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Redactioneel

In een rondtrekkende fietsendiefstalshow laat de 
Fietsersbond het verbaasde publiek zien dat een 
slecht beveiligde fiets eenvoudig valt te stelen 
(zie www.fietsersbond.nl). Gewapend met een 
slijptol, een betonschaar en ander gereedschap 
ontdoet een als fietsendief uitgedoste acteur 
achteloos een fiets van zijn slot. 

er worden nog steeds te veel fietsen gestolen in 
ons land, dus goede publiekscampagnes kunnen 
geen kwaad. Ons land is zelfs koploper in europa, 
blijkt uit internationaal slachtofferonderzoek. 
Gelukkig daalt het aantal fietsendiefstallen, zoals 
de Veiligheidsmonitor Rijk 2007 laat zien. Het aantal 
aangiften daarvan is vorig jaar ten opzichte van 
2002 met 16 procent gedaald, aldus Peter Versteegh 
(politie Haaglanden) en jessica van Mantgem 
(DNRI). In het hoofdartikel spreken zij zich uit over 
een wenselijke aanpak van het delict, mede op basis 
van een daderprofiel. 

De daling laat onverlet dat het aantal gestolen 
fietsen gigantisch is: zes per honderd inwoners, 
wat overeenkomt met bijna 0,8 miljoen gevallen 
per jaar, aldus de genoemde veiligheidsmonitor. 
Daar is een aanzienlijke economische schade mee 
gemoeid. Het ijzeren ros van weleer is nu een 
luxueus lifestyleproduct. Denk aan stadsfietsen 
met verstelbare stuurpen en verende voorvork, 
hybrides met 27 versnellingen voor als je de stad uit 
wilt, bakfietsen voor jonge gezinnen, lichtgewicht 
aluminium racefietsen voor fanatieke sporters 
enzovoorts. Fietsendiefstal moet dan ook serieus 
worden genomen als delict. In 1995 beschreven jan 
van Dijk en anderen nog het fenomeen van de 
‘compenserende diefstallen’ bij het delict fietsen-
diefstal (Actuele criminologie, Vermande): 
normatieve remmingen om een fiets te stelen, 
kunnen bij slachtoffers in bepaalde subculturen 
wegvallen als om hen heen op grote schaal fietsen 
worden gestolen. In typische fietsenlanden zoals 
Nederland en China wordt het niveau van fietsen-
diefstal opgedreven door dit verschijnsel. 

Vinden deze diefstallen vaak plaats en hoe staat 
het met de aanpak van helers en dieven? Goede 
fietssloten zijn de verantwoordelijkheid van burgers 
zelf, maar zonder (bewaakte) stalvoorzieningen en 
een dadergerichte aanpak blijft het dweilen met de 
kraan open. << Alfred Hakkert

VEIlIg Op SlOT?

In 2007 werd bijna een op 
de twintig Nederlanders 
eenmaal of vaker slacht
offer van fietsendiefstal, 
aldus de Veiligheids
monitor Rijk 2007 | foto: 
Inge van Mill.
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eind 2002 vinden twee incidenten plaats 
die de gemoederen in de samenleving 
lange tijd bezig hebben gehouden. In 
Amsterdam doet een winkeldief een 
greep uit de kas in een filiaal van een 
bekende supermarkt. Hij ontvlucht, maar 
twee medewerkers van de winkel zetten 
de achtervolging in en grijpen de man in 
zijn kraag in het nabijgelegen Oosterpark. 
later worden de winkelmedewerkers 
aangehouden op verdenking van 

openlijke geweldpleging en mishande-
ling. Het openbaar ministerie besluit 
tegen beide mannen ook vervolging in te 
stellen. Ruim een maand later spreekt 
een voorbijganger twee mannen in Venlo 
aan op hun gedrag, waarna deze de man 
zodanig mishandelen dat hij komt te 
overlijden. Hierna ontspint zich een 
publieke discussie over wat burgers nu 
wel en niet mogen om zichzelf en 
anderen en hun bezittingen te bescher-
men. Deze discussie vindt plaats tegen de 
achtergrond van het streven van de 
overheid om zelfredzaamheid en verant-
woordelijkheid van burger te stimuleren. 
Maar de verwarring is groot: de beeld-
vorming in de samenleving ontstaat dat 
ingrijpen voor burgers hoe dan ook 
verkeerd afloopt. je bekoopt het met je 
leven of moet zelf voor de rechter 

verschijnen. Om helderheid te scheppen 
in de onduidelijkheid over wat burgers nu 
wel en niet mogen om hun eigen verant-
woordelijkheid op veiligheidsgebied te 
nemen, en met name welk juridisch 
instrumentarium er hiervoor bestaat, 
heeft de Stichting Maatschappij, Veilig-
heid en Politie (SMVP) zich  gebogen over 
een aantal vragen. Bijvoorbeeld: voldoet 
dat instrumentarium, waarbij begrippen 
als noodweer en noodweerexces zo’n 
belangrijke rol spelen, nog om de zelfred-
zaamheid van burgers gestalte te geven? 
Wat houdt het burgerarrest in en in welke 
gevallen geldt noodweer als rechtvaar-
diging? 
 

Tussen eigen verantwoordelijkheid en eigenrich
ting. Dordrecht, Stichting maatschappij, Veilig
heid en politie, 2007. ISBN 978 90 72652 38 6.

HET HEfT IN EIgEN HAND

Snippers
Tekst Alfred Hakkert. Aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd 
p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, red. secondant, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.  
E-mail alfred.hakkert@hetccv.nl 
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Dat leerlingen op middelbare scholen de 
boel op stelten kunnen zetten, is van alle 
tijden. Het doet ouders en docenten 
nogal eens de wenkbrauwen fronsen. 
Bij ernstiger wangedrag en crimineel 
gedrag kunnen professionele hulp-
verleners maar ook de politie in actie 
komen. Het verschijnsel trekt ook de 
aandacht van onderzoekers die het willen 
begrijpen, en van beleidsmakers die het 
willen bestrijden. Ook de school zelf staat 
in de maatschappelijke belangstelling; er 
wordt immers het nodige gevraagd van 
scholen: niet alleen moeten zij leerlingen 
met goede kwalificaties klaarstomen 

voor een toekomstige baan of opleiding, 
maar ook moeten zij als ‘tweede 
opvoeder’ leerlingen het nodige bij-
brengen over burgerschap en volwaardig 
functioneren in de samenleving. Daarbij 
kunnen zij dus ook met probleemgedrag 
van leerlingen te maken krijgen. 
Zicht krijgen op achtergronden en 
omvang van dat gedrag op middelbare 
scholen wordt steeds belangrijker gevon-
den, bijvoorbeeld omdat het verweven 
kan zijn met overlastveroorzakend en 
crimineel gedrag buiten de school. Maar 
het kan ook wijzen op mogelijk crimineel 
gedrag op latere leeftijd. Het wordt ook 
steeds belangrijker om te weten of 
scholen goede interventies voorhanden 
hebben om te reageren op dergelijk 
gedrag. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
schoolregels en schoolbeleid. 

Tegen deze achtergrond is het probleem-
gedrag onderzocht door onderzoekers 
van het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving 

(NSCR) in het kader van het zogenoemde 
schoolproject. Het onderzoek, dat is 
uitgevoerd onder de paraplu van het 
NWO-onderzoeksprogramma Sociale 
Cohesie, zoekt een antwoord op de 
volgende vragen: Hoe ontwikkelt 
probleemgedrag van leerlingen binnen 
en buiten de schoolmuren zich door de 
jaren heen? Welke rol spelen leerlingnet-
werken? Wat doen scholen en docenten 
als zij met probleemgedrag worden 
geconfronteerd? Het blijkt onder meer 
dat scholen al heel veel doen om 
probleemgedrag van leerlingen tegen te 
gaan. Maar scholen blijken onderling ook 
erg te verschillen in de aandacht die zij 
besteden aan preventie en zorg en in de 
mate waarin zij reageren op regelover-
tredend gedrag.

Probleemgedrag van leerlingen tijdens 
de middelbare schoolperiode. Individuele 
ontwikkeling, leerlingnetwerken en reacties vanuit 
school, frank Weerman, Wilma Smeenk en paul 
Harland (red.), Amsterdam, Aksant, 2007.  
ISBN 978 90 5260 257 8. 

pROBlEEmgEDRAg Op SCHOOl
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Met boeken over de achtergronden van 
allochtone jeugdcriminaliteit, waaronder 
die van Marokkaanse jongens, valt een 
boekenkast te vullen, constateert eric 
Bervoets in zijn proefschrift Tussen 
respect en doorpakken. Speciaal over 
Marokkaanse jongeren wordt het onder-
zoek gedomineerd door criminologen, 
antropologen en sociologen. Onder-
zoekers zoals Frank van Gemert en Hans 
Werdmölder hebben zich het hoofd 
gebroken over de aard en achtergrond 

van de overlast en kleine criminaliteit van 
deze jongens. Marokkaanse jongens die 
zich misdragen, houden zich volgens de 
meeste onderzoekers vooral bezig met 
veelvoorkomende criminaliteit – zoals 
diefstal – en het veroorzaken van over-
last, door groepsgewijs rond te hangen 
op straat. Als verklaringen voor het 
gedrag worden onder meer migratie-
problemen, meervoudige achterstand, 
een gebrek aan sociale controle en 
cultuur aangevoerd. 

Waar de achtergronden van Marokkaanse 
jeugdcriminaliteit uitgebreid zijn onder-
zocht, geldt dat veel minder voor de 
bestuurskundige vraag hoe en met welk 
effect overheidsinstanties deze jeugd-
criminaliteit bestrijden. Bervoets zet deze 
vraag centraal, althans voor de rol van de 
politie. en passant merkt hij op dat de 
effecten van politiewerk niet makkelijk 
zijn om te onderzoeken en context-

afhankelijk zijn. Concreet onderzoekt hij 
het politiebeleid – zonder daarbij de maat-
schappelijke context te vergeten – rond 
de aanpak van Marokkaanse jongens in 
het kader van het samenwerkingsproject 
Topic in Gouda, Utrecht en Amsterdam. 
een van zijn conclusies luidt dat de politie 
niet zou moeten volstaan met het ad-hoc 
blussen van sociale branden, maar meer 
werk zou moeten maken van ‘omgevings-
management’. Meer actuele kennis van 
de plaatselijke sociale kaart kan het zicht 
vergroten op alle relevante belangheb-
benden rond de problematiek, ieders 
belangen en de onderlinge verhoudingen. 

Tussen respect en doorpakken. Een onderzoek naar 
de politiële aanpak van Marokkaanse jongeren 
in Gouda, Utrecht en Amsterdam, Eric Bervoets, 
Elsevier Overheid, 2006. ISBN 978 90 352 4012 4.

pOlITIE EN mAROkkAANSE jONgEREN 

De scheidslijn tussen het bestuursrecht 
en het strafrecht wordt almaar dunner. 
De introductie van de bestuurlijke boete, 
die in talloze wetten is opgenomen om 
het zogenoemde handhavingstekort te 
bestrijden, leidde deze grensverschuiving 
in. Het bestuursrecht is zelfs ontdekt als 
handig alternatief voor het strafrecht, om 
criminaliteit en terrorisme te kunnen 
bestrijden. er zijn tal van bestuurs-
rechtelijke instrumenten denkbaar – 

variërend van de wet Bibob tot de 
aanwijzing veiligheidsrisicogebied ex 
artikel 126zq Sv – die daarvoor inzetbaar 
zijn. Of op deze manier het bestuursrecht 
niet op een oneigenlijke manier wordt 
gebruikt, is de centrale vraag in de 
publicatie Bestuursrechtelijke aanpak van 
criminaliteit en terrorisme. Wordt het 
bestuursrecht zelf – dat is opgezet om 
bestuursdoelen te verwezenlijken – geen 
geweld aangedaan als het wordt gebruikt 
ter vervanging van het strafrecht, omdat 
het de overheid toevallig goed van pas 
komt? Bijvoorbeeld omdat bestuurs-
rechtelijke instrumenten inzetbaar zijn al 
vóór er een strafbaar feit is gepleegd? 
een andere wezenlijke vraag die aan bod 
komt, heeft betrekking op de rol van de 
burgemeester als misdaadbestrijder. 
Hoe verhouden zich grondrechten tot de 
uitdijende bevoegdheden van de burge-

meester? Hij kan bijvoorbeeld woningen 
laten sluiten en gebieden aanwijzen waar 
cameratoezicht is toegestaan. Op die 
manier kan de burgemeester niet alleen 
de openbare orde handhaven, maar ook 
preventief optreden om openbareorde-
problemen en strafbare feiten te voor-
komen. Ook heeft de burgemeester 
bijvoorbeeld bevoegdheden gekregen 
(persoonsgericht verstoren) die terroris-
mebestrijding moeten vergemakkelijken. 
Zijn al deze bevoegdheden werkelijk 
noodzakelijk of weerspiegelen zij vooral 
incidentenpolitiek van regering en 
parlement?  

Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit 
en terrorisme, l.j.j. Rogier, m.A.D.W. de jong, 
C.m. Bitter en f.W. Bleichrodt, Den Haag, Boom 
juridische uitgevers, 2007.  
ISBN 978 90 5454 556 9. 

BESTuuRSRECHT EN CRImINAlITEIT
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’s Middags en ’s avonds worden de meeste 
fietsen gestolen | foto: Inge van Mill.
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Crimi-trends
in 2010 worden er 100 000 fietsen minder gestolen dan 

in 2006, als het aan het kabinet ligt. vooral preventieve 

maatregelen gericht op controle en toezicht moeten deze 

aanzienlijke daling bewerkstelligen. vergeet het maar, 

waarschuwen Peter Versteegh en Jessica van Mantgem. 

zonder een dadergerichte aanpak van niet alleen veelplegers 

maar ook van beginnende criminelen én extra inspanningen 

zoals verhoging van de pakkans bij fietsendiefstal en bij 

heling, zal deze daling niet worden gehaald. 

  Brede aanpak vereist voor blijvende daling

fIETSENDIEfSTAl 
DAAlT
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door Peter Versteegh en Jessica van Mantgem 
Peter Versteegh is hoofd Analyse & Research van de politie Haaglanden, 

jessica van Mantgem is werkzaam als onderzoeker bij de dienst 

Nationale Recherche Informatie (DNRI).  

In het regeringsprogramma geeft het kabinet onder meer hoge 
prioriteit aan de aanpak van fietsendiefstal. Naar schatting 
worden in Nederland – aldus het programma – jaarlijks in 
totaal zo’n 750 000 fietsen gestolen. De ambitieuze doel-
stelling van het kabinet luidt dat in 2010 in totaal 100 000 
fietsen minder worden weggenomen ten opzichte van 2006. 
Daarbij wordt aangegeven dat de problematiek vraagt om een 
preventieve aanpak met meer aandacht voor controle en 
toezicht. elders is in deze secondant beschreven dat juist van 
een gecombineerde buurtgebonden en doelgerichte aanpak 
van criminaliteit en onveiligheid belangrijke effecten mogen 
worden verwacht. Goede criminaliteitsanalyse van de 
beschikbare politiedata over fietsendiefstal kan daarbij een 
belangrijke rol spelen. Daarmee kan de aanpak namelijk 
worden gericht op de belangrijkste locaties en tijden. Ook kan 
op die manier worden achterhaald welke personen zich het 
vaakst met fietsendiefstal bezighouden. Dat is niet alleen voor 
de politie van belang. Ook de andere betrokken veiligheids-
partners hebben baat bij goed inzicht in de aard en omvang 
van de problematiek. De gemeenten uiteraard niet in de laatste 
plaats vanwege hun regierol. 

In dit artikel zullen wij proberen inzicht te bieden in de aard, 
omvang en ontwikkeling van fietsendiefstal op nationaal 
niveau. enerzijds met de bedoeling om een beknopt overzicht 
te geven over wat er op dit moment op het terrein van 
fietsendiefstal landelijk speelt. Anderzijds om te laten zien op 
welke manier een dergelijk criminaliteitsprobleem op relatief 
eenvoudige wijze in beeld kan worden gebracht. Ten behoeve 
van een lokale aanpak zou deze analyse van fietsendiefstal op 
lokaal niveau kunnen worden uitgevoerd.

HkSDATA
Bij deze criminaliteitsanalyse maken wij grotendeels gebruik 
van gedetailleerde HKS-data, welke beschikbaar zijn bij de 
politiekorpsen in ons land. Als het gaat om aangiften van 
fietsendiefstal konden wij gebruik maken van de data van in 
totaal 17 politiekorpsen, hetgeen door de spreiding over het 
land een voldoende representatief beeld lijkt op te leveren als 
de grootte van steden in beschouwing wordt genomen. 
Daarbij gebruiken wij de verdachtengegevens uit dezelfde HKS-
databank, welke wél voor alle korpsen compleet zijn. 

