
SECONDANT#6
Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
december 2007 | 21e jaargang | www.hetccv.nl

AntilliAAnse en ArubAAnse verdAchten 
hooglerAAr vergelijkende bestuurskunde MonicA den boer over 

nodAle politiezorg | pArticuliere beveiliging | Avo 3



2   secondAnt #6 | deceMber 2007 

Inhoud

AntilliAAnse 
verdAchten
Eerstegeneratie-Antillianen en 
-Arubanen afkomstig van de 
Bovenwindse Eilanden worden 
minder vaak verdacht van een 
misdrijf dan de eerste generatie 
afkomstig van Curaçao en Bonaire.

6  Crimi-trends   

12
ANTilliANEN EN AruBANEN
Interview Tonnie Argante, gemeente 
Zwolle: “Voor Antilliaanse en Arubaanse 
jongeren is een langdurig traject nodig.” 

22
WErkVlOEr > 
lOVErBOyprOBlEmATiEk
Fotoserie Een lespakket moet leerlingen 
op middelbare scholen bewust maken 
van de gevaren van loverboys.

32
VEilig VOETBAlSTADiON
Het ADO Den Haag-stadion herbergt de 
nieuwste snufjes op veiligheidsgebied.

36
FiETSENDiEFSTAl
Interview met Guus Wesselink (AVc) en 
Hugo van der Steenhove (Fietsersbond): 
“Het is goed dat de regering er nu mee 
aan slag wil.”

40
EErWrAAk
De politie wil eerzaken beter leren 
herkennen.

44
VEilighEiDSmONiTOr
De nieuwe Veiligheidsmonitor biedt 
tal van voordelen, zoals minder ruis en 
discussie over veiligheidscijfers.

>> vAste rUBrieKen
03 Redactioneel
04 Snippers
52 Column
53 Buitenlandse berichten
54 CCV-nieuws
55 Colofon

Omslag: In de wijk Oud-Krispijn in Dordrecht hebben 
Antilliaanse jongeren voor veel overlast gezorgd. De 
ministeries van VROM en VWS hebben Oud-Krispijn 
als een herstructureringswijk benoemd, waar een 
combinatie van fysieke en sociale maatregelen de 
wijk moet verbeteren. Het basketbalveldje ligt er nog 
niet zo lang | foto: Inge van Mill. 

16
NODAlE pOliTiEzOrg
Interview Hoogleraar Vergelijkende 
bestuurskunde Monica den Boer: 
“We zijn heel hard bezig een 
controlesamenleving te creëren.” 

 
28
grOEimArkT
Interview De beveiligingsindustrie groeit 
als kool.

48
BEDrijFSlEVEN>  AVO 3
Reportage Het derde Actieplan Veilig 
Ondernemen bestrijkt nieuwe sectoren 
en nieuwe delicten.



secondAnt #6 | deceMber 2007   3

Redactioneel

Problemen met criminaliteit en overlast van 
Antillianen halen regelmatig het nieuws. Typerend 
voor de criminaliteit van deze groep is vooral het 
gewelddadige karakter ervan. Daarnaast kent deze 
groep veel volwassen first offenders en volharden 
Antillianen vaak langer in een criminele levensstijl 
dan gemiddeld, schrijven Marion van San en 
anderen in een onderzoek naar criminaliteit van 
Antillianen in Rotterdam (Verslaafd aan een flitsende 
levensstijl, 2007). De veelal uitblijvende gezins-
vorming bij de Antilliaanse probleemgroep is daar 
debet aan. Dat de overgrote meerderheid van de 
Antillianen het goed doet in de Nederlandse 
samenleving, wordt naar de achtergrond 
gedrongen. Des te meer reden om een oplossing te 
blijven zoeken voor een groot maatschappelijk 
probleem dat niet van vandaag op morgen 
verholpen zal zijn. 

Cijfers over de omvang van het probleem zijn er al 
lang. Denk aan de Integrale Veiligheidsrapportage 
2002 van het ministerie van BZK. Maar daarin 
worden de Antillen en Aruba samen genomen. 
In het hoofdartikel onderzoeken Gregory Besjes, 

Ko Oudhof en Frits Huls van het CBS van welke 
afzonderlijke eilanden (Aruba, Bonaire, Curaçao 
en de Bovenwindse Eilanden) de Antilliaanse 
verdachten afkomstig zijn. Ook gaan zij na hoe 
de criminaliteit van hier geboren Antillianen (de 
tweede generatie) zich ontwikkelt. Daarmee komt 
de risicodoelgroep voor de zogeheten Antillianen-
gemeenten, die extra investeren in kansarme 
Antillianen, scherper in beeld. 

Voor deze gemeenten kan het Rotterdamse 
onderzoek heel leerzaam zijn. Veel van wat er 
kenmerkend is voor de Antilliaanse problematiek 
in Rotterdam, zal bredere geldigheid hebben. 
Zoals de invloed van de drugseconomie op 
Curaçaose gezinnen, de schooluitval en de 
schuldenlast. De auteurs doen een aantal 
praktische aanbevelingen, waarvan het effect niet 
meteen waarneembaar zal zijn. Ook bevelen zij 
nader onderzoek aan om (nog) beter zicht te krijgen 
op de problemen van deze groep. Het is verstandig 
om ze daarin gelijk te geven en niet te zuchten over 
wéér een onderzoek.  << Alfred Hakkert

kANSArm

De Antilliaanse gemeen-
schap telt relatief veel 
alleen staande moeders 
en tienermoeders, die 
zich in een kwetsbare 
sociale en economische 
positie bevinden | foto: 
Inge van Mill. 
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De behandeling van psychische 
stoornissen, inclusief verslavings-
problemen, moet centraal staan in een 
effectief criminaliteitsbeleid. “Daarbij 
dient er speciaal aandacht te zijn voor en 
geïnvesteerd te worden in de preventie 
van criminaliteit en geweld bij kinderen 

