de bus in dit 
onderzoek? Het rapport heeft goed 
nieuws in petto: het nederlandse 
criminaliteitsniveau is na een jarenlange 
stijging vanaf 1988 gevolgd door een 
daling vanaf 1995 weer terug op het 
niveau van 1988 of zelfs daaronder. maar 
binnen de eu-lidstaten blijft ons land 
een high crime country zoals we worden 
getypeerd (nederland behoort in 
vergelijkende zin tot de onfortuinlijke 
kopgroep van landen met het hoogste 
gemiddelde criminaliteitsniveau), 
hoewel dat niet voor alle delicten geldt. 
ons land blijft bijvoorbeeld verschoond 
van corruptie in verhouding tot andere 
landen. De inzet van technopreventieve 
maatregelen (inbraakalarm) is relatief 

wijdverbreid, in dat opzicht doet 
nederland het ook goed. ondanks 
deze positieve ontwikkelingen is er 
nog  werk aan de winkel voor ons land, 
maar evengoed voor veel andere. 

Dat beseft ook de europese commissie, 
die een aantal aanbevelingen doet 
(The EU ICS 2005: Highlights and Policy 
Implications). een daarvan heeft betrek-
king op de ontwikkeling dat burgers hun 
bezittingen meer zijn gaan beveiligen 
met technopreventieve maatregelen 
tegen veelvoorkomende criminaliteit. 
Het is belangrijk dat die ontwikkeling 
niet stokt nu de criminaliteit daalt. De 
politie en het verzekeringswezen kunnen 
daar een belangrijke rol in spelen, door 
nieuwe en kosteneffectieve maatregelen 
op dat gebied te stimuleren. De eu zelf 
kan een bijdrage leveren door onderzoek 
op het gebied van criminaliteitspreventie 
te subsidiëren. een blijde boodschap die 
beklijft na lezing van het onderzoek is de 
constatering van de commissie dat het 
“toegenomen gebruik van preventie-
maatregelen wel eens ten grondslag kan 
liggen aan de bijna universele afname 
van de criminaliteit in de westerse 
wereld.” Dat geeft de (eu-) burger weer 
moed. << alfred Hakkert

AAN DE BETERENDE hAND
Buitenlandse berichten

Illustratie: H
ans Sprangers
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CCv-nieuws

WeBSIte PreventIeCertIFICaat.nl 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCv) 
lanceerde onlangs een nieuwe website: 
www.preventiecertificaat.nl

op deze site vinden bezoekers een overzicht van bedrijven 
met een certificaat op het gebied van (brand)beveiliging in 
nederland. Het betreft certificaten waarvan de beoordeling 
heeft plaatsgevonden volgens een van de certificatieschema’s 
in beheer bij het CCv: onder andere het keurmerk veilig 
ondernemen, het Politiekeurmerk veilig Wonen en de regeling 
Brandmeldinstallaties. 

Bezoekers selecteren het type certificaat gecombineerd met 
postcode of plaats. Daarnaast kan ook op (een deel van) de 
naam van het bedrijf worden gezocht. vervolgens wordt een 
lijst met bedrijven gepresenteerd. Door een keuze uit deze lijst 
te maken krijgen bezoekers van de site aanvullende informatie 
over het bedrijf.

kijk voor meer informatie op www.preventiecertificaat.nl 

Starten Met een aanPak van 
PolarISatIe en raDICalISerInG

Het CCv heeft een stappenplan voor de aanpak van polarisatie 
en radicalisering laten ontwikkelen. Het stappenplan is zoveel 
mogelijk gebaseerd op praktijkervaringen en op vragen die bij 
gemeenten leven. 

enerzijds gaat het hierbij om praktijkervaringen van 
gemeenten die al langere tijd werken met een aanpak van 
polarisatie en radicalisering. anderzijds gaat het om 
praktijkervaringen en vragen van gemeenten die nadenken 
over een start, én gemeenten die net de eerste stappen 
hebben gezet. 

Het stappenplan is niet geschreven vanuit het vertrekpunt dat 
iedere gemeente deze problemen op eenzelfde wijze moet 
aanpakken. Per gemeente zullen specifieke vraagstukken 
spelen: die ene groep jongeren, die ene organisatie, die enkele 
specifieke incidenten. Het stappenplan helpt gemeenten om 
tot maatwerk te komen. Maatwerk in het verkennen van het 
nut en de noodzaak van een aanpak. Maatwerk in de wijze 
waarop gemeenten omgaan met de te betrekken partners. 
en maatwerk in het verzamelen en verwerken van informatie 
als basis voor een eventuele aanpak.

kijk voor meer informatie op de site van het CCv. 

ConGreS veIlIG onDerneMen 2007 
– Werk In UItvoerInG   

Het CCv organiseert op 24 mei 2007 het Congres veilig 
ondernemen 2007. Dit congres richt zich op iedereen die zich 
bezighoudt met veilig ondernemen. van ambtenaren van 
ministeries tot individuele ondernemers, het congres heeft 
voor iedereen iets te bieden.  

Het Congres veilig ondernemen wordt voor de tweede keer 
georganiseerd. Deelnemers krijgen antwoord op vragen als: 
hoe kan criminaliteit worden aangepakt en wat zijn de laatste 
trends en ontwikkelingen? Uiteraard biedt het congres ook 
voldoende mogelijkheid om van gedachten te wisselen met 
collega’s in het veld. 

Dit jaar is het thema ‘Werk in uitvoering’. tijdens het congres 
krijgen bezoekers concrete ideeën en maatregelen op het 
gebied van criminaliteitspreventie aangereikt. In presentaties, 
debatten en een informatiemarkt komen allerlei aspecten van 
veilig ondernemen aan bod. Denk bijvoorbeeld aan onder-
werpen als cameratoezicht, interne criminaliteit, rampalen, 
transportcriminaliteit en acquisitiefraude. De plenaire lezingen 
worden verzorgd door Justitie-minister ernst Hirsch Ballin en 
thijs Wöltgens (voorzitter kamers van koophandel).

Het congres vindt plaats in De reehorst te ede. aan deelname 
zijn geen kosten verbonden. 

kijk voor meer informatie en een online-inschrijfformulier 
op www.hetccv.nl/congresvo

robbie keus is eindredacteur van de CCv-website.
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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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AAN DiT NuMMER WERkTEN MEE
Francien anker, Martine Blom, Stefan 
Bogaerts, Jan van Dijk, ton eijken, rob 
van den Hazel, Yvonne van der Heijden, 
Mariëlle Jansen, robbie keus, andré van 
der laan, eric lugtmeijer, Sandra Put.

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.

ISSn 1574-5732

Colofon

abonnementenadministratie
abonnementen zijn gratis. aanvragen 
voor abonnementen, alsmede het 
doorgeven van wijzigingen in de 
adressering kunnen uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend, onder 
vermelding van naW-gegevens 
alsmede functie en organisatie/
instelling. 
centrum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid, redactie secondant, 
postbus 14069, 3508 sc utrecht, 
e: abonnementensecondant@hetccv.nl
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voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. 
meld u aan via: www.hetccv.nl

op onze website vindt u ook een uitgebreide en actuele agenda.

De stichting centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid is een initiatief van 
het ministerie van justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijks-
relaties, het verbond van verzekeraars, werkgeversorganisatie vno-ncW, de 
vereniging van nederlandse gemeenten en de raad van Hoofdcommissarissen.