Figuur 1> Aantal aangiften van fietsendiefstal in Nederland, 

periode 2002-2006  bron: CBS
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Figuur 2> Gemiddeld aantal aangiften van fietsendiefstal (absoluut 

en per 10 000 inwoners) naar gemeentegrootte in 2006  bron: HKS
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jaarlijks wordt bij de Nederlandse politie 

zo’n 135 000 maal aangifte gedaan van 

fietsendiefstal
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Dit artikel gaat grotendeels over de periode van het vorige 
veiligheidsprogramma van de regering, Naar een veiliger 
samenleving. De looptijd van dit programma was 2003–2006, 
terwijl ten behoeve van de evaluatie 2002 als jaar voor de 
nulmeting is afgesproken. Om die reden nemen wij steeds 
2002 mee als vergelijkingsjaar.  

AANgIfTEN 
jaarlijks wordt bij de Nederlandse politie zo’n 135 000 maal 
aangifte gedaan van fietsendiefstal, zo blijkt uit de meest 
recente cijfers van het CBS. In het HKS worden derhalve 
ongeveer 15 000 aangiften gemist. Als we uitgaan van de 
genoemde 750 000 fietsendiefstallen per jaar betekent dat een 
aangiftebereidheid van ongeveer 20 procent. een afname-
doelstelling van 100 000 fietsendiefstallen betekent dan 
20 000 aangiften minder.
 

Grafiek 1 laat zien dat in 2002 in totaal 143 102 aangiften van 
fietsendiefstal in het HKS werden opgenomen. In 2006 was dat 
aantal gedaald naar ongeveer 120 000 aangiften. Dat is een 
daling met 16 procent. Gelet op de doelstelling van het huidige 
kabinetsbeleid zou dit aantal in 2010 – bij dezelfde kwaliteit 
van invoer – moeten zijn gedaald naar ongeveer 100 000 
aangiften van fietsendiefstallen per jaar: 120 000 aangiften 
minus 20 000 aangiften. 

De grote vraag is dan hoe zo’n forse daling kan worden 
gerealiseerd? Kan de huidige aanpak worden voortgezet of 
moeten de bakens worden verzet. De beantwoording van deze 
vraag zal afhangen van de huidige aard en omvang van de 
problematiek. Op de eerste plaats willen we dan weten waar de 
meeste fietsen worden gestolen. Op basis van de beschikbare 
gegevens van 320 van de 458 gemeenten in Nederland hebben 
wij onderzocht in welke gemeenten – naar gemeentegrootte – 
de meeste fietsen worden gestolen. Figuur 2 laat heel duidelijk 
zien waar de problematiek het grootst is. In 2006 werden in de 
kleinste gemeenten (n=47) gemiddeld 23 fietsen gestolen, 
terwijl in de grootste steden (Den Haag en Utrecht) verreweg de 
meeste fietsen werden weggenomen. Overigens laat de grafiek 
ook zien dat in middelgrote steden naar verhouding de meeste 
fietsen worden weggenomen. In 2006 werden in steden met 
100 000 tot 250 000 inwoners (n=17) per 10 000 inwoners 
gemiddeld 99 fietsen gestolen.

Ook de afname van het aantal aangiften van fietsendiefstal 
gedurende de looptijd van het vorige veiligheidsprogramma 
was – gelet op de stedengrootte – nogal verschillend. In figuur 
3 is te zien dat er een verband lijkt te bestaan met de grootte 
van de steden. Zo is te zien dat in kleine gemeenten met 
minder dan 10 000 inwoners het aantal aangiften sinds 2002 
nog toenam, terwijl in de grootste steden – in dit geval Den 
Haag en Utrecht – sprake was van een afname van maar liefst >>

Figuur 3> Ontwikkeling van aangiften van fietsendiefstal naar 

stedengrootte in 2006 (index 2002=100)  bron: HKS
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Figuur 4> Fietsendiefstal naar pleegtijdstip in 2006  

bron: HKS (n=36 812)
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55 procent. Hoe meer inwoners, des te groter is de afname 
van het aantal aangiften van fietsendiefstal.  Overigens 
laat bestudering van de onderliggende data zien dat er in 
Nederland tussen gemeenten aanmerkelijke verschillen 
bestaan, hetgeen vraagt om nader onderzoek om best 
practices te ontdekken. Daarvan zouden minder goed 
presterende gemeenten kunnen profiteren. 

plEEgTIjDEN
Voor een effectieve aanpak van fietsendiefstal is het van 
belang te weten op welk moment van de dag en op welke dag 
van de week de meeste fietsen worden gestolen. 
Gecombineerd met informatie over de hotspots wordt dan al 
snel duidelijk waar en wanneer de nodige controleacties 
moeten worden uitgevoerd of waar de medewerking van 
burgers kan worden gevraagd om bijvoorbeeld het aantal 
heterdaadaanhoudingen te vergroten. Grafieken 4 en 5 laten 
zien dat ‘s middags en ‘s avonds de meeste fietsen worden 
gestolen. Op vrijdag en zaterdag (de uitgaansavonden) worden 
de meeste fietsen weggenomen. Op zondag vinden iets 
minder fietsendiefstallen plaats. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat er ook hier lokaal grote verschillen kunnen 
bestaan. 

VERDACHTEN 
Voor een effectieve aanpak is het natuurlijk belangrijk te 
weten wie zich het meest schuldig maken aan fietsendiefstal. 
Door de extra opsporingsinspanningen van de politie in de 
afgelopen jaren is het aantal verdachten dat door de politie 
eenmaal of vaker werd aangehouden voor een fietsendiefstal, 
fors toegenomen. In 2002, zo laat figuur 5 zien, werden door 
de Nederlandse politie nog 3627 personen één keer of vaker 
verdacht van fietsendiefstal. In de loop van de jaren steeg dit 
aantal naar 4833 in 2005. Dat is een toename van 33,3 procent. 
echter, in het afgelopen jaar daalde het aantal aangehouden 
verdachten voor het eerst sinds jaren. 

Nu is het heel goed mogelijk dat door de gerichte aanpak van 
de afgelopen jaren de samenstelling van het fietsendieven-
gilde is veranderd. In het navolgende zullen wij dat onder-
zoeken. Dat doen we door steeds enkele persoonskenmerken 
van de fietsendieven in 2006 te vergelijken met de kenmerken 
van de fietsendieven in 2002. 

Allereerst laat figuur 7 duidelijk zien dat bij fietsendiefstal naar 
verhouding vaak sprake is van een jonge verdachte. In 2006 
was bijna 40 procent van alle verdachten (alle soorten 

Figuur 5> Fietsendiefstal naar pleegdag in 2006  

bron: HKS (n=74 096)
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Figuur 6> Aantal verdachten eenmaal of vaker aangehouden voor 

fietsendiefstal, periode 2002-2006  bron: HKS
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misdrijven) die door de politie in dat jaar werden aangehouden 
niet ouder dan 25. Daarentegen waren bijna twee van de drie 
fietsendieven (60 procent) onder de 25 jaar. een op de drie 
fietsendieven was in 2006 minderjarig. Opvallend is dat er in 
vergelijking met 2002 sprake lijkt te zijn van een verjonging. 
Met name de leeftijdscategorie 25-34 jaar was in 2002 
beduidend groter. Dit zou kunnen betekenen dat er in 2006 
minder sprake was van harddrugsverslaafden onder de 
fietsendieven. De meeste harddrugsgebruikers zijn momen-
teel namelijk ouder dan 30 jaar. laten we dat maar gelijk 
onderzoeken.

HARDDRugSgEBRuIkERS
In 2002 was – volgens opgave van de politie – bij een van de 
vier (23,4 procent) fietsendieven sprake van een verslaving 
aan harddrugs, zo toont figuur 8. In 2006 was dit aandeel 
inderdaad gedaald naar nog maar 12 procent. Zo’n afname 
van het aandeel harddrugsgebruikers kan heel goed verklaard 
worden door de gerichte aanpak van veelplegers in de 
afgelopen jaren. Van de aangehouden harddrugsverslaafden 
behoort namelijk zo’n driekwart tot de veelplegers, zo blijkt 
uit de landelijke HKS-data. Het aandeel veelplegers bij de 

fietsendieven zou dan evenzo moeten zijn afgenomen. 
Ook dat onderzochten wij. 

TypOlOgIE
Figuur 9 laat heel duidelijk zien dat het aandeel veelplegers 
onder de fietsendieven in de afgelopen jaren aanzienlijk is 
afgenomen. In 2002 was nog een op de drie fietsendieven een 
veelpleger. Het gaat dan om een verdachte die in zijn of haar 
criminele carrière vaker dan 10 maal door de politie ter zake van 
een misdrijf is aangehouden. In 2006 daalde het aandeel 
veelplegers onder de fietsendieven naar nog geen een op de 
vier (24,2 procent). juist het aandeel starters (de fietsendiefstal 
was hun eerste antecedent) en het aandeel meerplegers (van 2 
t/m 10 antecedenten) namen beide flink toe. 

ETNISCHE ACHTERgROND
Tot slot kijken we ook nog naar de etnische achtergrond. 
De meerderheid van de verdachten van fietsendiefstal is 
van Nederlandse afkomst. Wel moet gezegd worden dat, 
gerelateerd aan de eigen bevolkingsgroep, verdachten met 
een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond wel vaker 
verdacht worden van fietsendiefstal dan autochtonen. 

BAkENS VERzETTEN 
Al met al zou dit tot de conclusie kunnen leiden dat er aan-
wijzingen zijn dat de afname van het aantal fietsendiefstallen 

Figuur 7> Verdachten van fietsendiefstal naar leeftijd, 2002 vs. 2006 

(aandeel in %)  bron: HKS (n=3627 vs. n=4400)
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Figuur 8> Verdachten van fietsendiefstal naar harddrugsgebruik, 

periode 2002-2006 (aandeel in %)  bron: HKS (n= 3627 vs. n=4400)
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in Nederland onder meer verklaard kan worden door de aanpak 
van veelplegers. De daling van het aantal fietsendiefstallen in 
de grote steden – waar in de afgelopen jaren ook de meeste 
veelplegers zijn aangehouden – is namelijk het grootst. Daarbij 
nam het aandeel verdachten tussen 25-34 jaar, het aandeel 
verslaafden en het aandeel veelplegers onder de aangehouden 
fietsendieven in de afgelopen jaren het meest af. Dit zou 
kunnen betekenen dat – gelet op de nieuwe doelstelling van 
100 000 fietsendiefstallen minder in 2010 – de bakens qua 
doelgroep enigszins verzet moet worden. 

Wellicht zal de aanpak in de komende jaren meer dan voorheen 
óók moeten worden gericht op jonge, beginnende criminelen 
alsook op first offenders. Vooral in de grotere steden valt – in 
samenwerking met betrokken partners en onder regie van de 
gemeenten – vermoedelijk nog veel fietsendiefstal te voor-
komen. Met veel aandacht voor de hotspots en hot times, 
gelegenheidsbeperking door bijvoorbeeld het plaatsen van 
(bewaakte) fietsenstallingen en fietsbeugels, verhoging van de 
pakkans bij fietsendiefstal en ook bij heling. Zonder deze extra 
inspanningen zal de daling met 100 000 fietsendiefstallen 
vermoedelijk niet worden gehaald. <<

met dank aan leen prins van de dienst Nationale Recherche 

Informatie (DNRI).

In het decembernummer van SECONDANT verschijnt een bijdrage 
over  de aanpak van fietsendiefstal.

Om fietsendiefstal terug te kunnen dringen, moet 
ook de gelegenheid daartoe worden verminderd, 

bijvoorbeeld door bewaakte fietsenstallingen 
beschikbaar te stellen | foto: Inge van Mill. 

Figuur 9> Verdachten van fietsendiefstal naar typologie, 2002 vs. 

2006 (aandeel in %)  bron: HKS (n=3627 vs. n=4400)
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Figuur 10> Verdachten van fietsendiefstal naar etnische achter-

grond, 2002 vs. 2006 (aandeel in %)  bron: HKS (n=3627 vs. n=4400)
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Hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht 
Ybo Buruma: “Respecteer dat in onze samenleving 
vogels van diverse pluimage wonen.”



secondant #5 | oktober 2007   15

INTeRVIeW Hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht ybo Buruma over strafrecht 
en samenleving: 

“DE HANDHAVERS VAN DE 
WET VERTROuWEN NIET 
mEER Op HuN gEzOND 
VERSTAND” 

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

“Met strafrecht kun je maatschappelijke 
problemen de baas worden, maar strafrecht alleen 
volstaat niet.” Professor Ybo Buruma neemt op zijn 
werkkamer op de Radboud Universiteit Nijmegen 
nadrukkelijk stelling tegen de tendens steeds meer 
kleine vergrijpen strafrechtelijk te vervolgen. 
“Tegen terrorisme moet je repressief kunnen 
optreden, maar het is ongelofelijk belangrijk om 
groepen met andere opvattingen dan de blanke 

meerderheid niet de radicalisering in te duwen. 
Tegen mensen als jason W. van de Hofstadgroep 
moet je strafrechtelijk optreden. Maar van een 
wilde tekst op internet van een meisje dat zich 
boos maakt over het Midden-Oosten, is het veel 
verstandiger die te laten voor wat het is. er zijn 
mensen die absoluut griezelig zijn. Die moeten 
worden aangepakt.”

Buruma is het eens met de constatering in het 
beleidsprogramma van het kabinet-Balkenende IV 
dat de strafrechtelijke basis in Nederland in de 

problemen in de moderne samenleving, zoals eergerelateerd geweld, 
radicalisering en terrorisme, kunnen prima via het tweehonderd jaar oude 
strafrecht worden aangepakt. “maar strafrecht alleen volstaat niet”, zegt 
ybo Buruma, hoogleraar Strafrecht en strafprocesrecht aan de Radboud 
universiteit Nijmegen. In veel gevallen werkt het bijvoorbeeld averechts 
als politie en justitie hun bevoegdheden per se naar de letter van het 
strafrecht uitoefenen. Als Buruma minister van justitie zou zijn, zou hij de 
veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg zwaarder aanzetten. 
Hij zou de nadruk leggen op het weer aan elkaar koppelen van het begin 
en het einde van de keten en de reclassering weer een rol geven in de 
veiligheidsketting. “Het wordt hoog tijd dat justitie gaat begrijpen wat het 
belang van de reclassering is voor het terugbrengen van de misdaad”, aldus 
Buruma in een interview met secondant.    

>>
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afgelopen jaren ‘is verstevigd en het vermogen van 
de politie om criminaliteit op te helderen fors is 
gegroeid en strafzaken een stuk sneller zijn 
afgedaan’. De strafrechtgeleerde die met regelmaat 
de Nederlandse overheid adviseert, plaatst wel 
meteen een kanttekening: “Het is allemaal waar, 
maar er zijn minpunten die hiermee samenhangen. 
Bijvoorbeeld de neiging bij hele kleine delicten 
geweldig repressief op te treden. We zijn onaan-
genaamheden aan het criminaliseren. Neem de 
zaak van de vader die zijn dochter een klap geeft 
tegen de wang en waarin de Hoge Raad zich dan 
gaat buigen over de principiële vraag of ouderlijk 
tuchtrecht bestaat. en de foutparkeerder die zijn 
bon versnippert en wordt vervolgd voor vervuiling 
van de bodem. Zijn dat nu strafbare feiten? Dit soort 
zaken die heel veel voorkomen, verstoppen niet 
alleen een strafrechtelijk systeem. Belangrijker is 
dat de criminalisering bijdraagt aan een onvriende-
lijke samenleving.” 

fluTDElICTEN 
Het werkt volgens hem in veel gevallen averechts 
als politie en justitie hun bevoegdheden per se naar 
de letter van het strafrecht uitoefenen. “Het kan 
even beleid zijn om jongeren die hun vinger 
oplichten tegen een overheidsdienaar strafrechte-
lijk aan te pakken. Flutdelicten vervolgen is prima 
zolang het gaat om een goed doordacht beleid. 

Maar dat laatste is lang niet altijd het geval. 
Daardoor ontstaan gevoelens in de maatschappij 
van overheidsdienaren die wel erg tevreden zijn met 
de bevoegdheden die ze hebben gekregen. 
Dat proeft niet lekker. er zijn in de afgelopen jaren te 
veel onaangenaamheden onder het strafrecht 
getrokken en in regeltjes vervat. De reden daarvan is 
dat we tekortschieten in het doeltreffend optreden 
tegen menselijk gedrag dat overlast veroorzaakt 
zoals drinkbekertjes op straat gooien en hang-
jongeren die onaardige dingen zeggen tegen 

winkelend publiek. De handhavers van de wet 
vertrouwen niet meer op hun gezond verstand. 
Net als veel gewone mensen zijn ze het verleerd 
om andere mensen aan te spreken op een 
normale toon. Dat heeft verstrekkende gevolgen,” 
aldus Buruma die medeauteur was van het PvdA-
verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer-
verkiezingen in 2006. 

een andere taakopvatting van de wetshandhavers is 
dringend gewenst, betoogt Buruma. “Het veel te 
streng optreden tegen kleine overtredingen komt 
ook voort uit de drang om persoonlijke risico’s te 
mijden bij de uitoefening van de professionele 
taken. Het is gemakkelijker om op te treden tegen 
de vader die in het winkelcentrum zijn hangende 
dochter een draai om de oren geeft, dan om op te 
treden tegen veel minder zichtbaar huiselijk 
geweld. Of tegen de scholier die een vinger geeft, 
dan de patser die honend in het zicht van een agent 
zijn opgepimpte bak foutparkeert. Optreden tegen 
de echte rotzakken vergt soms lef. en als dat een 
probleem is, moet je niet van de weeromstuit 
gewone mensen gaan lastigvallen.”