en jeugdigen”, aldus Corine de Ruiter in 
haar oratie waarmee ze op 28 september 
2007 de leerstoel Forensische Psychologie 
aan de Universiteit Maastricht 
aanvaardde. De Ruiter signaleert een 
trendbreuk in ons strafrecht: er komen 
steeds meer cellen en voor de meeste 
gedetineerden is er geen behandeling in 
de gevangenis. Zij betreurt het huidige 
Nederlandse justitieel beleid waarin een 
sterke nadruk op repressie wordt gelegd. 
Dat acht zij “volledig achterhaald en in 
strijd met de wetenschappelijke kennis 
die de psychologie de laatste decennia 
heeft voortgebracht.” Zij breekt in haar 
rede een lans voor het beter benutten van 
psychologische kennis om de criminali-
teit in onze samenleving op een 
effectieve en humane wijze terug te 

dringen. “Ik ben daarmee (althans binnen 
dit tijdsgewricht) politiek incorrect , maar 
wel wetenschappelijk verantwoord en 
tegen ‘de harde aanpak’”, aldus De Ruiter. 

De volledige tekst van de rede is op te vragen 
bij Femke kools, afdeling communicatie 
van de universiteit maastricht  
(e-mail femke.kools@ssc.unimaas.nl). De tekst 
is ook te downloaden van de website van het 
Trimbos instituut: www.trimbos.nl (onder 
Actueel). 

BEhANDEliNg VAN gEDETiNEErDEN

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 secondant@hetccv.nl 
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“Ik zal het eerlijk zeggen, als ik inbrak, brak 
ik veel meer in de zomer in dan in de winter. 
Waarom? De mensen zijn onvoorzichtig, ze 
vergeten heel veel zaken. Ze vergeten hun 
dingen te sluiten, hun garage, er is altijd 
een deur open, ook het vliegenraam blijft 
inzitten …” Aan het woord is een van de 
56 veroordeelde inbrekers, die voor het 
onderzoek Inbreken is mijn vak in de 
gevangenis werd geïnterviewd over het 
hoe en waarom van zijn daden. Dergelijke 
interviews kunnen heel verhelderend zijn 
voor de werkwijze van inbrekers. Die 
kunnen tamelijk berekenend te werk 

gaan. Er wordt zorgvuldig nagedacht 
over de tijd die men in een huis kan door-
brengen. Zo wist een van de inbrekers 
na het observeren van het huis, dat hij 
maximaal 20 minuten de tijd had: 
“De vrouw vertrekt met de kinderen naar 
school voor 25 minuten, dan hebben we 
20 minuten de tijd.” Dergelijke verhalen 
geven je als lezer een wat onbehaag lijk 
gevoel: hoe veilig is je huis? Maar ze 
dragen wel bij aan een dadergerichte 
aanpak van woninginbraak. 

De onderzoekers doen daarvoor een 
aantal aanbevelingen. De meeste 
inbrekers zijn bijvoorbeeld recidivisten, 
die tijd in de gevangenis hebben 
doorgebracht. Dat heeft ze niet op het 
rechte pad gebracht, eerder andersom. 
Waar de straat of de wijk voor veel 
inbrekers een leerschool was, was de 
gevangenis dat bij uitstek: “Je moet wel 
een paar keer oefenen hè? Ik zat van 1998 
tot 2003 in de gevangenis en behalve 
Spaanse en Franse les heb ik ook wel nog 

wat anders geleerd hoor.”  Meer alter-
natieve straffen maar ook herstel-
bemiddeling, om het inzicht in 
daderschap en slachtofferschap te 
vergroten, moeten inbrekers voor de 
verlokkingen van de misdaad behoeden. 

‘Inbreken is mijn vak’. Textuur en praktijk van 
woninginbraak. isabel Verwee, paul ponsaers en 
Els Enhus. Den haag, Boom juridische uitgevers, 
2007. iSBN 978 90 5454 881 2.

iNBrEkErS AAN hET WOOrD
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“Besturen is ingewikkelder geworden en 
burgers voelen zich onzeker over de 
toekomst van de samenleving”, aldus 
Hans Boutellier in zijn oratie – Nodale 
orde. Veiligheid en burgerschap in een 
netwerksamenleving – aan de Vrije 
Universiteit op 19 september 2007. In zijn 
oratie introduceert hij een nieuwe sociale 

orde, die ontstaan is na het verdwijnen 
van de vanzelfsprekendheden die de 
verzuilde samenleving in zich droeg, 
zoals een gevoel van civiel burgerschap. 
Tegenwoordig leven burgers in een 
netwerksamenleving, waarin dat gevoel 
afwezig is. De staat moet daar een 
nieuwe orde tegenover stellen, en tracht 
dat te doen onder de noemer van 
‘veiligheid’, waaraan een grote behoefte 
bestaat. “Onder de noemer veiligheid 
wordt getracht het geërodeerde civiele 
burgerschap nieuw leven in te blazen – 
goedschiks of kwaadschiks”, aldus 
Boutellier. De nieuwe sociale ordening 
die ontstaat, noemt hij nodale orde 

(nodaal komt van nodus: knooppunt). 
Deze nieuwe orde wordt gestut door 
actieve burgers, als het aan de overheid 
ligt. Maar hoe realistisch in deze 
ontwikkeling? Houdt de overheid 
voldoende rekening met deze nieuwe 
ordening? 

hans Boutellier bekleedt de zogenoemde 
Denkers-leerstoel aan de Vu voor onderzoek 
naar veiligheid en burgerschap (genoemd 
naar de psycholoog Frans Denkers die bij de 
Amsterdamse politie baanbrekend onderzoek 
deed naar dat onderwerp). De volledige tekst is 
te downloaden van: www.vupodium.nl