“Op dit gebied is een cultuurverandering nodig. 
Het kabinet zou signalen kunnen afgeven dat het 
anders moet in ‘een samenleving waarin wederzijds 
respect de norm is’ zoals het staat geformuleerd in 
het beleidsprogramma. Om te beginnen zou het 
kabinet zelf wat meer vertrouwen mogen uitstralen 
in wat de mensen doen. Radicalisering is bij 
uitstek een voorbeeld waarbij je laat zien dat je ‘ze’ 
niet vertrouwd. erger nog, bij elke jongere die je 
fouilleert, laat je steeds zien dat je ze niet vertrouwt. 
Als je problemen wilt oplossen, moet je ermee 
beginnen jongens in de ogen te kijken in plaats 
van in hun broekzak.”

DOORzETTINgSmACHT
De problemen in de informatiemaatschappij krijgen 
een steeds complexer karakter en het strafrecht is 
ruim tweehonderd jaar oud. Toch biedt het straf-
recht volgens de strafrechtsgeleerde nog steeds 
voldoende oplossingen voor eigentijdse maat-
schappelijke problemen zoals eergerelateerd 
geweld, radicalisering, terrorisme en extreme 

“Optreden tegen de echte rotzakken 

vergt soms lef. en als dat een 

probleem is, moet je niet van de 

weeromstuit gewone mensen gaan 

lastigvallen”

Zijn dat nu strafbare feiten?
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haatzaaiende en tot geweld opzettende uitingen op 
het internet. Voorwaarde is dat bij het formuleren 
van nieuwe wetten en het toepassen van het 
strafrecht de ontwikkelingen in de maatschappij 
in ogenschouw worden genomen.

Buruma: “Het strafrecht heeft wel degelijk 
betekenis. Ook bijvoorbeeld in verband met het 
terrorisme. Toen in reactie op 9/11 de wet werd 
gewijzigd en rekrutering voor de jihad strafbaar 
werd, was dat prima want dan hebben we het over 
een echte bedreiging. Maar maak het niet contra-
productief. Respecteer dat in onze samenleving 
vogels van diverse pluimage wonen: die mogen 
elkaar best met verwondering aankijken, maar als 
overheid moet je die diversiteit koesteren. een 
studente kan ermee leven dat ze bij de bakker gek 
wordt aangekeken als ze een hoofddoek draagt, 
maar niet als ze politici vol wantrouwen over een 
maatschappij hoort praten waar meer hoofddoeken 
in het straatbeeld te zien zijn. Dat laatste leidt 
uiteindelijk tot Parijse toestanden waarbij de politie 
niet meer veilig een bepaalde wijk in kan.” 

Bij het bestrijden van terrorisme wil het kabinet de 
minister van justitie de doorslaggevende bevoegd-
heid geven om de noodzakelijke maatregelen te 
treffen, zonodig met bevoegdheden die liggen op 
het terrein van andere ministers. Dit voornemen om 
de zogenoemde doorzettingsmacht bij de minister 
van justitie te leggen, noemt Buruma ‘niet volstrekt 
voor de hand liggend’. Hij geeft als voorbeeld een 
uitgevoerde bio-terroristische aanslag waarbij de 
minister van Volksgezondheid waarschijnlijk 
veerkrachtiger kan optreden. “Ik ben er niet op 
tegen, het is meer een verwonderpunt. Het is wel 
goed dat, als de paniek toeslaat, iemand de beslis-
singsmacht heeft en door traditionele overleg-
structuren kan heen breken. Maar het hangt van het 
type terrorisme af wie het beste doorzettingsmacht 
zou kunnen hebben. De keuze voor justitie is 
raadselachtig want de echte terrorismebestrijding 
is een internationale zaak. Ook vallen zowel rampen-
bestrijding, als het vergaren van inlichtingen onder 
Binnenlandse Zaken. Dat bij tegenover elkaar 
staande belangen één minister de beslissingsmacht 
heeft, is echter wel een goede zaak.”  

pREVENTIE
Bij het veiligheidsbeleid en de terrorismebestrijding 
stelt het kabinet preventie voorop. Daarin passen 
onder meer de plannen om een ‘effectief systeem 
van monitoring en surveillance’ op internet op te 
zetten en een meldpunt cybercrime in te stellen. 
Professor Buruma maakt een onderscheid tussen 
de engelse begrippen prevention (preventie) en  
pre-emptive action (preventief). “echte preventie 
bestaat erin als we als samenleving iets doen met 
de diepste verwijten van de zijde van oprechte 
moslims: immoraliteit in het openbare leven; een 
onduidelijke houding in de kwesties Palestina en 
Irak en de daadwerkelijke discriminatie op de 
arbeidsmarkt van etnische groepen in Nederland. 
Omdat we het moslimdeel van de samenleving 
daarin niet helemaal naar tevredenheid tegemoet 
kunnen komen, nemen we onze toevlucht tot pre-
emptive optreden.”

“Het is het verschil tussen wortel en stok, beloning 
en straf. Banen scheppen voor moslims is een 
wortel. Het vastzetten van islamitische jongeren 
en het moeilijk maken van geld opnemen, vallen 
onder de stok. In het bestuursrecht worden steeds 
meer mogelijkheden gecreëerd met een pre-
emptive karakter die als preventie staan vermeld. 
Het zijn maatregelen om terroristische activiteiten 
onmogelijk te maken. Maar die hebben onbedoelde 
neveneffecten voor andere mensen. Het kabinet 
zal wel allebei willen. Met de ‘wortel’-kant van 
preventie in de prachtwijken kan ik wel instemmen, 
over de pre-emptive kant heb ik veel meer zorgen.”     

De bezorgdheid van Buruma geldt de mogelijk-
heden tot het maken van afwegingen en het contro-
leren van besluiten. “In het bestuurlijke is het idee 
van ‘check and balance’ veel minder ontwikkeld dan 
in het justitiële. De toename van de mogelijkheden 
pre-emptive maatregelen te nemen, kan snel leiden 
tot ambtenaren die veel verder gaan in hun 
optreden dan gewenst is. Als dat optreden in wijken >>

“echte preventie bestaat erin als we 

als samenleving iets doen met de 

diepste verwijten van de zijde van 

oprechte moslims”
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leidt tot radicalisering en stigmatisering, schept het 
bestuur zelf veiligheidsproblemen. Dat veroorzaakt 
een spiraal van meer bevoegdheden met een pre-
emptive karakter, meer radicalisering, meer 
ingrijpen enzovoorts. In de huidige ongemakkelijke 
stemming in de samenleving is het al gebeurd dat 
een Nederlands uitziende jongen drie maanden is 
vastgezet omdat hij weigerde zijn identiteitskaart 
te laten zien. Als we dit goedkeuren, komen we in 
een soort DDR terecht.” 

pRIVACy
Over de inbreuk op de privacy van de burger die 
volgt uit voorgestelde maatregelen in het veilig-
heidsbeleid, zoals een strafrechtelijke aanpak van 
mogelijke criminaliteit bijvoorbeeld bij vermoedens 
van terrorisme, is de Nijmeegse hoogleraar aan-
zienlijk milder gestemd. “Dat er gegevens over ons 
worden geregistreerd, is iets waar de meeste 
mensen niet meer erg opgewonden van raken. 
Natuurlijk moet er worden opgepast: gegevens 
verouderen, bijvoorbeeld omdat mensen verhuizen; 
gegevens kunnen worden misbruikt doordat 
onbevoegden politiegegevens hacken en er anderen 
mee gaan chanteren, en gegevens kunnen volstrekt 
buiten de oorspronkelijke context veel schade 
opleveren. We zouden echter haast vergeten dat 
privacy ook gaat over de vraag of de overheid je 
kinderen bij je weg mag halen, of ze je huis mogen 
doorzoeken en of ze je op straat zomaar mogen 
fouilleren. Als het daarover gaat, snappen mensen 
meestal beter dat privacy er echt toe doet. Het is 
goedkoop om privacy en veiligheid te simpel 
tegenover elkaar te stellen.” 

Het kabinet verwacht door de aanstelling van 
vijfhonderd ‘forensische assistenten’ bij de politie 
het ophelderingspercentage van inbraken in 
woningen en bedrijven in 2010 te verhogen met 
15 procent. Dat is een goede maatregel, meent 
Buruma. “Als voorzitter van de Commissie evaluatie 
Afgesloten Strafzaken heb ik al snel sympathie voor 
belastend of ontlastend bewijsmateriaal. Het is vrij 
simpel: als jij een verhaal hebt waarom jouw DNA 

“Als jouw DNA wordt aangetroffen 

op een moordwapen, heeft dat erg 

weinig van doen met privacy”
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ergens op zit, word je niet veroordeeld. Als jouw 
DNA wordt aangetroffen op een moordwapen, 
heeft dat erg weinig van doen met privacy. Het is 
van groot belang dat meer wordt gedaan aan de 
oplossing van inbraken. Het ophelderingpercentage 
is nu heel laag omdat er geen bewijs is. Als de politie 
daar meer werk van gaat maken, hoor je mij niet 
piepen.” 

VEIlIgHEIDSkETTINg
Als Buruma minister van justitie zou zijn, zou hij de 
veiligheidsketen van preventie, repressie en nazorg 
zwaarder aanzetten. Nadruk in zijn beleid zou zijn 
de schakels aan het begin en het einde van de keten 
weer aan elkaar te koppelen. “De reclassering moet 
weer een rol krijgen in de veiligheidsketting. 
Nu heeft zij alleen maar een controlerende taak, 
maar het echte reclasseringswerk is mensen helpen 
te resocialiseren. Het gaat om het directe contact 
van de reclasseringswerker met mensen met twee 
ogen en een neus. In de afgelopen decennia is er een 
potje van gemaakt. Reclasseringswerkers staan in 
de frontlinie en denken niet volgens het stramien 
van een protocol. Zij zijn het slachtoffer geworden 
van het aanstellen van managers die mensen 
afrekenen op aantallen en die het praktisch inzicht 
tekortdoen. Dat de bevolking niet gelooft in 
vertegenwoordigers van de rechtstaat wordt 
daarmee in stand gehouden.”  
 

Hij benadrukt dat de reclassering opnieuw de 
praktische begeleiding van gevangenen bij hun 
terugkeer in de maatschappij moet oppakken. 
“er wordt veel te weinig goed kwantitatief onder-
zoek gedaan naar de impact van reclassering en 
dergelijke. Politici zijn niet geïnteresseerd in wat 
werkt, maar in wat een leuk plan lijkt. Maar uit de 
weinige, ook niet snoeiharde, cijfers die we hebben, 
blijkt dat 38 procent van de ex-gedetineerden die na 
detentie werk hebben binnen een half jaar recidi-
veert, tegen 78 procent van de ex-gedetineerden die 
geen werk hebben. Als we nu eens aannemen dat 
de helft van dat verschil komt door het hebben 
van werk, dan betekent dit dat de reclassering 20 
procent van de delinquenten die ze werk bezorgen 
tot inkeer brengt. Dat is bijvoorbeeld evenveel als de 
werking van een astmapil. er is geen sterveling die 
dat astmamedicijn afschaft, maar in het strafrecht 
is wel de reclassering afgeschaft. De dokter probeert 

bij de astmapatiënt die niet op het medicijn 
reageert gewoon een ander middel of een nieuwe 
instelling maar weet dat de 20 procent-pil wel bij 
een andere patiënt werkt. Zelfs als 10 procent van de 
boeven stopt met boefachtige activiteiten, kan toch 
niet worden beweerd dat dat niet prettig is. 
Reclassering ligt tussen net straf gehad en morgen 
niet weer doen. Het wordt hoog tijd dat justitie gaat 
begrijpen wat het belang van de reclassering is voor 
het terugbrengen van de misdaad.”
  

De burger een rol toekennen in de veiligheidsketen, 
zoals het kabinet doet in het nog experimentele 
Burgernet waarbij burgers worden betrokken bij 
opsporingsactiviteiten van de politie, past niet in 
het denken van Buruma over een grotere veiligheid 
in de samenleving. “De burger is een bijzonder 
gevaarlijke factor in het veiligheidsbeleid. Hij meldt 
misdaad anoniem. Denk aan wat rancuneuze buren 
kunnen aanrichten. Het lijkt op de doodgriezelige 
klikmentaliteit in de voormalige DDR. We zijn de 
ogen aan het sluiten voor valse aangiftes. De politie 
realiseert het zich, maar de politici niet. In alle 
mensen schuilt een misdadiger, ook bij anonieme 
aangiftes.”

DuyNSTEE BOkAAl
Professor Ybo Buruma is regelmatig te zien op 
televisie waar hij onder meer zijn inzichten 
verwoordt over strafprocessen tegen topcriminelen. 
Hij ontving al twee keer de Frans Duynstee Bokaal 
van de Radboud Universiteit voor de Nijmeegse 
wetenschapper die in een bepaald jaar het meest in 
de media aanwezig is geweest. De kwalificaties voor 
zijn optredens luidden ‘deskundig, welbespraakt en 
helder’. Gevraagd naar hoe hij deze vorm van 
erkenning ervaart, stokt voor het eerste tijdens het 
gesprek de snelle antwoordenstroom van de 
hoogleraar. Hij staart, kennelijk verward, even in het 
niets en zegt dan langzaam: “Zo’n bokaal, daar doe 
je het niet voor. Ik vind dat je als wetenschapper in 
de media moet uitleggen wat er aan de hand is op 
jouw vakgebied. Dat ik in 2006 bovenaan sta in de 
mediascore van de universiteit illustreert vooral dat 
het strafrecht het ontzettend goed doet in de 
media. Voor mij is het logisch dat ik op een maat-
schappelijk relevant gebied als het strafrecht uitleg 
geef. Dat is een persoonlijke keuze. Ik vind dat dat 
als professor mijn maatschappelijke taak is.” <<

“Het is ongelofelijk 
belangrijk om groepen 
met andere opvattingen 
dan de blanke 
meerderheid niet de 
radicalisering in te 
duwen.”
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  grote rol voor burgerparticipatie 

BuuRTpREVENTIE BOlNES WINT 
pREVENTIEpRIjS
Hein Roethofprijs
Het project Buurtpreventie Bolnes uit Ridderkerk is bekroond met de 
Hein Roethofprijs 2007. De jury was blij met het grote aantal inzendingen, 
waarbij in veel gevallen burgerinitiatieven een grote rol speelden.  
Ook de kleinschaligheid van een groot aantal projecten sprak de jury aan. 
Het was de eenentwintigste keer dat de preventieprijs werd uitgereikt.

In de wijk Bolnes in Ridderkerk gaan bewoners op pad 
om over de sociale veiligheid in hun wijk te waken | 
foto: Auke Pluim.
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door Janny Pols
De auteur is secretaris van de Hein Roethofprijs.

Achtendertig projecten werden dit jaar ingediend 
voor de jaarlijkse preventieprijs. De projecten 
richten zich op een scala aan delicten, zoals 
criminaliteit op bedrijventerreinen, tegen juweliers, 
fietsendiefstal, jeugdcriminaliteit en criminaliteit 
tijdens de jaarwisseling. juryvoorzitter Gerben 
Bruinsma toonde zich zeer ingenomen met het 
mooie resultaat van de gerichte werving van 
preventieprojecten door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat 
verantwoordelijk is voor de organisatie van de 
preventieprijs. Bruinsma was vooral zeer te spreken 
over het grote aantal kleinschalige projecten dat 
werd ingezonden en waarbij burgerparticipatie een 
grote rol speelde. Zo ook bij het bekroonde project 
Buurtpreventie Bolnes uit Ridderkerk. Dat is in 
oktober 2002 gestart met circa vijfendertig 
wijkbewoners die de toenemende criminaliteit 
en overlast in hun wijk wilden aanpakken. 
In overleg met politie, gemeente en welzijns-
organisaties richt Buurtpreventie Bolnes, dat een 
dagelijks bestuur kent, zich op specifieke problemen 
in de wijk zoals inbraak, jeugdcriminaliteit en 
drugsoverlast.

Anno 2007 kent het project meer dan honderd 
gemotiveerde vrijwilligers die bij toerbeurt overdag 
of ’s nachts als koppel door de wijk en het bedrijven-
terrein de Boeleer surveilleren. Zij doen dit op 
onregelmatige tijden en goed waarneembaar door 
de speciale kleding die zij dragen en met de steun 
van de politie Ridderkerk/Rijnmond. 

Verdere activiteiten van Buurtpreventie Bolnes 
bestaan uit speciale acties, zoals de verkeersproble-
matiek rond de scholen, het verlichten van achter-
paden en de bewaking van bouwprojecten in de 
wijk. De criminaliteit in de wijk Bolnes is door de 
buurtpreventie substantieel gereduceerd. <<

  grote rol voor burgerparticipatie 

BuuRTpREVENTIE BOlNES WINT 
pREVENTIEpRIjS

Het project buurtpreventie bolnes uit ridder
kerk is de winnaar van de Hein roethofprijs 
2007. dit maakte minister van justitie Hirsch 
ballin op 22 oktober bekend in de nieuwe kerk 
in den Haag. de jury heeft buurtpreventie 
bolnes als beste project gekozen door het grote 
aantal enthousiaste vrijwilligers dat meedoet, 
de organisatiestructuur en de positieve 
resultaten. 

de winnaars ontvingen uit handen van de 
minister een beeldhouwwerkje van de kunste
nares Helen Ferdinand en een bedrag van 
20 000 euro. volgend jaar zullen zij tijdens 
de uitreiking van de Hein roethofprijs 2008 
verantwoording afleggen over de besteding 
van het geld.
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FOTOSeRIe Training voor detailhandel

WEERBAAR  
IN DE WINkEl

Werkvloer
De Arbeidsinspectie heeft aan de bel getrokken: eigen onderzoek laat zien 
dat er groeiende agressie en geweld in de detailhandel is, én dat werkgevers 
nodig een tandje hoger moeten schakelen om hun personeel daar beter 
tegen te kunnen beschermen. Er zijn tal van maatregelen denkbaar, zoals de 
training Veilig in de Winkel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, waarin 
winkelpersoneel de fijne kneepjes leert van de omgang met agressieve 
klanten. 
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(foto links)
Er wordt met een rollen
spel geoefend met het 
controleren op winkel
diefstal. Acteur Jeroen 
van Wijgaarden wordt bij 
de kassa ‘betrapt’. 
Hij had in zijn winkel
wagentje tussen de grote 
verpakkingen een artikel 
verstopt, om het zonder 
te betalen mee te kunnen 
nemen. Op de achter
grond (in het midden) 
Joost Daniels, die de 
training samen met Van 
Wijgaarden verzorgt.  

(foto rechts) 
Acteur Jeroen van 
Wijgaarden leeft zich 
uit als een ongezeglijke 
klant, die met veel 
misbaar verhaal haalt 
bij de balie. Hij wacht de 
reactie af van de cursiste 
achter de balie. 

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Alfred Hakkert
 

Bijna de helft van de winkelmedewerkers moet wel 
eens scheldende klanten verduren of wordt met 
ander verbaal geweld geconfronteerd, zoals jennen, 
beledigen en vloeken. Dat onthulde de Arbeids-
inspectie vorig jaar in een onderzoek naar agressie 
en geweld in de detailhandel. Voor het onderzoek 
nam de inspectie een kijkje in de keuken bij 458 
winkels in grote winkelstraten en winkelcentra plus 
omliggende straten. een greep uit de cijfers: Van 
de ruim 600 voor het onderzoek geënquêteerden is 
11 procent wel eens bedreigd en heeft 7 procent een 

incident meegemaakt waarbij fysiek geweld werd 
gebruikt. Bij 9 procent van de ondervraagden had 
dat naar eigen zeggen lichamelijke of psychische 
schade tot gevolg. Bijvoorbeeld blijvende littekens 
en blauwe plekken, maar ook slaapproblemen, 
moeite om naar het werk te gaan, angst om over 
straat te gaan en angst om alleen te werken. 

mAATREgElEN
De inspectie was nieuwsgierig naar de maatregelen 
die de detailhandel zoal neemt om agressie en 
geweld te beteugelen. Omdat brancheorganisaties 
een arsenaal aan tips, adviezen en andere middelen 
– zoals cursussen om met vervelende klanten om te >>
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leren gaan – voorhanden hebben, kunnen bedrijven 
en winkels naar hartenlust met maatregelen 
stoeien.  Doen zij dat ook? Vooral organisatorische 
maatregelen zijn wijdverbreid onder bedrijven; denk 
daarbij aan het vermijden van eenzaam werk, het 
werken met een sleutelplan en procedures voor het 
openen en sluiten van de winkel. Maar aan goede 
procedures voor het omgaan met geld, bijvoorbeeld 
het tellen ervan op wisselende tijden, schort het nog 
wel eens. Dat zulke procedures veel criminaliteit 
kunnen voorkomen, beseffen ondernemers onvol-
doende. Het Keurmerk Veilig Ondernemen spreekt 
nog onvoldoende tot de verbeelding, constateert de 
inspectie verder. Minder dan 10 procent van de 

bedrijven voldoet eraan. Men ziet meestal pas reden 
om met het keurmerk aan de gang te gaan na een 
incident of vervelend voorval. 

VERVOlgONDERzOEk
In de zomer van 2007 verscheen een nieuw 
onderzoek van de inspectie. Hoe is de stand van 
zaken een jaar later? Vooral winkels in gebieden die 
op basis van onder meer politiegegevens, gegevens 
uit veiligheidsmonitoren en overvalcijfers als risico-
gebieden gelden, werden bezocht, 733 in totaal. 
Daar immers moet van sociale veiligheid écht werk 
worden gemaakt. Maar de mate waarin werkgevers 
antiagressiemaatregelen treffen, kan de inspectie 
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nog niet bekoren. Zeker in vergelijking met sectoren 
die met eenzelfde problematiek kampen, zoals het 
openbaar vervoer. Van bijna de helft van de onder-
zochte detaillisten (45 procent) verlangde, of eiste, 
de inspectie betere maatregelen tegen agressie en 
geweld.

In sommige winkels moest de indeling verbeteren, 
omdat een onoverzichtelijke indeling agressie en 
geweld in de hand kan werken. een ander voorbeeld 
is slechte verlichting bij personeelsuitgangen, wat 
bij werknemers voor angstgevoelens kan zorgen. 
Zeker wanneer zwervers, drugsverslaafden en 
groepjes jongeren in de buurt rondhangen. 

De inspectie adviseert winkeliers in zulke gevallen 
samen met andere winkeliers voor de directe 
leefomgeving te zorgen. Bij winkels met geblin-
deerde deuren waren cameravoorzieningen nodig, 
zodat werknemers eventuele indringers tijdig in de 
gaten krijgen. een aantal winkeliers moest dringend 
over een afroomsysteem nadenken, omdat zij nog 
grote voorraden contant geld in huis hadden. In 
weer andere winkels moest de kassaopstelling 
veranderen, omdat klanten wel heel eenvoudig bij 
de kassa konden komen. In sommige winkels bleef 
een werknemer achter om het geld te tellen, terwijl 
de rest van het personeel al huiswaarts was. 
een ander manco dat de inspectie constateerde, 

Acteur Jeroen van 
Wijgaarden speelt 
tegenover een cursiste 
een vervelende klant, 
die het geduld van het 
winkelpersoneel tot het 
uiterste op de proef stelt. 

>>
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was dat bij sommige winkels op warme dagen de 
achterdeur wijd open bleef. Om inbrekers niet 
nodeloos te plezieren hebben deze winkels 
openings- en sluitingsprocedures nodig, evenals 
procedures voor sleutelbeheer.  De inspectie stelde 
verder vast dat in veel bedrijven en winkels werk-
nemers onvoldoende weerbaar zijn tegen agressie 
en geweld. Cursussen of trainingen moeten de 
weerbaarheid van het personeel tegen agressie en 
geweld vergroten.

TRAININg
Werkgevers kunnen daarvoor bijvoorbeeld aanklop-
pen bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). 

Dat heeft samen met de Stichting Opleidingsfonds 
Detailhandel (SOD) een onlineweerbaarheidstraining 
ontwikkeld, die winkelmedewerkers beter moet 
leren omgaan met agressie en geweld. De training, 
die zowel geschikt is voor beginnende medewerkers 
in de detailhandel als voor het vmbo- en mbo-
onderwijs, is te volgen via: www.veiligindewinkel.nl

een andere training die het HBD aanbiedt, is de 
groepstraining Veilig in de Winkel. Daarmee moeten 
cursisten goed beslagen ten ijs komen als zich 
gevallen van agressie en geweld voordoen, maar ook 
leren zij omgaan met winkeldiefstal en overvallen in 
de winkel. De training bestaat uit drie keuze-
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modules: agressie en geweld, winkeldiefstal, 
en overvallen. Daarvan worden er altijd twee 
behandeld. Tijdens een intakegesprek bepaalt de 
trainer samen met de opdrachtgever welke onder-
werpen de meeste aandacht verdienen. Ook 
praktische adviezen en tips om de veiligheid van 
de winkel, of het winkelgebied, te vergroten, 
komen aan bod.
  

De training biedt cursisten de gelegenheid om 
ervaringen uit te wisselen, maar bereidt ze ook voor 
op nieuwe ervaringen met behulp van rollenspelen. 
Professionele acteurs kruipen in de huid van 
agressieve of gewelddadige klanten, en de cursisten 

moeten daarop reageren. Het biedt cursisten meer 
zelfvertrouwen als ze van zichzelf weten hoe ze 
moeten handelen in moeilijke situaties waarin ze 
met agressie en geweld te maken kunnen krijgen. <<

De onderzoeken van de Arbeidsinspectie zijn te downloaden 
van de website van de inspectie en van de website van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid: 
www.arbeidsinspectie.szw.nl en www.hetccv.nl

met dank aan loes van der Valk van het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel. Voor meer informatie over de training Veilig 
in de Winkel: loes van der Valk, tel. 070  338 56 13, of 
l.vandervalk@hbd.nl

(foto links)
Tijdens de training Veilig 
in de Winkel worden 
cursisten met behulp 
van rollenspel voorbereid 
op moeilijke situaties 
met lastige en agressieve 
klanten. Voorafgaand 
aan het rollenspel wordt 
nog eens uitgelegd hoe 
belangrijk het eerste 
contact met klanten is.

(foto rechts)  
Onderdeel van de 
training is ook dat 
cursisten met elkaar in 
gesprek gaan over wat 
zij hebben geleerd.
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Veiligheidsbeleid dat een algemene aanpak van criminaliteit inhoudt, zoals 
meer politie in de wijk, is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Dit leert 
Amerikaans onderzoek naar innovatieve politiemethoden. Voor de Nederlandse 
politie liggen er vooral kansen bij een probleemgerichte aanpak, waarbij 
nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de wensen en verwachtingen 
van burgers, constateren René Hesseling, Peter Versteegh en Jaap de Waard.

  politiezorg die werkt

BuuRTgEBONDEN EN DOElgERICHT 
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door René Hesseling, Peter Versteegh en  
Jaap de Waard
De auteurs zijn respectievelijk senior onderzoeker en 

chef Analyse & Research bij politie Haaglanden en senior 

beleidsmedewerker bij de directie Rechtshandhaving en 

Criminaliteitsbestrijding van het ministerie van justitie.

er bestaan geen handboeken of panklare recepten 
die aangeven wat wel of niet werkt bij de aanpak van 
criminaliteit. Wel is de laatste decennia steeds meer 
inzicht verkregen in welke richting gezocht moet 
worden om criminaliteit succesvol tegen te gaan. 
Kennisnemen van dergelijke inzichten is dan ook 
een must voor iedereen die betrokken is bij het 
reduceren van criminaliteit. Zo nu en dan verschijnt 
er een publicatie rond een politieonderwerp die 
werkelijk de moeite van het lezen waard is. Onlangs 
verscheen een dergelijke publicatie onder redactie 
van twee gerenommeerde politieonderzoekers: 
David Weisburd en Anthony A. Braga. In Police 
Innovation. Contrasting Perspectives wordt op 
systematische wijze beschreven wat we kunnen 
leren van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek 
naar de effectiviteit van acht strategische ver-
nieuwingen in de werkwijze van de (Amerikaanse) 
politie bij het tegengaan van criminaliteit. 
Het betreft de volgende innovatieve politiële werk-
wijzen: community policing, broken windows 
policing, probleemgeoriënteerde aanpak, pulling 
levers policing, third party policing, hotspot policing, 
Compstat en evidence-based policing.  

In deze bijdrage worden de acht innovaties kort 
beschreven en op de effectiviteit en werkzaamheid 
beoordeeld. Hoewel er sprake is van Amerikaanse 
vernieuwingen heeft een aantal elementen in meer 
of mindere mate al hun intrede gedaan bij de 
Nederlandse politie. 

VAN OuD NAAR NIEuW
De genoemde vernieuwingen waren destijds een 
reactie op het falen van het zogenaamde standaard-
model van politiezorg. In dat model lag het accent 
op het reactief en repressief reageren op vormen van 
criminaliteit zonder rekening te houden met de aard 
van de criminaliteit of de context waarin deze 
criminaliteit plaatsvond. een klassieke reactie op 
de stijgende criminaliteit was het aantal agenten 
uit te breiden (‘meer blauw op straat’ ), ongericht te 
surveilleren door de hele stad, snel te reageren op 
(telefonische) verzoeken voor assistentie en de 

  politiezorg die werkt

BuuRTgEBONDEN EN DOElgERICHT 

Bij de politiezorg die bekend staat als third party 
policing zorgt de politie ervoor voor dat ook andere 
partijen, zoals de horeca, hun bijdrage leveren aan 
de  lokale veiligheid | foto: Inge van Mill. 

>>

een klassieke reactie op de 

stijgende criminaliteit was het 

aantal agenten uit te breiden 



30   secondant #5 | oktober 2007 

opsporing in het algemeen te verbeteren. 
Deze klassieke aanpak blijkt ineffectief en niet 
werkzaam te zijn.

TWINTIg jAAR ONDERzOEk 
Community policing is een van de eerste en meest 
bekende innovaties in de manier van werken door 
de politie en stamt al uit de jaren tachtig van de 
vorige eeuw. Toch blijkt community policing niet 
effectief als sprake is van een brede strategie met 
ongerichte inzet van politiemensen bij bijvoorbeeld 
straatsurveillance of het organiseren van algemene 
wijkbijeenkomsten. Community policing is wél 
effectief als er sprake is van een probleemgerichte 
aanpak. Deze werkwijze vereist zeer nauwe 
contacten met de burgers (door to door) en lokale 
oplossingen voor lokale problemen. Daarbij moet 
sprake zijn van een platte politieorganisatie met 
een lokale politiechef die rekenschap moet afleggen 
voor de behaalde resultaten. Naast criminaliteit 
worden ook andere veiligheidsproblemen opgepakt 
die de burger belangrijk vindt. 

De broken-windowsaanpak is gebaseerd op de 
gedachte dat ernstige vormen van criminaliteit zich 
kunnen ontwikkelen omdat politie en burgers niet 
samenwerken om verval en sociale desorganisatie 
tegen te gaan. De politie zou hierbij als belangrijkste 
taak hebben om de informele sociale controle van 
de gemeenschap te versterken. In de praktijk ging 
de politie het accent meer leggen op een zero-
toleranceaanpak van allerlei dagelijkse ongeregeld-
heden en asociale gedragingen. Of deze aanpak 
effectief is, blijft tot op heden de vraag. Op basis 
van de huidige onderzoeksbevindingen blijft het 
onduidelijk of een brede broken-windows-
benadering daadwerkelijk leidt tot minder 
criminaliteit.

Bij een probleemgerichte politieaanpak is er even-
eens sprake van een uitbreiding van de problemen 
die de aandacht van de politie krijgen. Niet langer de 

misdrijven sec, maar het onderliggende probleem 
vormt de kern van de aanpak. Wil de politie effectief 
kunnen optreden dan is het noodzakelijk dat 
informatie wordt verzameld over het (criminaliteits)-
probleem en de achtergronden van het probleem. 
Net als bij community policing kan een probleem-
gerichte politieaanpak leiden tot diverse projecten 
en – op maat gesneden – maatregelen. een 
probleemgerichte aanpak blijkt, indien het wordt 
toegespitst op specifieke criminaliteitsproblemen, 
effectief in het voorkomen van criminaliteit.

een andere innovatie betreft pulling levers, in het 
Nederlands het best te omschrijven als geconcen-
treerde afschrikking. er is sprake van een combinatie 
van een probleemanalyse, gerichte repressie van 
(groepen van) daders, het zorgdragen dat er 
alternatieven zijn voor een criminele levensstijl en 
gerichte, herhaalde communicatie met de dader(s) 
om hen ervan te doordringen dat zij specifieke 
aandacht krijgen (kennen en gekend worden). In de 
praktijk is deze werkwijze vooral toegepast met 
betrekking tot de aanpak van ernstige gewelds-
misdrijven (waaronder bendegerelateerde moorden) 
in steden en waarbij er sprake is geweest van 
groepen van veelplegers. Hoewel nog zeer weinig 
onderzoek is gedaan naar de effectiviteit van deze 
aanpak, zijn er aanwijzingen dat deze aanpak kan 
bijdragen aan het tegengaan van geweld door 
groepen van veelplegers. een belangrijke voor-
waarde is wel dat de politie goede samenwerkings-
verbanden heeft met de justitiële ketenpartners 
(zoals OM en reclassering), andere overheids-
partners en met de lokale gemeenschap.