NODAlE OrDE

Het gaat weer beter met de Nederlanders, 
concludeert het Sociaal en Cultureel 
Planbureau in De sociale staat van 
Nederland 2007. Eerder, in de periode 

2002-2004 stokte de economie en werd 
het vertrouwen van burgers, door buiten-
landse en binnenlandse gebeurtenissen 
(bijvoorbeeld de aanslagen in New York 
op 11 september 2001 en de moord op Van 
Gogh) in politiek en veiligheid fors 
beproefd. Het SCP typeert deze periode 
als een korte periode van politieke en 
economische malaise, waar Nederland 
snel van herstelt. Burgers voelen zich 
weer optimistischer en gelukkiger. 82 
procent van de Nederlanders zegt 
gelukkig of zeer gelukkig te zijn. Ook 
voelen burgers zich veiliger; het aandeel 

mensen dat zich wel eens onveilig voelt, 
is met 22 procent nog nooit zo laag 
geweest sinds 1995. Nederland wordt 
daadwerkelijk veiliger; de criminaliteit is 
aan het dalen vanaf 2002. De daling geldt 
vooral voor de vermogensdelicten, 
hoewel ook aan de jarenlange stijging 
van geregistreerde geweldsdelicten een 
einde lijkt te komen.   

De sociale staat van Nederland 2007. rob Bijl, 
jeroen Boelhouwer en Evert pommer (red.). 
Den haag, Sociaal en Cultureel planbureau, 
2007. iSBN 978 90 377 0321 4. De publicatie is te 
downloaden van: www.scp.nl

In het uit Engeland en Wales afkomstige 
politiemodel reassurance policing kunnen 
burgers inspraak krijgen in de keuzes die 
de lokale politie maakt om bepaalde 
onveiligheidsproblemen in de wijk aan te 
pakken. Deze benadering ontstond naar 

aanleiding van het verschijnsel dat de 
bevolking zich onveilig heid voelde, 
terwijl de veiligheid feitelijk was 
verbeterd. Reassurance policing moest 
het geschonden vertrouwen van burgers 
in zichzelf en in de politie herstellen. Dat 
moest gebeuren door wijkproblemen die 
de burgers zelf als het meest storend 
ervaren – crimineel maar ook 
overlastgevend en antisociaal gedrag – 
en die het meest bijdragen aan 
onveiligheidsgevoelens, te benoemen en 
aan te pakken. De mogelijkheden van dit 
politiemodel en de meerwaarde die het 
kan bieden voor Nederland en België, 
worden besproken in een gezamenlijke 
uitgave – getiteld Reassurance policing: 

een alliantie tussen burgers en politie? – 
van de Stichting Maatschappij, Veiligheid 
en Politie en het Vlaamse Centrum voor 
Politiestudies (CPS). Beide organisaties 
deden eerder dit jaar over hetzelfde 
onderwerp een publicatie het licht zien, 
onder de titel Reassurance policing: 
concepten en receptie. 

Reassurance policing: een alliantie tussen 
burgers en politie? patrick van Calster en 
lodewijk gunther moor (red.). Dordrecht, 
Stichting maatschappij, Veiligheid en politie, 
gent, Centrum voor politiestudies, 2007. 
iSBN 978 90 72652 39 3.

SOCiAlE STAAT VAN NEDErlAND

BurgErS EN pOliTiE
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Dordrecht is een van de 21 zogeheten 
Antillianengemeenten, die verhoudingsgewijs 
veel Antillianen huisvesten. Antilliaanse 
jongeren vinden vaak moeilijk hun weg in de 
Nederlandse samenleving, bijvoorbeeld door 
een niet-afgemaakte schoolopleiding | foto: 
Inge van Mill.



secondAnt #6 | deceMber 2007   7

Crimi-trends
Aruba, bonaire, curaçao en de bovenwindse eilanden; van 

het ene eiland lopen in nederland veel meer verdachten 

rond van de eerste generatie dan van het andere, zo blijkt uit 

gegevens van het cbs. en wat weten we van de criminaliteit 

van de tweede generatie, die hier geboren en getogen is? 

Gregory Besjes, Ko Oudhof en Frits Huls buigen zich over 

vragen, die voor een gerichte aanpak van Antilliaanse en 

Arubaanse risicojongeren een antwoord verdienen.  

  De herkomst van Antilliaanse en Arubaanse verdachten

gEEN ABC’TjE
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door Gregory Besjes, Ko Oudhof en Frits Huls 
De auteurs zijn werkzaam bij het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS).

Tot op heden was het niet mogelijk om in de beschrijving van 
Antillianen en Arubanen een onderscheid te maken naar de 
herkomst per eiland. Sinds kort beschikt het CBS over gegevens 
van de geboorteplaats van Antillianen en Arubanen waarmee 
dat onderscheid wel gemaakt kan worden. Vanwege de 
bijzondere politieke status van Aruba, wordt hier niet gesproken 
van Antillianen maar van Antillianen én Arubanen. In deze 
bijdrage wordt aandacht geschonken aan verdachten in deze 
bevolkingsgroepen. De eerste generatie afkomstig van de 
Bovenwindse Eilanden wordt minder vaak verdacht van een 
misdrijf dan de eerste generatie afkomstig van Curaçao en 
Bonaire. De verschillen tussen de eilanden zijn bij de 
tweedegeneratie-Antillianen en -Arubanen veel kleiner dan 
bij de eerste generatie.

VErDAChTEN 
Op verdenking van een misdrijf, zijn de grote niet-westerse 
bevolkingsgroepen (te weten Surinamers, Turken, Marokkanen 
en Antillianen) veel sterker vertegenwoordigd in de politie-
registers dan autochtonen en westerse allochtonen. Dat is 
geen nieuws. Voor een deel is het verschil met autochtonen toe 
te schrijven aan de andere leeftijdsopbouw. Onder de niet-
westerse allochtone bevolkingsgroepen bevinden zich veel 
meer jongeren. Maar ook als dit wordt meegewogen, blijven 
de vier herkomstgroepen oververtegenwoordigd. 