Third party policing houdt in dat de politie ervoor 
zorgt dat ook andere partijen, zoals woningbouw-
verenigingen, huiseigenaren, scholen, en horeca 
hun bijdrage leveren aan het tegengaan van 
criminaliteit. In principe gebeurt dit op basis van 
wederzijds overleg en afstemming, maar het is niet 
uitgesloten dat de politie op basis van wet- en 
regelgeving die andere partijen daartoe dwingt. 
Uit het beschikbare onderzoek komt naar voren dat 
deze aanpak effectief is bij de aanpak van drugs-
problematiek, gewelddadige criminaliteit en 
problemen veroorzaakt door jongeren. 

Community policing is wél 

effectief als er sprake is van een 

probleemgerichte aanpak
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Op basis van het gegeven dat veel criminaliteit 
plaatsvindt op een relatief beperkt aantal plaatsen, 
werd in de jaren negentig van de vorige eeuw de 
aanpak van hotspots als werkwijze geïntroduceerd 
door de politie. Op zich is er niet echt sprake van 
een nieuwe strategie, wel dat de capaciteit gericht 
wordt  ingezet. De aanpak van hotspots is grondig 
geëvalueerd. Daaruit blijkt dat deze aanpak leidt tot 
een beheersing van de criminaliteit, zonder dat er 
sprake is van een verplaatsing ervan naar andere 
locaties. In enkele studies is juist gevonden dat deze 
aanpak ook heeft geleid tot een vermindering van 
de criminaliteit in de omgeving van de hotspots.

In het geval van Compstat ligt de nadruk niet zozeer 
op de manier waarop de politie haar taken uit-
oefent, maar meer op de aard van de politieorgani-
satie zelf. Compstat roept vaak het beeld op van een 
bijeenkomst waarbij op basis van op de computer 
gemaakte criminaliteitskaartjes de politie flexibel 
inspeelt op criminaliteitsproblemen en stuurt op 
inzet en prestaties. In essentie betreft Compstat 
echter een verandering in de wijze van management 
en organisatie van de politie, waarbij de nadruk ligt 
op verplatting van de organisatie, decentralisatie, 
eigen verantwoordelijkheid, delegeren, autonomie, 
het afleggen van verantwoordelijkheid over resul-
taten en een toegenomen vermogen voor probleem-
oplossing. Omdat Compstat meestal tegelijk is 
ingevoerd met andere vernieuwingen, is het effect 
van deze werkwijze niet goed in kaart te brengen. 
Wel zouden grote Compstat-meetings met veel 
nadruk op accountability innovatieve oplossingen 
in de weg staan en traditioneel politiewerk 
bevorderen.

De laatste innovatie betreft evidence-based 
policing. Uitgangspunt van deze benadering is dat 
de politie haar werkwijze baseert op de uitkomsten 
van – wetenschappelijk gefundeerd – onderzoek wat 
het beste werkt om een specifiek criminaliteits-
probleem aan te pakken, om vervolgens de 
voorgenomen interventie aan te passen aan de 
lokale omstandigheden. evidence-based policing is 
als model nog niet getoetst op haar effectiviteit. 
Niettemin leidt deze manier van aanpak wel tot 

Strategie Onderliggende  hypothesen Effectiviteit

1 Community Policing Grote betrokkenheid van 
gemeenschap en lokale politie-
mensen bij beleidskeuzes in 
combinatie met gezamenlijke 
en gerichte aanpak van de 
belangrijkste problemen.

Veelbelovend

2 Broken Windows Zerotoleranceaanpak van 
allerlei dagelijkse ongeregeld-
heden en asociale gedragingen, 
om verval en verloedering tegen 
te gaan.

Onduidelijk

3  Probleemgerichte 
politieaanpak

Hoe beter de politie beleids-
matig (oorzakelijke) factoren in 
relatie met criminaliteit kan 
identificeren, hoe minder 
criminaliteit.

effectief

4  Geconcentreerde 
afschrikking

Persoonsgerichte aandacht op 
(groepen van) veelplegers op 
basis van probleemanalyse.  
Belangrijke voorwaarde is dat 
politie goede samenwerkings-
verbanden onderhoudt.

Veelbelovend

5  Third Party Policing De politie kan criminaliteit 
reduceren door (gedwongen) 
samenwerking en informatie-
uitwisseling  met lokale 
overheden en andere partijen.

effectief

6 Hotspots Aanpak Hoe meer gerichte surveillance 
op criminele hotspots en hot 
times, hoe minder criminaliteit 
op die plaatsen en tijden.

effectief

7 Compstat Verandering in de werkwijze en 
management van de politie-
organisatie. Kenmerken hiervan 
zijn decentralisatie, verplatting 
en de eigen verantwoordelijk-
heid voor resultaten en criminali-
teitsanalyse.

Veelbelovend

8  evidence-Based 
Policing

Uitgangspunt is dat de politie 
haar werkzaamheden baseert 
op uitkomsten van wetenschap-
pelijk gefundeerd onderzoek.

Veelbelovend

bron: Police Innovation. Contrasting Perspectives, David Weisburd en Anthony A. Braga (red.), 
Cambridge University Press, 2006. >>
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Police Innovation. 
Contrasting 
Perspectives,  
david Weisburd en 
anthony a. braga 
(red.), cambridge 
university press, 
2006.

steeds meer kennis over wat voor soort interventies 
wel of niet werken en onder welke condities.

BOODSCHAp VOOR DE NEDERlANDSE pOlITIE 
Wat kunnen we nu leren van deze Amerikaanse 
innovaties met betrekking tot de bijdrage die de 
politie kan leveren aan een effectieve repressieve 
en/of preventieve aanpak van vormen van crimina-
liteit? De belangrijkste les is dat een effectieve 
aanpak vooral een gerichte aanpak is. Gerichtheid 
ten eerste wat betreft het probleem dat aangepakt 
dient te worden. Zo blijkt uit de acht innovaties dat, 
als de politie zich concentreert op hotspots, het 
verschijnsel herhaald slachtofferschap en veel-
plegers, niet alleen criminaliteit, maar ook overlast 
kan worden tegengegaan. Anders gezegd, een 
beleid dat als doel heeft de algemene en ongerichte 
aanpak van de criminaliteit, is bij voorbaat tot 
mislukken gedoemd. effectief beleid is gericht 
beleid waarbij nadrukkelijk rekening gehouden 
wordt met de wensen en verwachtingen van 
burgers.

Ten tweede houdt gerichtheid in dat de aard van de 
interventie toegesneden is op het aan te pakken 
probleem. Van een globale of algemene aanpak 
(bijvoorbeeld: meer politie in de wijk) kunnen niet 
veel effecten verwacht worden. Gerichtheid kan 
betekenen dat soms met maar beperkte repressieve 
maatregelen een specifiek criminaliteitsprobleem 
wordt aangepakt, zoals bij hotspot policing. 
Gerichtheid kan ook inhouden dat juist een scala 
aan preventieve en repressieve instrumenten wordt 
ingezet zoals bij een probleemgerichte aanpak. Bij 
een probleemgerichte aanpak zal de politie echter 
meestal niet alleen verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van maatregelen, maar is er sprake van 
samenwerking met andere relevante veiligheids-
partners. Daarmee zijn de lessen uit Amerika van 

betekenis voor álle bij integrale veiligheidszorg 
betrokken partners in Nederland.  

Ten slotte, als kernbegrip bij succesvolle politiële 
innovaties komt het woord criminaliteitsanalyse 
veelvuldig voor. Bij een effectieve innovatieve 
aanpak speelt de criminaliteitsanalyse een 
prominente rol. In feite gaat het dan om een viertal 
te onderscheiden analyses: analyse van de aard, 
omvang en ontwikkeling van (lokale) criminaliteit, 
analyse van de mogelijke oorzaken hiervan, analyse 
van de preventieve en repressieve maatregelen 
hiertegen en analyse van de werkzaamheid en 
effecten hiervan. De werkwijze van de politie gaat 
daarom steeds meer van aselectief naar selectief op 
basis van de vier hierboven onderscheiden analyses. 
een belangrijke hoofdboodschap van de acht 
beschreven innovaties is dat een investering in 
strategische analyses ten behoeve van de (lokale) 
politiële inzet en prioriteitstelling bijdraagt aan een 
meer effectieve werkwijze. Daar liggen ook voor de 
Nederlandse politie nog steeds mooie kansen. <<

De lessen uit Amerika zijn van 

betekenis voor álle bij integrale 

veiligheidszorg betrokken partners 

in Nederland 
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door Agnes Cornelissens
De auteur is werkzaam als onderzoeker bij Advies- en 

Onderzoeksgroep Beke te Arnhem. 

Voor een straatroof of inbraak draaien Rachid en 
Danny hun hand niet om. Het behalen van een 
vmbo-diploma kost ze daarentegen aanzienlijk 
meer moeite. De 13-jarige Danny heeft een laag IQ 
en een gedragsstoornis. Rachid (15) staat onder 
toezicht van een gezinsvoogd en is geschorst van 

school. Bureau jeugdzorg en de gemeente 
Rotterdam maken zich zorgen over deze en andere 
jongeren die steeds weer in aanraking komen met 
politie en justitie. Zij hebben de indruk dat de 
jongeren na justitiecontact slecht of helemaal niet 
worden opgevangen en begeleid. Daarom lieten zij 
onderzoek doen naar deze groep zwaar criminele 
jongeren in Rotterdam. Wie zijn deze jongeren en 
hoe kunnen ze het beste aangepakt worden? 

  Criminele jongeren kunnen zich aan begeleiding onttrekken 

EEN SluITEND NET 
De aanpak van zwaar criminele jongeren kan flink verbeteren als 
instanties meer gaan samenwerken. zij moeten een sluitend net om die 
jongeren vormen. Vooralsnog opereren organisaties het liefst op hun 
eigen terrein, zonder over de schutting te kijken, merkt onderzoekster 
Agnes Cornelissens. Samen met collega Jolanda Jakobs nam zij jongeren 
die in de eerste helft van 2004 in het arrondissement Rotterdam in 
voorlopige hechtenis werden genomen, onder de loep.
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een weergave van de belangrijkste onderzoeks-
resultaten.

Het onderzoek omvat alle jongeren die in de eerste 
helft van 2004 in het arrondissement Rotterdam in 
voorlopige hechtenis zijn genomen. Bij Bureau 
jeugdzorg, het openbaar ministerie, de politie, de 
Raad voor de Kinderbescherming en de afdeling 
leerplicht van de gemeente is informatie over deze 
jongeren verzameld en geanalyseerd. Daarna is een 
selectie gemaakt van vijftig jongeren, waarvan de 
papieren dossiers bij de bovengenoemde instanties 
zijn doorgenomen. Tot slot zijn de bevindingen uit 
deze twee onderzoeksfasen in een werkconferentie 
aan Rotterdamse betrokken professionals voor-
gelegd en is gediscussieerd over mogelijke oplos-
singen. 

VOORlOpIg gEHECHTE jONgEREN
Van januari tot juli 2004 zijn in Rotterdam 217 
jongeren in voorlopige hechtenis genomen. Uit de 
onderzoeksresultaten blijkt dat deze jongeren tot de 
‘crème de la crème’ van de jeugddelinquenten 
behoren; ze plegen veel en ernstige strafbare feiten. 
Het gaat vooral om zwaardere vermogensdelicten, 
zoals straatroof en inbraak, maar ook zedenmis-
drijven en zware geweldsdelicten. Ook de frequentie 
waarmee zij delicten plegen, liegt er niet om: 46 
procent van deze jongeren kan tot de jeugdige 
veelplegers worden gerekend. De gemiddelde 
leeftijd waarop deze jongeren hun eerste delict 
plegen, 14 jaar en 3 maanden, is aanzienlijk lager 
dan de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse 
first offender, namelijk 15 jaar en 1 maand. 
Niet alleen de criminele carrière is indrukwekkend. 
Ook de schoolloopbaan en de gezinssituatie zijn, in 
negatieve zin, imponerend. Meer dan driekwart van 
de jongeren wisselt minstens een keer per jaar van 
school. Daarnaast spijbelen ze veel en worden ze 
met enige regelmaat geschorst. Verder blijkt uit het 
onderzoek dat tien procent opgroeit in een gezin 
waar regelmatig geweld voorkomt. Bovendien kan 
meer dan de helft van de ouders de opvoeding niet 
aan. 

Tot slot ondervinden de jongeren ook problemen op 
het persoonlijke vlak. Minstens een derde kampt 
met een psychische stoornis, zoals een gedrags-, 
ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornis. en 69 
procent heeft een benedengemiddeld of laag IQ 
waardoor ze erg gevoelig voor groepsdruk zijn en 

geen idee hebben van de consequenties van hun 
handelen. De jongeren behoren dus tot een zeer 
problematische groep jeugdcriminelen.

HuIDIgE AANpAk 
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige aanpak van 
deze zware jeugdcriminelen lang niet altijd goed 
verloopt. Bij de aanpak zijn veel instanties 
betrokken, zoals de jeugdreclassering, onderwijs-
instellingen, justitiële jeugdinrichtingen, leer-
plichtambtenaren, de Raad voor de Kinderbescher-
ming en ambulante hulpverleners. Instanties zijn 
echter niet altijd op de hoogte van elkaars 
bemoeienis met een jongere. elke organisatie 
opereert voornamelijk op haar eigen terrein, zonder 
over de schutting te kijken. De samenwerking en 
informatie-uitwisseling verlopen daardoor vaak 
stroef. josé Vermeer, directeur van Bureau jeugdzorg 
Rotterdam, licht dit in een interview met Radio 
Rijnmond toe: “Vaak worden de jongeren na twee à 
drie weken voorlopige hechtenis opeens op straat 
gezet. Ze zijn dan regelmatig niet meer welkom op 
hun school en de jeugdreclassering hoort te laat dat 
ze vrijkomen. Ze gaan dan op precies dezelfde 
manier verder.” 

Ook komt het voor dat jongeren na hun voorlopige 
hechtenis of detentie uit beeld verdwijnen: de 
zogenoemde dossierzwervers. Dit gebeurde bijvoor-
beeld bij Danny. Als hij na acht weken jeugddetentie 
vrijkomt, is hij voor de gemeente niet meer woon-
achtig in Rotterdam. Na een verblijf van minimaal 
zes weken in een justitiële (jeugd)inrichting wordt 
een gedetineerde namelijk automatisch uitgeschre-
ven op zijn woonadres. Het gevolg is dat de leer-
plichtambtenaar niet weet dat Danny weer in 
Rotterdam verblijft en daardoor niet controleert of 
Danny wel naar school gaat. Ook de regiekwestie 
speelt een rol bij de tekortschietende aanpak. Geen 
enkele instantie heeft de eindverantwoordelijkheid 
over het traject dat een jongere doorloopt. 

Bovendien is de taakverdeling tussen de verschillen-
de partijen niet altijd helder afgebakend. Bijvoor-
beeld op het moment dat er voor Rachid een nieuwe 
school gezocht moet worden. De verantwoordelijk-
heid hiervoor ligt formeel bij zijn oude school. Toch 
is zijn jeugdreclasseerder veel tijd kwijt met de 
zoektocht naar een nieuwe onderwijsinstelling die 
bereid is Rachid toe te laten. 

er zijn dus allerlei redenen waardoor de begeleiding 
van jongeren als Danny en Rachid stagneert. Slechte 
informatie-uitwisseling, een moeizame samen-
werking zonder regievoerder en een onduidelijke 
taakverdeling zijn de belangrijkste oorzaken. Het 

Meer dan driekwart van de 

jongeren wisselt minstens een 

keer per jaar van school
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gevolg is dat de jongeren zich gemakkelijk kunnen 
onttrekken aan de reguliere systemen en instanties 
en daar maken sommige jongeren dankbaar gebruik 
van. De slotsom is dat deze jongeren, die juist hard 
hulp nodig hebben, vrijwel geen begeleiding krijgen. 

EEN AANpAk Op mAAT
Om ervoor te zorgen dat de jongeren zich niet meer 
kunnen onttrekken aan de begeleiding, is het nood-
zakelijk dat de ketensamenwerking verbetert en dat 
alle betrokken instanties gezamenlijk een sluitend 
net om de jongeren heen vormen. Repressie en 
preventie liggen daarbij in elkaars verlengde. Het 
verbeteren van de ketensamenwerking sluit aan bij 
de kabinetsdoelstelling om de komende vier jaar in 
de grotere steden veiligheidshuizen op te zetten, 
waarin gemeenten, jeugdzorg, andere zorginstel-
lingen, politie en justitie letterlijk onder één dak 
zitten. Vanuit deze veiligheidshuizen kunnen de 
organisaties snel en effectief optreden tegen 
criminaliteit en samen zorgen voor een sluitend net. 
josé Vermeer, directeur van Bureau jeugdzorg, 
spreekt van een “stevige omhelzing waarbij de 
jongere als het ware geen andere kant meer op kan”. 

Zo’n sluitend net begint bij het uitstippelen van een 
op maat gemaakt traject voor elke jongere die in 
voorlopige hechtenis komt. Binnen dit traject zijn 
opleiding en werk aan de ene kant en diagnostiek en 
hulpverlening aan de andere kant vaste onderdelen. 
Uitgebreide aandacht voor diagnostiek is van groot 
belang, omdat het uitgestippelde onderwijs- of 
arbeidstraject afgestemd moet zijn op de capaci-
teiten van de jongere. er kan redelijkerwijs niet 
verwacht worden dat Danny, met zijn lage IQ in 
combinatie met de gedragsstoornis, een diploma 
op mbo 2-niveau behaalt. Belangrijk is dat dit traject 
al in detentie wordt uitgezet, zodat er direct mee 
kan worden gestart wanneer de jongere vrijkomt. 
Bij het vormen van een sluitend net is het van groot 
belang dat één organisatie de eindverantwoordelijk-
heid heeft en de uitvoering van het traject bewaakt. 
De jeugdreclassering lijkt daarvoor de aangewezen 
organisatie. Als casemanager zorgt de jeugd-
reclasseerder dat de verschillende instanties die 
bij ‘zijn’ jongere betrokken zijn, de taken uit het 
trajectplan ook daadwerkelijk uitvoeren. Bovendien 
kan de jeugdreclasseerder de samenwerking en 
informatie-uitwisselingen in de gaten houden en 
meteen ingrijpen als dat nodig is. De jeugdreclas-

sering kan zich zeker vinden in de rol van case-
manager. Wel is het noodzakelijk dat de jeugd-
reclasseerder middelen tot zijn beschikking krijgt 
om, als het nodig is, met dwang deze rol uit te 
kunnen voeren. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn 
om ouders of school te dwingen in te stemmen met 
hulpverlening of met de plaatsing van een jongere 
bij een onderwijsinstelling. Het is niet noodzakelijk 
om nieuwe wetten en regels te ontwikkelen. Het 
huidige justitiële systeem biedt ook mogelijkheden 
voor de reclasseerder om druk uit te oefenen. Zo kan 
de jeugdreclassering, eerder dan zij nu doet, een 
zaak weer voor de rechter brengen, als een jongere 
zijn taakstraf niet goed uitvoert of als hij de voor-
waarden in het vonnis niet naleeft. De rechter kan 
op zijn beurt op de zitting beslissen dat de jongere 
– verplicht – hulpverlening krijgt. 

Naast de regierol voor de jeugdreclassering is er ook 
voor het Rotterdamse educatief Centrum een 
belangrijke rol weggelegd in de aanpak van deze 
jongeren. Het educatief Centrum is een opleidings- 
en trainingscentrum voor jongeren die problemen 
hebben met leren. Alle jongeren die niet op een 
andere school terecht kunnen, zouden direct na hun 
voorlopige hechtenis of detentie naar het educatief 
Centrum moeten. Ook de jongeren van wie het 
trajectplan niet in detentie is afgerond of het diag-
nostische onderzoek nog niet is uitgevoerd, kunnen 
daarvoor in het educatief Centrum terecht. Kortom, 
met deze op maat gesneden sluitende aanpak 
wordt enerzijds voorkomen dat jongeren na hun 
vrijlating zonder school of andere dagbesteding op 
straat staan en anderzijds krijgen zij de benodigde 
hulpverlening. 

Voor de onderzochte groep jongeren is het van groot 
belang dat deze aanpak op zeer korte termijn 
gerealiseerd wordt. Na de afronding van het 
onderzoek in maart 2007, heeft Bureau jeugdzorg 
daartoe al belangrijke stappen gezet. Met de 
belangrijkste spelers, waaronder de jeugdreclas-
sering, de gemeente, het educatief Centrum en de 
Rotterdamse justitiële jeugdinrichting De Hartel-
borgt, zijn al afspraken gemaakt. Voor Rachid en 
Danny zijn dit veelbelovende tekenen. Hopelijk 
halen zij dankzij deze ‘stevige omhelzing’ straks 
alsnog een diploma en gaan zij een rooskleurige 
toekomst tegemoet. <<

De namen van de twee jongeren zijn gefingeerd. 

Voorlopig gehechte 
jongeren in Rotterdam 
getypeerd. Een dossier
onderzoek om te komen 
tot begeleiding op 
maat, jolanda jakobs 
en Agnes Cornelissens, 
Arnhem, Advies en 
Onderzoeksgroep 
Beke, 2007. 
Het rapport is te 
bestellen op  
www.beke.nl 
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 INTeRVIeW De Deventer aanpak

VEIlIg EN gEzOND 
uITgAAN 
De gemeente Deventer heeft de laatste jaren flink ingezet op veilig uitgaan. 
Samen met politie en ondernemers is gekeken welke maatregelen er nodig 
waren om de veiligheid in horecagebieden een positieve impuls te geven. 
Bij deze aanpak werken de gemeentelijke afdelingen, waaronder jeugd en 
Veiligheid vallen, intensief samen. “We willen dat de Deventenaren op een 
veilige én gezonde manier kunnen uitgaan.”
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door Robbie Keus

Aanleiding voor de integrale aanpak was een 
tragisch incident tijdens de kerstnacht van 2005. 
De twintigjarige Floor Garst en zijn vriendin werden 
die nacht zonder aanleiding door drie mannen 
lastiggevallen. Garst en zijn vriendin werden 
geduwd en, na een woordenwisseling, geslagen. 
Door de klappen viel Garst op de grond en overleed 
later aan de verwondingen die hij opliep bij de val. 

De gemeenteraad reageerde geschokt, net als de 
rest van Deventer. “Het maakte de noodzaak van 
goed uitgaansbeleid in één keer duidelijk”, vertelt 
Hester van Dijk, programmaonderdeelmanager 
Veiligheid bij de gemeente Deventer. “Uiteraard 

hadden we al beleid op het gebied van uitgaan, 
maar de gemeenteraad vroeg ons om na te gaan of 
dit wel toereikend was.” In een vroeg stadium 
werden de politie en horeca betrokken. “De horeca 
bood dat zelf aan. De horecaondernemers vinden 
dat zij ook een maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid hebben.” 

ANAlySE
De politie maakte een analyse van de problemen, 
zodat duidelijk werd waar de knelpunten lagen. 
Zo werd duidelijk dat Deventer op het gebied van 
uitgaansoverlast en geweld te maken heeft met een 
aantal hotspots. De problemen deden zich vooral 
voor tussen drie en vier uur ’s nachts. De gemeente, 
politie en horeca besloten om te gaan werken met 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). 
Gezamenlijk is een aantal maatregelen vastgesteld 
en uitgewerkt. “Denk bijvoorbeeld aan de aanpak 
van overlast, nieuw sluitingsbeleid, toegangs-
ontzeggingen en afspraken over happy hours”, legt >>

Met de Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan kunnen 
betrokken partijen 
makkelijker afspraken 
maken over veilig uitgaan, 
bijvoorbeeld over sluitings
beleid en happy hours | 
foto: Inge van Mill.  

“De horecaondernemers vinden 

dat zij een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben”
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Van Dijk uit. “Met de Kwaliteitsmeter kun je op een 
vrij eenvoudige manier enorme resultaten boeken. 
KVU is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Het zorgt 
ervoor dat alle betrokken partijen hun verantwoor-
delijkheid nemen. er was al overleg tussen 
gemeente, politie en horeca. De KVU heeft ervoor 
gezorgd dat dit overleg vertaald is naar concrete 
afspraken en maatregelen. Het grote voordeel is dat 
je die afspraken samen maakt en dat ze niet door 
één partij worden opgelegd.”

jONgEREN
Naast de KVU-maatregelen werd er een apart 
project opgezet voor jongeren. Het publiek in 
uitgaansgebieden wordt steeds jonger, volgens 
Remco Greven. Hij is programmaonderdeelmanager 
jeugd binnen de gemeente. Greven doelt op 
jongeren die nog geen horecagelegenheden mogen 
bezoeken. “Deze groep gaat zich indrinken, bijvoor-
beeld in drankketen en trekt vervolgens naar de 
binnenstad. Ze mogen nergens in en hangen tot 
laat op straat rond, waar ze voor overlast kunnen 
zorgen.”

Greven richt zich binnen de Deventer aanpak vooral 
op het terugdringen van de overmatige alcohol-
consumptie door jongeren. “Overmatig alcohol-
gebruik kan, zeker bij jonge kinderen, flinke schade 
aanrichten, omdat de hersenen nog niet volgroeid 
zijn. Als gemeente zijn we samen met de politie, 
horecaondernemers, GGD en TACTUS (een instelling 
voor verslavingszorg, RK) rond de tafel gaan zitten 
om te kijken wat we konden doen.” 

gEzONDHEIDSRISICO’S
Tijdens deze brainstormsessie ontstond het idee 
voor een uniek project: ‘Meer dan een biertje’. 
De werkwijze is eenvoudig maar effectief. jongeren 
tussen de 12 en 16 jaar die onder invloed van alcohol 
een strafbaar feit begaan, worden door de politie 
thuis afgeleverd. Onder strafbare feiten vallen 
bijvoorbeeld het verstoren van de openbare orde, 
anderen in onveilige situaties brengen of vernieling. 
Dit lik-op-stuk-beleid beoogt volgens Greven een 
dubbel effect. “een schrikeffect bij zowel de jongere 
als zijn ouders en een bewustwordingsproces.”

De jongere en zijn ouders krijgen een folder waarin 
staat wat er verder gaat gebeuren. Naast een korte 
uitleg over het project, wordt vermeld dat er op 
korte termijn een telefoontje volgt van een mede-
werker van de afdeling jeugd van de politie Ijssel-
land. Deze medewerker informeert de betrokkenen 
telefonisch over het project en het vervolgtraject. 
In de praktijk houdt dat een gesprek in met een 
consulent van bureau Halt en een aanbod voor een 
cursus bij TACTUS. een en ander wordt individueel 
beoordeeld door de consulent van het Halt-bureau. 
“Zowel de jongeren als hun ouders krijgen een 
cursus aangeboden die hen bewust moet maken 

Congres Jongeren onder invloed 
Het trimbosinstituut en het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 
(ccv) houden op 8 en 9 november het congres ‘jongeren onder invloed – kansen 
voor preventie van schoolbank tot barkruk’. tijdens het congres, dat in utrecht 
plaatsvindt, is er aandacht voor effectieve aanpakken en mogelijkheden voor 
samenwerking rond veiligheid en gezondheid. donderdag 8 november staat het 
thema veilig en gezond uitgaan centraal. de vrijdag draait om het thema 
middelenpreventie op school. de congresdagen zijn ook los van elkaar te volgen. 

kijk voor meer informatie op de site: www.jongerenonderinvloed.nl   

“jongeren die vandaag dronken 

op straat lopen, kunnen zich 

ontwikkelen tot de alcoholisten 

van morgen”
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van de schadelijke gevolgen van alcohol”, legt 
Greven uit. “Deelnemen gebeurt in principe op basis 
van vrijwilligheid. Maar de betrokkenheid van Halt 
is wel een stok achter de deur; wie niet meewerkt, 
krijgt alsnog een boete of werkstraf opgelegd.”

pREVENTIEVE WERkINg
Van het project, dat vooral gericht is op volksgezond-
heidsaspecten, gaat ook een sterke preventieve 
werking uit. Deze is gericht op het voorkomen dat 
jongeren tussen de 12 en 16 jaar door alcoholgebruik 
maatschappelijke problemen krijgen en verder met 
politie en justitie in aanraking komen. De betrokken 
partijen zetten zich samen in voor de gezondheid en 
toekomst van jongeren. “Voorkomen is beter dan 
genezen”, geeft Greven aan. “We kiezen daarom 
bewust voor de groep jongeren onder de zestien 
jaar. Want de jongeren die vandaag dronken op 
straat lopen, kunnen zich ontwikkelen tot de 
alcoholisten van morgen.”

Centraal staat dat uitgaan weer gezellig moet 
worden. Deventer heeft, volgens Van Dijk, ten 
onrechte een slechte naam op dit gebied. 
“We hebben het stempel van criminele stad. Cijfers 
wijzen uit dat dit onterecht is, maar het blijft toch 
aan de stad plakken. Met het nieuwe beleid willen 
we laten zien dat Deventer een leuke stad is, waar je 
veilig kunt uitgaan. We zijn op zoek gegaan naar 
maatregelen die passen bij onze stad en bij onze 
horeca. Want ik ben van mening dat een aanpak wel 
een zekere couleur locale moet hebben.” 

REgIONAlE SAmENWERkINg
Waar mogelijk, gebruikt Deventer ook goede 
initiatieven van andere steden. “We proberen ook 
met andere gemeenten in de regio samen te 
werken”, vertelt Van Dijk. “Zo zijn we zowel in de 
regio Stedendriehoek als in de regio Ijsselland 
betrokken bij projecten die zich richten op alcohol-
matiging. Beide projecten bevinden zich momen-
teel nog in de opstartfase. De betrokken partners 
kijken samen naar de mogelijkheden om te komen 
tot een samenhangend beleid. Daar willen wij als 
Deventer natuurlijk graag op aansluiten. 
Het regionale samenwerkingsverband pakt de 
zaken integraal aan. Dan kun je denken aan een 
brede campagne gericht op ouders en jongeren, 
lespakketten, afspraken met de horeca en sport-
kantines, jongerenwerk. Door samen op te trekken 
draag je dezelfde boodschap uit. Daarbij maak je 
gebruik van elkaars expertise. Het zou zonde zijn 
om allemaal afzonderlijk het wiel uit te vinden.” <<

www
informatie over ‘meer dan een biertje’ is te vinden 
via de website van het ccv: www.hetccv.nl
de website biedt ook informatie over de 
kwaliteitsmeter veilig uitgaan, lokaal 
alcoholbeleid ( Hokken en ketenbeleid, apv 
alcoholbeleid, drank en Horecawet), deurbeleid, 
sluitingstijdenbeleid, uitgaansdrugs, 
uitgaansoverlast, brandveiligheid horeca en 
cameratoezicht in uitgaansgebieden.
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  Samenwerkende instanties tegen huiselijk geweld

EEN HECHTE kETEN
De bestrijding van huiselijk geweld was ooit een zaak van 
gemeenten, politie en openbaar ministerie, tegenwoordig 
worden zij hierin meer en meer bijgestaan door andere partners.  
maar er wordt niet altijd goed samengewerkt tussen straf
rechtelijke en nietstrafrechtelijke instanties, die nog te veel 
losse schakels vormen in de ketenaanpak van huiselijk geweld. 
Instanties moeten nog leren samen te werken als een geoliede 
machine, vinden Agnes Cornelissens en Jos Kuppens. 

Illustratie: Hans Sprangers
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door Agnes Cornelissens en Jos Kuppens
De auteurs zijn werkzaam als onderzoeker bij Advies- 

en Onderzoeksgroep Beke te Arnhem. 

Sinds het kabinet in 2002 met de nota Privé geweld – 
Publieke zaak de aanzet heeft gegeven tot een 
voortvarende aanpak van huiselijk geweld, wordt dit 
fenomeen niet meer gezien als een probleem dat 
zich beperkt tot de privésfeer. Daarmee werd de weg 
geopend naar zowel een strafrechtelijke als niet-
strafrechtelijke aanpak. In die beginfase golden 
vooral gemeenten, politie en openbaar ministerie 

(OM) als centrale partners in de aanpak van huiselijk 
geweld, zodat deze partijen logischerwijs ook 
onderwerp van de eerste inventarisatie in 2003 
waren. In deze inventarisatie stond het beleid, de 
deskundigheidsbevordering en de samenwerking 
centraal. De tweede inventarisatie in 2006 voegt 
hieraan de aspecten borging, registratie en voor-
lichting toe. Ook zijn de recent opgerichte regionale 
Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ashg’s) 
bij het onderzoek betrokken. Hieronder is de stand 
van zaken van de aanpak in vogelvlucht 
weergegeven. 

BElEID 
er ligt een solide beleidsbasis voor de aanpak van 
huiselijk geweld, zeker op strafrechtelijk terrein. 
De aanpak door het OM is in 2003 vastgelegd in de 
Aanwijzing Huiselijk Geweld van het College van 
procureurs-generaal. Bij de politie is huiselijk 
geweld al langer beleidsmatig verweven in de 
reguliere aanpak. Vanaf 2007 gebruiken alle politie-
regio’s hiervoor het in 2005 opgestelde landelijk 
Protocol Huiselijk Geweld en de Politietaak. 
De meeste van de 35 centrumgemeenten, vaak de 
initiator bij het oprichten van een ashg, hebben in 
ieder geval specifiek beleid voor huiselijk geweld. 
Dit wil niet zeggen dat huiselijk geweld in alle 
gemeenten beleidsmatig is doorgesijpeld; slechts 
een derde van alle gemeenten heeft daarvoor beleid 
ontwikkeld. 

DESkuNDIgHEIDSBEVORDERINg 
Op het gebied van deskundigheidsbevordering en 
scholing hebben de drie kernpartijen belangrijke 
stappen vooruit gezet. Zowel voor het OM, de 
politie als de ashg’s zijn landelijke opleidingen 
ontwikkeld. Vrijwel alle ashg’ers en de meeste 
politiefunctionarissen zijn geschoold en nieuwe 
medewerkers krijgen standaard een opleiding 
aangeboden. Bij het OM beperkt het aantal 
geschoolde medewerkers zich meestal tot de met 
huiselijk geweld belaste officier van justitie (de >>
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zogeheten contactfunctionaris). Naast het lande-
lijke opleidingsprogramma hebben sommige 
politiekorpsen en ashg’s ook een eigen scholings-
aanbod. Verder wordt er door alle drie de partijen 
gebruik gemaakt van een digitaal medium, zoals 
intranet en nieuwsbrieven, om de deskundigheid 
van eigen personeel te vergroten.