Van alle verdachten in 2003 was een derde afkomstig uit de 
bevolkingsgroep van niet-westerse allochtonen. De aard van de 
delicten waarvan zij worden verdacht, verschilt vergeleken met 

autochtonen. Zo plegen niet-westerse allochtonen relatief 
meer drugsdelicten en veel meer diefstallen met geweld. 
De Antillianen en Arubanen plegen het grootste aantal delicten 
(110) per 1000 inwoners van de herkomstgroep; op enige 
afstand gevolgd door Marokkanen (92) en Surinamers (70). 
Turken plegen aanzienlijk minder misdrijven: slechts 45 per 
1000. Ook bij alle afzonderlijke delictsgroepen is het aantal 
delicten van Antillianen en Arubanen steeds het hoogst.

Wanneer wordt gekeken naar de leeftijd op het moment van de 
registratie van de verdachte, blijken onder de jongeren rond de 
20 jaar de Marokkaanse jongeren veel sterker vertegen-
woordigd dan alle andere herkomstgroepen. Zij zijn op die 
leeftijd ook de groep die relatief de meeste delicten pleegt. 
Op die leeftijd zitten de Antillianen en Arubanen daar wel iets 
onder, maar vanaf een jaar of 25 zijn zij in alle oudere leeftijds-
groepen steeds de groep die van de meeste delicten (per 1000 
inwoners) wordt verdacht.

Vrouwen plegen minder delicten dan mannen, dit geldt voor 
elke bevolkingsgroep. Antilliaanse en Arubaanse vrouwen 
plegen per 1000 inwoners de meeste delicten. Boven de 25 jaar 
plegen ze relatief zelfs meer delicten dan de autochtone 
mannelijke bevolking.

ANTilliAANSE EN AruBAANSE VErDAChTEN 
De beschrijving van de achtergrond van de verdachten maakt 
alleszins begrijpelijk dat de laatste jaren in politiek en beleid de 
aandacht is toegenomen voor het feit dat Antillianen en 
Arubanen vaak geregistreerd staan als verdachte van een 
misdrijf. Tot dusver was het niet mogelijk om in de beschrijving 
van de Antillianen en Arubanen onderscheid te maken naar de 
herkomst per eiland. Sinds kort beschikt het CBS over gegevens 

Tabel 1> Antilliaanse en Arubaanse populatie in september 2003, 

absolute aantallen naar herkomsteiland, generatie en geslacht

1ste generatie 2de generatie

mannen vrouwen mannen vrouwen

aruba 6479 7004 3595 3547

bonaire 1400 1588 461 458

curaçao 31 016 32 653 12 816 12 319

bovenwindse eilanden 1148 1426 395 345

onbekend 1890 1340 6189 6067

Figuur 1> Verdachtenpercentages eerste en tweede generatie naar 

herkomsteiland, 2003

1ste generatie

2de generatie

1ste generatie mannen

1ste generatie vrouwen

ongecorrigeerd

gecorrigeerd

3627

4275

4645

4833

4400

2002

2003

2004

2005

2006

23,4%

22,3%

17,4%

13,6%

12,0%

2002

2003

2004

2005

2006

4,1

4,6

8,3

4,3

8,4

5,0

4,6

5,9

10,1

2,9

aruba

bonaire

curaçao

bovenwindse
eilanden

onbekend

6,8

1,5

13,5

3,9

13,5

3,6

9,3

1.0

14,8

3,3

aruba

bonaire

curaçao

bovenwindse
eilanden

onbekend

1,0

1,0

2,1

1,7

2,2

1,7

1,1

0,9

2,6

1,3

aruba
(referentie)

bonaire

curaçao

bovenwindse
eilanden

onbekend

29,1%

33,0%

24,4%

27,4%

23,0%

16,7%

17,6%

15,1%

4,8%

5,9%

1,0%

1,3%

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64 2002

2006

55,4%

53,7%

3,1%

3,7%

6,5%

5,5%

5,9%

6,6%

7,6%

9,6%

21,5%

20,8%

nederland

turkije

suriname

ned. antillen
en aruba

marokko

overige 2002

2006

25,9%

29,9%

39,6%

45,9%

34,5%

24,2%

starter

meerpleger

veelpleger

2002

2006

0,2

0

0,2

0,2

0,92

0,2
2,2

86,5
hartelborgt

5

2,1

0,7

15,6

8,3

15,8
poortje

9,5

9,56,1

4,8
16,3

11

2,8

0

0,4



secondAnt #6 | deceMber 2007   9

van de geboorteplaats van Antillianen en Arubanen waarmee 
het wel in staat is om dat onderscheid te maken. 

De totale eerste generatie van Antillianen en Arubanen 
omvatte in september 2003 86000 personen (zie tabel 1). 
De tweede generatie, de in Nederland geboren kinderen van 
Antilliaanse en Arubaanse ouder(s), telde 46000 personen. 
Voor de overgrote meerderheid is Curaçao het herkomsteiland. 
Voor een deel van de populatie kon het herkomsteiland niet 
worden vastgesteld, meestal omdat de gegevens over de 
geboorteplaats van de persoon of zijn ouders niet bekend 
waren. 

Voor de beschrijving van de verdachtenpopulatie kijken we 
naar de groep van 12- tot en met 79-jarige Antillianen en 
Arubanen. In totaal zijn dat ruim 50000 mannen en ruim 
52000 vrouwen. Van de eerste generatie onder deze 
Antillianen en Arubanen werd in 2003 8,0 procent verdacht 
van een misdrijf. Voor de tweedegeneratie-Antillianen en 
-Arubanen bedroeg in 2003 het verdachtenpercentage 4,2 
procent. Ter vergelijking: van de autochtone bevolking werd 
in 2003 1,1 procent verdacht van een misdrijf.

Onder de eerstegeneratie-Antillianen en -Arubanen zijn 
aanzienlijke verschillen tussen de herkomsteilanden waar te 
nemen in de verdachtenpercentages (zie figuur 1).  

Zo werd 8,4 procent van de eerstegeneratie-Curaçaoënaren 
verdacht van een misdrijf, tegen 4,1 procent van de 
eerstegeneratie-Arubanen. Ook de op Bonaire geboren 
Antillianen laten met 8,3 procent een hoog percentage 
verdachten zien.

Bij Antillianen en Arubanen van de tweede generatie zijn de 
verschillen in de verdachtenpercentages tussen de herkomst-
eilanden onderling minder groot (zie figuur 1). De tweede 
generatie afkomstig van Curaçao en Bonaire wordt veel minder 
vaak verdacht van een misdrijf dan de eerste generatie. 
Het verdachtenpercentage onder de tweede generatie 
afkomstig van Aruba en de Bovenwindse Eilanden (Saba, 
Sint-Eustatius en Sint-Maarten) verschilt weinig met dat van 
de eerste generatie. Door de kleine aantallen verdachten van 
de tweede generatie is het moeilijk om harde conclusies te 
verbinden aan deze onderlinge verschillen. 

Zowel mannen als vrouwen afkomstig van Curaçao en Bonaire 
worden vaker verdacht van een misdrijf dan Arubaanse 
mannen of vrouwen (zie figuur 2). Vrouwen van de Boven-
windse eilanden worden met een verdachtenpercentage van 
1 procent het minst vaak verdacht van een misdrijf.

Wanneer de combinatie van leeftijd en geslacht in ogenschouw 
wordt genomen voor de eerste en tweede generatie van >>

Figuur 2> Verdachtenpercentages eerste generatie naar 

herkomsteiland en geslacht, 2003

Figuur 3> Relatieve ongelijkheid van verdachtenpercentages tussen 

de eilanden voor en na correctie (alleen eerste generatie)

Onder de eerstegeneratie-Antillianen en 

-Arubanen zijn aanzienlijke verschillen 

tussen de herkomsteilanden waar te 

nemen in de verdachtenpercentages

De tweede generatie afkomstig van 

Curaçao en Bonaire wordt veel minder vaak 

verdacht van een misdrijf dan de eerste 
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Antillianen en Arubanen, zien we dat de verdachtenpopulatie 
een min of meer gelijke verdeling heeft als de totale Antilliaan-
se en Arubaanse bevolking. Bij zowel de eerste als de tweede 
generatie zijn onder de jongeren (12 tot 25 jaar) relatief meer 
verdachten; dit geldt voor mannen en vrouwen en voor de 
onderscheiden herkomsteilanden. De eerste generatie 
Arubaanse mannen wijkt af van dit patroon. Onder hen zijn de 
25- tot en met 79-jarigen even vaak verdacht van criminaliteit 
als de jongeren (12 tot 25 jaar).

AChTErgrONDkENmErkEN
Duidelijk is geworden dat er verschillen in de verdachten-
percentages bestaan tussen de herkomsteilanden. Maar het is 
ook nodig om de vraag te stellen in hoeverre deze verschillen 
toegeschreven kunnen worden aan de verschillen in samen-
stelling van de onderscheiden groepen. Uit onderzoek 
(WODC, Cahier 2007-4) blijk dat leeftijd, geslacht en sociaal-
economische positie, samenhang vertonen met het wel of niet 
verdacht zijn van een misdrijf. Mannen worden vaker verdacht 
van een misdrijf dan vrouwen. Daarnaast zijn jongeren (tot 
30 jaar) en mensen met een lage sociaaleconomische positie 
oververtegenwoordigd onder de verdachten van misdrijven. 
Er zijn duidelijke verschillen in de demografische achtergrond 
en in de sociaaleconomische positie per herkomsteiland. 
We proberen de vraag te beantwoorden welke percentuele 
verschillen tussen de herkomsteilanden overblijven, wanneer 
de achtergrondkenmerken geen rol spelen. De verwachting is 
dat de onderlinge verschillen dan kleiner zijn. 

Figuur 3 schetst de verschillen in verdachtenpercentages 
van de herkomsteilanden wanneer we rekening houden met 
diverse verschillen in samenstelling van de groepen. 

Na de correctie spelen de verschillen in leeftijd, geslacht, al of 
niet werken, al of niet studeren en de hoogte van het loon of 
uitkering geen rol meer in de onderlinge verhouding tussen 
de eilanden. Het gaat hier alleen om de eerste generatie, dus 
personen die op de eilanden zijn geboren. De tweede generatie 
kan vanwege de kleine aantallen niet in de analyse worden 
meegenomen. Uit deze tabel kunnen we afleiden dat de 
verschillen in samenstelling wel enigszins een rol spelen, 
maar  niet verdwijnen. De uiteindelijke conclusie luidt daarom 
dat er meer kenmerken of omstandigheden zijn waardoor in 
Nederland woonachtige personen die zijn geboren op Bonaire 
of Curaçao vaker verdacht zijn geweest van een misdrijf, dan 
degenen die op Aruba zijn geboren. <<

In de ‘Antillianengemeenten’ moeten extra 
inspanningen voortijdig schoolverlaten, 

jeugdwerkloosheid en overlast en criminaliteit 
onder kansarme Antilliaanse jongeren 

verminderen. Aandacht voor opleiding en 
sportactiviteiten hoort daar ook bij |  

foto: Inge van Mill.  