De voorlichting van het publiek over huiselijk 
geweld en de aanpak daarvan, is vooral een lokale 
taak van de gemeenten en in het bijzonder de 
ashg’s. een ondersteunende rol hierbij is vaak weg-
gelegd voor de politie. elk ashg beschikt over een 
eigen voorlichtingsaanbod, dat qua inhoud en 
omvang afhankelijk is van het regionale voorlich-
tingsbudget. Daarnaast geeft movisie, het kennis-
centrum voor onder meer huiselijk geweld, een 
aantal folders en brochures uit waar zowel de 
ashg’s als de politie gebruik van maken. Naast 
deze initiatieven is sinds april 2007 een landelijke 
mediacampagne rond huiselijk geweld gestart. 
Op basis van de inventarisatie blijkt namelijk dat 
de grote meerderheid van de bij huiselijk geweld 
betrokken professionals een landelijke campagne 
prefereert. 

CIjfERS
Op het terrein van de registratie van huiselijk geweld 
bestaan verschillen tussen de kernpartijen. Geen 
van de partners kent een centrale registratie, maar 
de arrondissementsparketten en de politiekorpsen 
registreren wel op uniforme wijze, zodat het 
samenvoegen van cijfers relatief eenvoudig een 
landelijk beeld geeft. Voor de ashg’s is dat niet het 
geval. Meestal gebruikt een ashg het registratie-
systeem van de moederinstantie, zoals een 
instelling voor vrouwenopvang of maatschappelijk 
werk. er zijn echter ook ashg’s met een zelf-
ontwikkeld registratiesysteem. Als recent 
opgerichte instelling, leent ieder ashg zich bij 

uitstek voor het invoeren van één registratie-
systeem. Tot op heden komt dit niet van de grond.

SAmENWERkINg 
Bij het bestrijden van huiselijk geweld is het van 
belang dat de betrokken instanties als een geoliede 
machine met elkaar samenwerken. Daarbij gaat het 
niet alleen om de gemeente, het ashg, de politie en 
het OM, maar ook om instanties als de reclassering, 
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de 
vrouwenopvang en de Gemeentelijke Gezondheids-
dienst. Deze instanties vormen namelijk een 
versterking in de keten. Verder is ook het vroegtijdig 
herkennen van, en adequaat reageren op, huiselijk 
geweld door bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten, 
thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, kinder-
dagverblijfbegeleiders en kraamverzorgenden een 
zeer belangrijk aspect bij de bestrijding. In de 
ketensamenwerking kan meer gebruik gemaakt 
worden van dit signaleringspotentieel.

Vaak blijkt een strafrechtelijk traject naast een niet-
strafrechtelijke traject te lopen, soms zonder onder-
linge afstemming tussen deze trajecten. Ook is de 
afbakening van de taken in veel samenwerkings-
verbanden onduidelijk, waardoor de samenwerking 
in de keten niet optimaal is. 

kNElpuNTEN 
Het blijkt dat er sinds de eerste inventarisatie veel 
positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden 
bij de kernpartijen. Toch zijn er ook knelpunten 
gesignaleerd die een effectieve aanpak van huiselijk 
geweld in de weg staan. Het is duidelijk dat de focus 
op enkele partijen inmiddels achterhaald is door de 
realiteit dat diverse instanties zich tegenwoordig 
inzetten bij de aanpak van huiselijk geweld. Alleen 
moeten alle instanties hun verantwoordelijkheid 
nemen, door zich te blijven richten op huiselijk 
geweld. Ook het kabinet onderkent het belang 
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hiervan, door voor 2007 en in de (nabije) toekomst 
enkele aandachts- en speerpunten te benoemen. 
Zo is er een proef gestart met een elektronisch 
Informatieknooppunt Huiselijk Geweld voor alle bij 
de aanpak van huiselijk geweld betrokken organi-
saties, waarop op casusniveau informatie kan 
worden uitgewisseld. Verder komt de nadruk, naast 
de repressieve aanpak van plegers, van overheids-
wege steeds meer te liggen op effectieve interven-
ties van huiselijk geweld. Daarnaast biedt de 
toekomstige wet tijdelijk huisverbod nieuwe 
mogelijkheden voor een adequate aanpak. 

Huiselijk geweld is een fenomeen dat om een keten-
gerichte aanpak tussen zowel strafrechtelijke als 
niet-strafrechtelijke partners vraagt. Daarom 
kunnen bestaande succesvolle samenwerkings-
verbanden goed inter- en intraregionaal worden 
gebruikt om de ketenaanpak voor huiselijk geweld 
te organiseren. Inhaken op bestaande structuren 
heeft daarbij als voordeel dat de rolverdeling tussen 
de partijen al duidelijk is.

Verder neemt het besef onder een belangrijke groep 
professionals toe dat bij het signaleren van huiselijk 
geweld steeds meer verantwoordelijkheid en 
initiatief van hen verwacht wordt. De eerder-
genoemde vroegsignaleerders kunnen een 
belangrijke rol vervullen, ondanks de terughoudend-
heid die vaak bij deze beroepsgroepen bestaat over 
het prijsgeven van privacygevoelige informatie. 

Daarom heeft een meldingsprotocol, inclusief 
alternatieven voor het rechtmatig doorbreken van 
het beroepsgeheim, voor iedere beroepsgroep de 
voorkeur.

Om een optimale ketenaanpak te organiseren, is 
een goede en centrale registratie een belangrijke 
voorwaarde. Alle partijen hanteren echter nog een 
eigen registratiesysteem. De ashg’s kunnen in de 
toekomst een belangrijke rol in een centraal geleid 
registratiesysteem gaan spelen, tenminste: als de 
registratiedrempels tussen de ashg’s geslecht 
worden. Sommige ashg’s zijn namelijk al een aantal 
jaren operationeel, terwijl anderen hun eerste voor-
zichtige stappen hebben gezet, hetgeen zich ook uit 
in de wijze en kwaliteit van de registratie van 
huiselijk geweld. Tot op heden zijn de ashg’s niet in 
staat gebleken om hun registratie te uniformeren. 
Zolang dit niet gebeurt, kan ook van andere 
partners niet worden verlangd dat zij hun barrières 
tegen het vrijgeven van vaak gevoelige informatie 
overwinnen. <<
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www
Het rapport waarop dit artikel is gebaseerd 
– Aanpak in ontwikkeling. Strategie, samen
werking en visie bij huiselijk geweld – is te 
downloaden via de website van het Weten
schappelijk onderzoek en documentatie
centrum: www.wodc.nl 
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 RePORTAGe Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering 

pROEf mET COllECTIEf BEVEIlIgEN 
Bedrijfsleven

profiteurs en mensen die liever alles aan een ander overlaten, heb je overal. 
Ook in het Nederlandse bedrijfsleven. Niet alle ondernemers dragen 
bijvoorbeeld bij aan een collectieve beveiliging, terwijl ze er wel voordeel van 
hebben. mogelijk komt daar dankzij de Experimentenwet Bedrijfsgerichte 
gebiedsverbetering verandering in. Ondernemers worden daarmee in de 
gelegenheid gesteld om echt gezamenlijk bij te dragen aan het ‘veilig, heel 
en schoon’ houden van de omgeving. 

In Leiden betalen alle 
ondernemers 5,3 procent 
extra aan OZB. 
De  meeropbrengst kan 
bijvoorbeeld ten goede 
komen aan collectieve 
beveiligingsmaatregelen 
| foto: Inge van Mill.
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij Klats+Poseidon in Delft.

ondernemingen zijn voor een klant pas aantrekkelijk wanneer 
de kwaliteit en de veiligheid van de winkelcentra en bedrijven
terreinen worden gewaarborgd. niet zo gek dus dat bedrijfs
eigenaren in nederland graag gezamenlijk extra maatregelen 
nemen – naast die van de gemeente – om het lokale onder
nemersklimaat en de leefbaarheid en veiligheid van bedrijven
locaties te verbeteren. lastig alleen als niet elke ondernemer 
wil meebetalen of meewerken, maar ondertussen wel mee
profiteert als zijn collega’s het samen wel aandurven. 
de gratis meegenietende ondernemers worden freeriders 
genoemd en vormen al jaren een groot probleem. oud
minister pietHein donner van justitie gaf in 2005 in een brief 
aan de tweede kamer nog aan dat “een te groot aantal 
profiteurs de gemeenschappelijke aanpak van veiligheid 
ondermijnt”. de problematiek van de freeriders zou moeten 
worden aangepakt.

dat lijkt nu te gaan gebeuren. de ministerraad stemde eind 
juni 2007 in met het voorstel van staatssecretaris Frank 
Heemskerk van economische zaken om te komen tot de 
experimentenwet bedrijfsgerichte gebiedsverbetering (bgv). 
die wet maakt het mogelijk dat ondernemers kunnen 
experimenteren met gezamenlijke investeringen om zo de 
bedrijfsomgeving ‘schoon, heel en veilig’ te houden. als er 
voor de plannen een ruime meerderheid is, worden alle 
ondernemers in een aangewezen bgvzone verplicht gesteld 
mee te werken en dus ook mee te betalen. de inning van 
bijdragen gebeurt door de gemeente. de ondernemers stellen 
zelf als stichting of als vereniging een plan van aanpak en 
bijbehorende begroting op. Het door de gemeente geïnde 
bedrag wordt vervolgens aan het samenwerkingsverband 
beschikbaar gesteld.

pOSITIEVE INVAlSHOEk
karen passier, beleidsmedewerker bij het ministerie van 
economische zaken, is projectleider van de bedrijfsgerichte 
gebiedsverbetering. zij maakt duidelijk dat de experimenten

wet níet in het leven is geroepen om eindelijk eens de 
freeridersproblematiek aan te pakken. “de term ‘freeriders’ 
vinden we sowieso negatief. We bekijken het liever vanuit een 
positieve invalshoek en die is dat we met de bgv een 
instrument willen bieden dat het voor ondernemers mogelijk 
maakt om bedrijventerreinen en winkelcentra te verbeteren 
door gezamenlijk bijvoorbeeld surveillancediensten in te 
huren, camerabewaking te plaatsen of verlichting aan te 
brengen. bij voldoende draagvlak worden alle ondernemers in 
het aangewezen gebied inderdaad wél verplicht gesteld een 
evenredige bijdrage te leveren.” 

of de experimentenwet bedrijfsgerichte gebiedsverbetering 
er daadwerkelijk komt, is vooralsnog de vraag, geeft passier 
aan. “in het georganiseerde bedrijfsleven is er in elk geval al 
wel voldoende draagvlak om met een aantal proefprojecten 
voor bedrijfsgerichte gebiedsverbetering te komen. mkb
nederland, de ondernemersorganisatie vnoncW en de 
kamer van koophandel nederland (kvk) staan achter het 
invoeren van bedrijfsgerichte gebiedsverbetering. inmiddels 
zijn we gezamenlijk ook tot een aantal voorwaarden gekomen 
die in de wet worden opgenomen.”

de inhoud van de experimentenwet is volgens passier reeds in 
hoofdlijnen bekend, maar alles is nog onder voorbehoud van 
het advies van de raad van state en de behandeling van het 
wetsvoorstel in de tweede en eerste kamer. “Het kan dus nog 
zijn dat er belangrijke wijzigingen in de conceptwettekst 
worden doorgevoerd.”

AANWIjzEN BgVzONES
ervan uitgaande dat de experimentenwet bedrijfsgerichte 
gebiedsverbetering doorgang krijgt, wijst de kamer van 
koophandel (kvk) in de eerste helft van 2008 maximaal 36 
gemeenten aan waar geëxperimenteerd wordt met de bgv
zones. “in elk van de twaalf kamer van koophandelgebieden 
mogen we drie zones aanwijzen”, vertelt kvkbeleids
medewerker john sloof. “dat wíj dat straks waarschijnlijk 
doen, is logisch, want de kamer van koophandel weet wat er 
zich op lokaal niveau onder de ondernemers afspeelt. 
overigens wijzen we de zones niet helemaal alleen aan, maar 
in overleg met de regionale organisaties van mkb en vno
ncW. bij de selectie kijken we onder meer naar de 
concreetheid van de initiatieven, naar het draagvlak onder de 
ondernemers en de bereidheid van de gemeente om de bgv 
uiteindelijk te faciliteren door de bgvbijdrage te innen en 
bijvoorbeeld het dienstenniveau af te spreken.” >>

 RePORTAGe Bedrijfsgerichte gebiedsverbetering 

pROEf mET COllECTIEf BEVEIlIgEN 

“In het georganiseerde bedrijfsleven is er 

voldoende draagvlak om met een aantal 

proefprojecten voor Bedrijfsgerichte 

Gebiedsverbetering te komen”



4�   secondant #5 | oktober 2007 

kvk nederland ziet met de experimentenwet ‘betere kansen 
voor lokale ondernemersinitiatieven’ ontstaan. “nu komen 
goede initiatieven als het zorgen voor extra beveiliging, het 
aanbrengen van verlichting of het verwijderen van graffiti, 
niet altijd van de grond doordat onvoldoende ondernemers 
willen deelnemen, er te weinig tijd voor is, of omdat ze 
uiteindelijk financieel niet haalbaar blijken”, zegt sloof. 
“initiatieven sterven daardoor helaas nogal eens een vroege 
dood, terwijl ze juist een goede bijdrage aan de leefbaarheid 
en veiligheid van een ondernemersgebied hadden kunnen 
leveren.” 

RuImE mEERDERHEID
door de strikte voorwaarden die aan een bgvzone worden 
gesteld, denkt de kvkbeleidsmedewerker dat het met die 
initiatieven in de toekomst positiever afloopt. “een zone kan 
namelijk alleen worden ingesteld als er een aantoonbaar 
draagvlak is onder de ondernemers op het bedrijventerrein of 
in het winkelgebied. een ruime meerderheid moet instemmen 
met de plannen. gebeurt dat niet, dan komt er geen bgvzone 
en steken ondernemers dus niet voor niets hun geld en 
energie in de plannen.” dat juist die verplichte ruime meerder
heid ook kan betekenen dat lokale initiatieven helemaal niet 
meer van de grond komen, ontkent sloof niet. “maar we 
mogen natuurlijk niet vergeten dat de experimentenwet in 
eerste instantie een pilot is. Het is de bedoeling dat in 2008 
met de bvgzones wordt begonnen en dat in 2012 een 
evaluatie plaatsvindt, waarna wordt besloten of de wet 
bedrijfsgerichte gebiedsverbetering er definitief komt. 
vooralsnog gaan wij er dan ook van uit dat initiatieven juist 
meer kans krijgen, omdat bij de bgvzone niet zomaar over 
één nacht ijs wordt gegaan. daardoor worden minder 
bereidwillige ondernemers zeer waarschijnlijk eerder 
overtuigd van het belang gezamenlijk iets te ondernemen. 
overigens blijkt nu al dat de bgvzones aanslaan, want de 
experimentenwet is er nog niet en we hebben al honderd 
ideeën in zestig nederlandse gemeenten op een lijst staan die 
we kunnen aanwijzen als bgvzones.”

ADDITIONEEl
geo aldershof, secretaris criminaliteitbeheersing en veiligheid 
bij vnoncW, ziet mede namens mkb nederland de mogelijk
heden van de experimentenwet, maar wil zich ‘noch uit
gesproken positief, noch uitgesproken negatief’ uitlaten over 
de bgv. Wat hem betreft ziet het wetsvoorstel zoals het er nu 
ligt, er goed uit. maar of het instrument ook gaat werken zoals 
bedacht, dat moet hij eerst ervaren. “laten we eerst maar eens 
kijken of het daadwerkelijk aanslaat. voor ons als onder
nemersorganisaties is het in elk geval belangrijk dat we in de 
gaten houden dat de bvgzone geen sigaar uit eigen doos 
wordt. daarmee bedoel ik dat straks niet moet blijken dat de 
ondernemers betalen voor voorzieningen die de gemeente 
had moeten treffen.”

aldershof verduidelijkt dat de initiatieven in de bgvzones 
alleen additioneel mogen zijn op wat de gemeente verplicht is 
te doen op het gebied van ‘veilig, heel en schoon’. “Het mag 
niet zo zijn dat ondernemers gezamenlijk besluiten vaker de 
straten te laten vegen, omdat de gemeente het nalaat dat 
regelmatig te doen. Want dan betaal je als ondernemer al 
belastinggeld waarmee de omgeving veilig en schoon 
gehouden dient te worden en dan kun je daarna in een 
aangewezen bgvzone nog een keer bijdragen. dat lijkt ons als 
vnoncW en mkb nederland niet de bedoeling. de bgv is er 
vóór en dóór ondernemers.”