de verdachtengegevens zijn afkomstig uit het herken
nings dienstsysteem (hks), een landelijk dekkend 
informatiesysteem van de politie dat sinds 1986 in gebruik 
is om verdachten van misdrijven te registreren. het hks 
bevat diverse gegevens van de verdachten en het delict 
waarvan de persoon wordt verdacht, zoals vastgelegd in het 
procesverbaal. ten behoeve van onderzoeksdoeleinden 
is een deel van de hksgegevens door koppeling op 
persoonsniveau opgenomen in het sociaal statistisch 
bestand (ssb) van het cbs. de analyses hebben betrekking 
op de Antillianen en Arubanen die op de laatste vrijdag van 
september 2003 in nederland waren gevestigd en in de loop 
van 2003 verdacht werden van het plegen van een misdrijf. 
de berekening van het percentage verdachten heeft 
plaatsgevonden in verhouding tot de bevolking van 12 tot 
en met 79 jaar.
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Door Robbie Keus

In Nederland wonen meer dan 100 000 Antillianen 
en Arubanen. De voornaamste motieven om naar 
Nederland te migreren zijn werk en scholing. Een 
grote groep van jonge Antillianen in Nederland blijkt 
echter onvoldoende toegerust om goed mee te 
komen in de Nederlandse maatschappij. Dit geldt 
ook voor een deel van de jongeren in Zwolle. In 
Zwolle wonen ongeveer 1300 Antillianen en 
Arubanen, onder wie ruim 700 jongeren tot 27 jaar. 
“De meesten hebben hun draai goed gevonden”, 
zegt Argante. “Voor enkele tientallen – vooral 
jongeren, geldt dat niet.” 

VErBlijFplAATS
De problemen manifesteren zich op het gebied van 
wonen, werk of opleiding en criminaliteit. Deze drie 
gebieden liggen vaak in elkaars verlengde. Argante: 
“Deze jongeren komen in Nederland en hebben hier 
vaak geen vaste verblijfplaats en dus ook geen adres 
voor officiële instanties. Daarom kunnen ze lastig 
een opleiding volgen of een uitkering aanvragen. 
Het resultaat is dat ze geen geld hebben, doelloos 

op straat rondhangen en in de problemen komen. 
De stap naar criminaliteit is dan klein.”
Enkele jaren geleden ging de gemeente Zwolle, 
samen met lokale organisaties en de Antilliaanse en 
Arubaanse gemeenschap, op zoek naar oplos-
singen. Dit leidde in 2003 tot de Zwolse A/Aanpak, 
waarbij A/A staat voor Antillianen en Arubanen. 
Hierbij kijkt elke ketenpartner vanuit zijn eigen 
vakgebied wat hij doet en kan doen voor 
Antilliaanse en Arubaanse jongeren. Door het 
uitwisselen van kennis en ervaringen, kwamen de 
partners tot praktische maatregelen op het gebied 
van wonen, werk en de aanpak van criminaliteit.

ENOrmE SChulDEN
Argante wijst op de verschillen tussen de 
individuele- en de groepsproblematiek. “De groeps-
problematiek is goed zichtbaar. Denk aan rond-
hangende groepen die voor overlast zorgen en 
rivaliserende groepen die met elkaar op de vuist 
gaan. De individuele problematiek was een blinde 
vlek, die met de A/Aanpak inzichtelijk werd 
gemaakt. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat 
opvallend veel van deze jongeren met enorme >>

 INTERVIEW zwolse aanpak Antillianen en Arubanen

EEN kAArTENhuiS 
gEBOuWD Op mulTi-
prOBlEmATiEk 
zwolle zet al vier jaar stevig in op de aanpak van 
Antilliaanse en Arubaanse probleemjongeren. 
Voor deze aanpak is een lange adem vereist, 
aldus Tonnie Argante, projectcoördinator 
Antillianen en Arubanen van de gemeente 
zwolle. “Deze jongeren hebben vaak te kampen 
met meervoudige problemen. Dat los je niet op 
in een gesprekje van een half uur.”



secondAnt #6 | deceMber 2007   13

Ill
us

tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s



14   secondAnt #6 | deceMber 2007 

schulden kampen. Het gemak waarmee je in 
Nederland schulden kunt maken en het ontbreken 
van sociale controle door bijvoorbeeld de ouders 
zijn hier mede debet aan.” Ze vervolgt: “Wij hebben 
dus te maken met jongeren die geen werk of 
opleiding hebben, geen vaste verblijfplaats, een 
strafblad, enorme schulden en vaak al op jonge 
leeftijd een kind hebben. De oplossing voor deze 
problemen kun je alleen vinden door op alle 
terreinen in te zetten.” 

De Zwolse aanpak richt voornamelijk zich op de 
wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid, twee wijken 
waar een concentratie van Antillianen en Arubanen 
is gehuisvest. Hier werd in 2004 straathoekwerk 
ingezet. In het project On Track Again zoeken 
straathoekwerkers, zelf van Antilliaanse afkomst, 
de jongeren op. Door regelmatig het gesprek met 
hen aan te gaan, proberen ze te achterhalen met 
welke problemen deze jongeren te maken hebben. 
Ze verwijzen de jongeren naar de juiste instelling en 
gaan, indien nodig, zelf mee. Maar de koppeling 
tussen de straatcoaches en de reguliere instanties 
verloopt moeizaam. De aanpak van veel organi-
saties sluit, volgens Argante, niet aan bij de 
specifieke aandacht die deze groep vraagt. 
“Neem de afdeling schuldsanering van de 
gemeente. Deze werkte met een telefonisch consult. 
Dat zijn Antillianen en Arubanen niet gewend. 

Of neem het Centrum voor Werk en Inkomen.  
Als je daar twee keer niet op komt dagen, word je 
uitgeschreven. Het resultaat is dat de jongeren 
helemaal niet meer gemotiveerd zijn. Ze vinden het 
onterecht dat zij alles via de Nederlandse regeltjes 
moeten doen, terwijl er helemaal geen rekening met 

Bestuurlijke arrangementen
het rijk heeft in 2004 met 21 gemeenten waar 
relatief veel Antillianen wonen, bestuurlijke 
arrangementen afgesloten. dit zijn afspraken 
die  een stabiele leefsituatie van Antilliaanse 
jongeren moeten bevorderen. de betrokken 
gemeenten kregen van het rijk gezamenlijk 
20  miljoen euro, verdeeld over vier jaar. 

het kabinet wil met de bestuurlijke 
arrangementen in vier jaar (2005–2008):
•	 	Het	voortijdig	schoolverlaten	onder	

Antillianen terugdringen. het streven is een 
reductie van de oververtegenwoordiging met 
50 procent.

•	 	Het	aantal	werkloze	Antilliaanse	jongeren	
tot  25 jaar verminderen. het streven is een 
reductie van de oververtegenwoordiging met 
30 procent.

•	 	De	criminaliteit	onder	Antilliaanse	jongeren	
van 12 tot 25 jaar verminderen. het streven is 
een reductie van de oververtegenwoordiging 
met 30 procent.

“De leefsituatie is vaak zo instabiel, 

dat jongeren heel sterk in hun 

schoenen moeten staan om de 

bereikte verbeteringen vast te 

houden”
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hun manier van leven wordt gehouden. Of dat 
terecht is, is een tweede, maar je moet wel iets met 
die houding doen. Doe je dat niet, dan gaat het keer 
op keer mis.” 

mulTiprOBlEmATiEk
Met het aanbieden van woongelegenheid heeft 
Zwolle goede resultaten kunnen boeken. Binnen het 
project Un Stap Dilanti (een Stap Vooruit) krijgen 
jongeren een zelfstandige woonruimte aan-
geboden. Daarna helpen de begeleiders hen met het 
zoeken naar de juiste opleiding en het vinden van 
een baan. Ook krijgen de jongeren begeleiding bij 
het aanvragen van een uitkering, het afsluiten van 
verzekeringen en ander noodzakelijk regelwerk. 
Tevens wordt een oplossing gezocht voor eventuele 
schulden.

Un Stap Dilanti heeft er voor gezorgd dat twaalf 
jongeren inmiddels een diploma op zak hebben en 
verder kunnen met hun leven. Het succes is volgens 
Argante echter erg broos. “Het kaartenhuis dat je 
voor deze jongeren opzet, kan zo in elkaar zakken. 
De leefsituatie is vaak zo instabiel, dat jongeren heel 
sterk in hun schoenen moeten staan om de bereikte 
verbeteringen vast te houden. Deze 
multiproblematiek onderscheidt deze jongeren van 
jongeren met bijvoorbeeld een Surinaamse of 
Turkse achtergrond. Voor Antilliaanse en Arubaanse 
jongeren is een langdurig traject nodig. Je bent er 
niet met paar afspraken, je moet blijven herhalen. 
Het is echt een kwestie van lange adem.” 

ANTilliANENgEmEENTEN
Op dit moment is het in Zwolle relatief rustig. Dat er 
geen incidenten zijn, is volgens Argante geen reden 
om achterover te leunen. “Juist nu moet je 
investeren in een integrale ketenaanpak, zodat 
iedereen weet wat hem of haar te doen staat als er 
wel problemen ontstaan. Daarnaast is het niet zo 
dat, als er geen zichtbare incidenten zijn, er ook 
geen problematiek is. Want vooral de individuele 
problematiek is groot.” 

Zwolle heeft regelmatig overleg met de andere 
21 Antillianengemeenten. Deze gemeenten sloten in 
2004 een bestuurlijk arrangement af met het Rijk 
(zie kader). De gelden die aan het bestuurlijk 
arrangement waren verbonden, werden in Zwolle 
niet gebruikt om nieuwe projecten op te zetten. 
“We  hebben aangehaakt bij de al bestaande A/
Aanpak”, zegt Argante. Een projectvorm is bij de 
aanpak van deze problematiek, volgens haar, 
ongeschikt. “Een project is na een paar jaar per 
definitie eindig. Tijdens de uitvoering van het 
project, ben je al bezig met de afronding. De aanpak 
van de Antillianen en Arubanenproblematiek is 
daarvoor niet geschikt. De termijnen van bijvoor-
beeld een project woonbegeleiding zijn daarvoor te 
kort. Dat heeft jaren nodig om zijn eerste vruchten 
af te werpen.”

TASkFOrCE
Toch zal ook voor Zwolle het bestuurlijke 
arrangement, en de daaraan gekoppelde middelen, 
in 2008 aflopen. “We hebben tot eind 2008 om de 
aanpak te implementeren in ons reguliere beleid. 
Het zal niet meevallen, maar er zit niets anders op.” 
Argante pleit hierbij voor meer samenhang. 
“Dan denk ik aan een Taskforce Antillianen/
Arubanen die de zaken landelijk zou kunnen 
oppakken. Bijvoorbeeld op het gebied van de 
schuldproble matiek of de voorbereiding van de 
jongeren op de Antillen en Aruba zelf. Daarnaast 
zou een taskforce kunnen nagaan welke initiatieven 
in het land hun effect hebben bewezen. Na een 
eventuele kwaliteitsslag zouden deze aan alle 
gemeenten kunnen worden aangeboden.” 