WAARBORgEN
volgens de secretaris criminaliteitsbeheersing en veiligheid 
zijn daarom in de experimentenwet waarborgen ingebouwd 
waarmee wordt voorkomen dat de ondernemers de dupe 
worden van hun eigen initiatief. “de gemeente moet eerst 
voldoen aan het voorzieningenniveau dat is vastgesteld, 
voordat een bgvzone wordt aangewezen”, aldus aldershof. 
“dat houdt in dat de gemeente onder andere moet zorgen dat 
de omgeving wordt schoongehouden, reparaties van publieke 
zaken worden doorgevoerd en voldoende agenten op straat 
rondlopen om toezicht te houden.”

vnoncW en mkb nederland zijn benieuwd of de experimen
tenwet gaat slagen. “onze gedachtegang is dat er alleen kans 
op succes is als het wetsvoorstel zoals het er nu ligt de tweede 
en eerste kamer doorkomt. en als er voldoende initiatief
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nemers zijn in één gebied, er aan de gestelde voorwaarden 
wordt voldaan én er voldoende draagvlak onder de onder
nemers is om de initiatieven uit te voeren. dat is ook al 
gebleken in het buitenland waar, op min of meer dezelfde 
wijze, geëxperimenteerd is.”

BID’S
aldershof doelt op de business improvement districts (bid’s). 
uit onderzoek is gebleken dat dit een internationaal bewezen 
middel is om de kwaliteit van stedelijke gebieden te 
verbeteren. de eerste aangewezen gebieden ontstonden in 
noordamerika, waar ondernemers de bid’s ontwikkelden als 
een instrument om in een gebied opbrengsten te genereren 
voor collectieve diensten en verbeteringen in de openbare 
ruimte. inmiddels is er ook in duitsland en engeland succesvol 
geëxperimenteerd. daar is onder meer gebleken dat er inder
daad een structurele, passende en evenwichtige financiering 
ontstaat die het mogelijk maakt een langere periode vooruit 
te plannen; dat de betrokkenheid van de ondernemers 
toeneemt, omdat ze beseffen dat de collectieve maatregelen 
met hun eigen geld worden verricht; dat er een zakelijke relatie 
met de gemeente ontstaat in plaats van een afhankelijke 
subsidieverhouding; en dat door de zekerheid en omvang van 
de middelen een professionalisering van de organisatie 
mogelijk is. 

“de bgv’s kunnen inderdaad worden gezien als de neder
landse versie van de bid’s”, zegt aldershof. “al zitten er 
verschillen in met name de voorwaarden die we hier in 
nederland stellen aan het in het leven roepen van een bgv
zone. zolang het wetsvoorstel nog niet openbaar is, is het 
echter lastig om daar dieper op in te gaan.”

ONDERNEmERSfONDS lEIDEN
in leiden hebben de gemeente en ondernemers twee jaar 
geleden het heft in eigen hand genomen om tot een betere en 
eerlijkere samenwerking te komen. in de sleutelstad betalen 
alle ondernemers 5,3 procent extra aan ozb. de meerop
brengst van de onroerendezaakbelasting stort de gemeente in 

een fonds dat wordt beheerd door de stichting ondernemers
fonds leiden. Het geld komt daarmee ten goede aan de 
ondernemers in onder meer de vorm van promotie van een 
winkelcentrum, de collectieve beveiliging van een bedrijven
terrein of een marketingcampagne voor een koopzondag.

Freeriders hebben daarmee in leiden geen enkele kans meer 
en doordat het bestuur van het ondernemersfonds uit 
vertegenwoordigers van alle betrokken belastingbetalers 
bestaat – onder andere winkeliersverenigingen, kamer van 
koophandel – zijn er meer mogelijkheden om samen te 
werken. john sloof van de kvk nederland weet dat de aanpak 
in leiden resultaat oplevert, maar ziet toch een probleem in 
de uitvoering. juist het instellen van de experimentenwet 
bedrijfsgerichte gebiedsverbetering zou dit probleem 
voorkomen. in leiden wordt de extra ontvangen ozb 
verdeeld  naar postcodegebied en dat beslaat volgens sloof 
een te groot terrein. daar komt, zo zegt hij, het voordeel van de 
bgv om de hoek kijken, want: “daarmee kun je heel gericht 
een zone aanwijzen. als we willen, kunnen we straks zelfs 
inzoomen op twee straten. en juist door het gebied te 
beperken wordt de betrokkenheid van de ondernemers veel 
groter om gezamenlijk tot een schonere, hele en veilige 
leefomgeving te komen.” <<

Wie geïnteresseerd is in het verdere verloop van de experimenten

wet bedrijfsgerichte gebiedsverbetering kan zich aanmelden voor 

de nieuwsbrief van het ministerie van economische zaken via 

bgv@minez.nl
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“Als we willen, kunnen we straks zelfs 

inzoomen op twee straten”
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Column

linkse mensen hebben nooit echt warm 
willen lopen voor technische beveiliging. 
Dat was meer iets voor VVD’ers. Betere 
beveiliging zou slechts leiden tot 
verplaatsing van criminaliteit naar 
minder goed beveiligde doelwitten. Het 
zou de criminaliteit per saldo niet doen 
dalen, maar leiden tot een tweedeling in 
de maatschappij. Inmiddels is het 
beveiligingsniveau in Nederland fors 
verhoogd en is de criminaliteit even fors 
gedaald. Dit geldt vooral voor de soorten 
criminaliteit waartegen je jezelf goed 
kunt beveiligen, zoals woninginbraak, 
autodiefstal en fietsendiefstal. Betere 
beveiliging heeft wel degelijk geleid tot 
een daling van de vermogenscriminaliteit 
en niet slechts tot een verschuiving. Het 
bevorderen van technische beveiliging 
door voorlichting en keurmerken heeft 
waarschijnlijk meer aan de daling van de 
criminaliteit bijgedragen dan welke 
andere vorm van preventie of repressie 
ook. Op dit punt heeft links ongelijk 
gekregen. 

Maar kan de overheid de technische 
beveiliging dan nu verder met een gerust 
hart aan de markt overlaten? Dat zou een 
verkeerde conclusie zijn. Beveiliging is 
sterk inkomensgerelateerd: kleine 
beurzen kunnen zich geen alarm-
apparaat veroorloven. Nu de criminaliteit 
gaat dalen door betere beveiliging werkt 
dit grotere ongelijkheid in de veiligheid 
in de hand. Op dit punt heeft links dus 
gelijk gekregen. De nieuwste inter-
nationale gegevens over de spreiding van 
criminaliteit over inkomensgroepen 
laten zien dat de criminaliteit de 
afgelopen tien jaar weliswaar is gedaald, 
maar dat deze daling sterker is geweest 
bij de hogere inkomens dan bij de lagere. 
In Nederland en engeland zijn de ver-
schillen in slachtofferkansen tussen de 
sociale klassen groter geworden. In de 
Verenigde Staten is de situatie nog 
schever: daar zijn de slachtofferkansen in 
de duurdere wijken gedaald terwijl die 
voor inwoners van zwakkere wijken zijn 
gestegen. 

De toenemende tweedeling in veiligheid 
waarvoor vroeger werd gevreesd, is 
werkelijkheid aan het worden. Deze trend 
is slechts te keren indien de overheid 
krachtig ingrijpt op de markt van veilig-
heid. Het Amsterdamse gemeente-
bestuur heeft Den Haag gevraagd de 

beveiliging van buurtwinkels tegen 
berovingen fiscaal te bevorderen. 
een uitstekend voorstel. Maar waarom 
zou alleen de middenstand moeten 
worden geholpen zich beter te 
beveiligen? De onveiligheid dreigt over 
de hele linie groter te worden voor de 
laagste inkomensgroepen. Hier ligt een 
belangrijke taak voor de overheid. eerste 
voorwaarde voor het creëren van pracht-
wijken is een grondige verbetering van de 
technische beveiliging. Het beveiligings-
niveau aan de onderkant van de maat-
schappij moet op hetzelfde niveau 
worden gebracht als dat van de modale 
Nederlander. Gelijke kansen in de sprei-
ding van veiligheid vereist gelijke kansen 
op adequate beveiliging. Dat lijkt me een 
eis van elementaire rechtvaardigheid. <<

PS De accijnzen op bier gaan met 2 procent 
omhoog. Dat is minder dan de inflatie-
correctie. Bij stijgende welvaart wordt een 
biertje voor jongeren in de komende jaren 
dus nog goedkoper dan het al was. 
De oorzakelijke verbanden tussen 
accijnzen en biergebruik onder jongeren 
en tussen biergebruik en geweldscriminali-
teit zijn keihard. Met het huidige beleid 
sponsort de Nederlandse fiscus de gewelds-
criminaliteit. Koning Alcohol regeert 
verder!

ONgElIjkE kANSEN IN 
DE VEIlIgHEID

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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  Waar nederland ieder jaar de Hein 
roethofprijs uitreikt aan het beste 
preventieproject, kent belgië sinds 1997 
zijn eigen prijs: de belgische Prijs 
Veiligheid en criminaliteitspreventie. 
tot die tijd dongen inzendingen van 
beide landen mee naar de Hein roethof
prijs. dit jaar is de belgische prijs 
vernieuwd, want er wordt nu uitgegaan 
van drie categorieën projecten: slacht
offergerichte preventie, dadergerichte 
preventie en situationele preventie. 
Per categorie wordt een prijs uitgereikt 
van 2500 euro. Van de drie winnaars 
ontvangt de eindwinnaar daar nog eens 
2500 euro bovenop. daarmee wijkt de 
prijs af van de nederlandse prijs, die dit 
onderscheid niet kent. toch biedt dit stof 
tot nadenken: Wie weet bevordert het de 
variëteit van de inzendingen? en krijgt de 
methode van projecten meer bewuste 

aandacht, wat ten goede kan komen aan 
de algehele kwaliteit ervan?

de prijs wordt georganiseerd door de 
algemene directie Veiligheids en 
Preventiebeleid van de Federale 
overheidsdienst binnenlandse Zaken 
(zie: www.vps.fgov.be). de directie doet 
natuurlijk meer dan het organiseren van 
prijzen. de website van de directie bevat 
bijvoorbeeld een uitgebreide lijst met 
publicaties met preventietips waar 
burgers hun voordeel mee kunnen doen. 
die tips richten zich op allerhande 
vormen van veelvoorkomende crimina
liteit, die onze zuiderburen soms net iets 
charmanter en beeldender benoemen 
dan wij in ons kikkerland doen: denk aan 
‘gauwdiefstal’ (zakkenrollerij) en ‘dief
stal met list’ (onder valse voorwendselen 
een woning binnendringen en slacht

offers oplichten). de analyse van het 
delict is er niet minder gedegen door en 
de preventietips niet minder zinvol. Het 
publiek wordt soms op ludieke wijze 
aangesproken, om het onderwerp niet te 
beladen te maken. 

een voorbeeld is een campagne voor de 
preventie van gauwdiefstal, die burgers 
moet doordringen van de risico’s van 
gauwdiefstal. Mascottes verbeelden de 
diefstal: een olifant die met zijn slurf een 
kangoeroe van waardevolle goederen 
berooft. de directie laat ook gedegen 
onderzoek uitvoeren naar achtergronden 
van criminaliteit om het preventiebeleid 
te ondersteunen. een voorbeeld is een 
onderzoek op basis van daderinterviews 
onder plegers van woninginbraak. aan 
het onderzoek liggen zorgen ten grond
slag over het groeiend aantal rondtrek
kende dadergroepen uit oosteuropa, die 
verantwoordelijk worden gehouden voor 
allerlei vermogensdelicten, waaronder 
woninginbraak. Zo deze groepen 
rondtrekkende oosteuropese daders 
nederland niet al bezocht hebben, is de 
kans groot dat dit nog staat te gebeuren. 
niemand wil de afsplitsing van belgië 
van nederland terugschroeven. Maar er 
is zoveel kennis beschikbaar in een 
gemeenschappelijke taal, dat zich de 
vraag voordoet waarom deze preventie
kennis niet meer wordt gedeeld tussen 
beide landen? << Alfred Hakkert

Zuiderburen
Buitenlandse berichten

Illustratie: H
ans Sprangers
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CCV-nieuws

SeRVICeDeSK lOKAAl  
AlCOHOlBeleID  
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
beschikt sinds 1 september 2007 over een servicedesk lokaal 
Alcoholbeleid. Met deze servicedesk ondersteunt het CCV 
gemeenten en hun partners bij de uitvoering van hun lokale 
alcoholbeleid. 

Op de website van het CCV kunt u bij lokaal Alcoholbeleid 
informatie vinden over onder andere hokken- en ketenbeleid 
en de APV met betrekking tot alcoholbeleid. Voor vragen over 
dit onderwerp kunt u contact opnemen met de projectleider 
lokaal Alcoholbeleid van het CCV: Colin Voetee, telefoon 
(030) 751 67 42 of stuur een e-mail (info@hetccv.nl).   

SOCIAle VeIlIGHeID eN 
GeMeeNTelIjKe ReGIe  

De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) heeft 
een publicatie over sociale veiligheid en gemeentelijke regie 
uitgegeven. Het is een verslag van een conferentie die SMVP 
in samenwerking met het CCV over dit onderwerp hield.  

De bundel bevat de plenaire inleidingen van Hans Boutellier en 
Willy Bruggeman. Ook zijn interviews opgenomen die Ida 
Haisma, directeur van het CCV, hield met Albertine van Vliet, 
burgemeester van Amersfoort, Stoffel Heijsman, korpschef van 
de regiopolitie Utrecht en Ronald van den Berg, oud-directeur 
van de Zwolse welzijnsorganisatie Travers. 
De publicatie kan besteld worden bij SMVP (www.smvp.nl).  

VOORAANKONDIGING: VeR(NIeUWDe) 
WINTeRBIjeeNKOMSTeN   

Het handboek VeiligheidseffectRapportage (VeR) wordt ver-
nieuwd. Om deze reden biedt het CCV deze winter informatie-
bijeenkomsten aan voor medewerkers van gemeenten, politie, 
brandweer, zorginstellingen, corporaties, projectontwikke-
laars, ministeries en andere betrokken professionele partijen.  
Het aantal bijeenkomsten wordt op basis van de aanmeldingen 
vastgesteld. 
 

Wenst u uitgenodigd te worden voor een van de bijeen-
komsten, stuur dan een e-mail (lilian.tieman@hetccv.nl).  
Wilt u meer weten over de VeR en de voordelen die een gedegen 
procesmatige aanpak op het gebied van (bouw)veiligheid 
biedt, kijk dan op de site van het CCV.

PIlOTPROjeCTeN VeIlIGHeID OP 
SCHOOl eN RelATIeGeWelD  
Het CCV coördineert vanaf deze maand twee pilots van 
preventieve geweldsaanpakken in het voortgezet onderwijs. 
Dit project komt voort uit het Actieplan tegen Geweld. Doel van 
de aanpakken is het tegengaan van geweld en agressie onder 
jongeren door ze in een vroeg stadium sociale vaardigheden 
aan te leren. Het WODC evalueert de pilots. In 2010 worden de 
resultaten van deze proces- en effectevaluatie verwacht. 

Het project Stay in love reikt jongeren op school kennis en 
vaardigheden aan om een gezonde relatie te hebben en te 
behouden. Het project C&SCO (spreek uit: ‘kasko’) stimuleert 
sociale competenties binnen de school, zodat gewelddadige 
conflicten worden tegengegaan en een open en veilig 
schoolklimaat ontstaat. Beide projecten worden versterkt 
met bewezen effectieve projecten uit Amerika en Canada: 
‘Responding in Positive and Peaceful Ways’ (RiPP) en ‘Safe 
Dates’ . 

Bij beide projecten worden, naast de school, ook andere 
partijen actief betrokken, zoals gemeenten en organisaties 
op gebied van jeugd & (school)veiligheid, huiselijk geweld 
en de loverboyproblematiek. 

Kijk voor meer informatie over de pilots op de site van het CCV.
 

BeSTe PKVW-GeMeeNTe VAN 2007    

Is uw gemeente de beste Politiekeurmerk Veilig Wonen-
gemeente van 2007? Wij willen het graag weten. 
een vakkundige jury roept aan het einde van het jaar de 
winnaar uit tot beste PKVW-gemeente 2007. Projecten kunnen 
zich tot 16 november aanmelden via pkvw@hetccv.nl onder 
vermelding van PKVW-gemeente 2007. Het CCV maakt in de 
week van 10 december 2007 de winnaar bekend. 

NIEuWSBRIEf pkVW 
Het CCV gaat mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwe 
PKVW-regeling via een speciale nieuwsbrief informeren. 
Alle ontwikkelingen rondom de regeling, die in 2008 ingaat, 
worden in deze maandelijkse nieuwsbrief vermeld. 
De elektronische nieuwsbrief verschijnt tot het moment dat de 
regeling van kracht wordt. Aanmelden voor deze nieuwsbrief 
kan via de site van het CCV.  << Robbie Keus
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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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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 achtergrondbeschouwin-
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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 toegan-
kelijkheid moeten inhoudelijke noten 
worden vermeden, evenals een bronnen-
overzicht aan het eind van het artikel.
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