Want ondanks het overleg tussen de Antillianen-
gemeenten, vindt Argante, dat gemeenten nog 
te weinig gebruik maken van elkaars expertise.  
“In de kern hebben we met dezelfde problematiek 
te maken. We zouden elkaar meer kunnen onder-
steunen. Maar men wil de problemen nog te graag 
op een eigen manier aanpakken. Je kunt je afvragen 
of dat erg efficiënt is.” <<
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Hoogleraar Vergelijkende bestuurskunde Monica den 
Boer: “De politie moet uit haar cocon komen.”
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INTERVIEW Bijzonder hoogleraar Vergelijkende bestuurskunde monica den Boer over 
nodale politiezorg

“WE NOEmEN hET Nu 
NODAlE OriëNTATiE, 
mAAr DE pOliTiE DEED 
hET EigENlijk Al” 

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

De politieorganisatie is traditioneel sterk 
georiënteerd op plaatsen, zoals de wijk en de plaats 
van een ongeluk of misdrijf. Maar in de huidige 
informatiesamenleving zijn het meer en meer 
stromen, van mensen, goederen, geld en vooral 
informatie, die sociale processen bepalen; ook in de 
wereld van misdaad en terreur. Deze ontwikkeling 
vraagt om een andere manier van werken van de 
politie. “De maatschappij als geheel is uitgegroeid 

tot een netwerksamenleving met een hoofdrol voor 
communicatie- en informatietechnologie die 
bijvoorbeeld virtuele identiteiten mogelijk maakt. 
Dit noopt de politie slimmer te handelen”, aldus 
professor Monica den Boer. Zij bezet aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam de bijzondere leerstoel 
Internationalisering van de politiefunctie die is 
ingesteld door de Politieacademie.

De infrastructuur waarover de stromen zich 
bewegen zoals wegen, spoorlijnen en ook 
computer netwerken biedt de politie 

in een netwerksamenleving waarin ook criminaliteit niet aan plaats is 
gebonden en zich in stromen beweegt, moet de politie een andere aanpak 
zoeken voor de traditionele gebiedsgebonden politiezorg. De nieuwe 
benadering gaat in de richting van het routinematig en onpersoonlijk 
controleren van stromen mensen, goederen, geld en informatie, vaak 
met nieuwe technologieën. in een interview met secondant over deze 
zogenoemde nodale oriëntatie van de politie signaleert professor monica 
den Boer het gevaar van een controlemaatschappij, en pleit zij voor een 
breed maatschappelijk debat over dit vraagstuk. “We wilden de burger 
meer verantwoordelijkheid geven voor zijn eigen veiligheid. maar de burger 
dreigt van subject weer te verworden tot object waarover gegevens worden 
verzameld. Willen we als samenleving die weg wel op?” 

>>
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aanknopingspunten bij de bestrijding van crimina-
liteit en het verminderen van gevoelens van 
onveilig heid bij de burgers. De Raad van Hoofd-
commissarissen schrijft in 2005 in zijn toekomst-
visie Politie in ontwikkeling: “Het aangrijpingspunt 
voor de politie ligt daar waar de stromen over de 
infrastructuur samenkomen. Dat is het geval op de 
knooppunten van de infrastructurele netwerken, 
de nodes. Op deze knooppunten kan de politie 
controles uitoefenen op mensen, goederen, geld 
en informatie, gericht op het identificeren van 
potentiële en actuele bedreigingen van veiligheid.” 
Voor de gerichtheid op stromen van de politie 
introduceert de raad de term ‘nodale oriëntatie’, 
als tegenhanger van de traditionele territoriale 
oriëntatie.

De focus op plaatsen of op stromen is niet nood-
zakelijkerwijs een tegenstrijdigheid, zegt professor 
Den Boer. “Knooppunten zijn heel essentieel bij 
criminele activiteiten. De Balkanroute vanuit 
Afghanistan via de Balkanlanden naar West-Europa 
is een bekend voorbeeld. Voorheen was het een 
drugsroute, nu gaat via dat netwerk ook de handel 
in mensen en wapens. De politie wil criminelen zo 
vroeg mogelijk op het spoor zijn. Om uiteindelijk in 
te kunnen grijpen, moet zij weten hoe de stromen 
in de criminele netwerken lopen en ook hoe 
criminelen corridors tussen gebieden gebruiken. 
Overigens staat in Politie in ontwikkeling met zoveel 
woorden dat voor de Nederlandse politie het 
gebiedsgebonden werken een leidend principe blijft 
omdat de politie dicht bij de burger wil staan.”

kENTEriNg
Den Boer benadrukt dat de politie vroeger al nodaal 
georiënteerd was, zonder dat er dat etiket opgeplakt 
zat. “Traditioneel zijn politie en strafrecht heel 
positivistisch ingesteld. Het gaat om waarneming 
door wie, waar, welk misdrijf is gepleegd. 

Van oudsher is de politie reactief en repressief. 
De kentering in de oriëntatie van de politie dateert 
al van begin jaren negentig. Ik ben in 1994 als 
wetenschappelijk onderzoeker lid geweest van de 
Commissie-Van Traa, de parlementaire enquête-
commissie die de opsporingsmethoden van de 
politie heeft onderzocht naar aanleiding van de 
IRT-affaire. Het doorleveren van drugs is niet 
toegestaan. Destijds werden door de politie drugs 
doorgeleverd om de contacten tussen criminelen 
en hun afzetmarkten op het spoor te komen, maar 
het was verboden. Informatie verzamelen over de 
verplaatsing van criminele goederen door een 
zendertje onder een vrachtwagen aan te brengen, 
is ook een voorbeeld van nodaal werken dat al 
heel lang praktijk is. We noemen het nu nodale 
oriëntatie maar de politie heeft deze praktijk al 
enige tijd geleden in gang gezet en geïntroduceerd 
onder de noemer informatiegestuurde opsporing 
(IGO).” 

miDDElEEuWEN
Toch is volgens Den Boer nodale oriëntatie meer 
dan oude wijn in nieuwe zakken. “Het is een 
breuk met het oude systeem omdat de filosofie 
van de netwerkmaatschappij er nadrukkelijk mee 
is verbonden. Het is opmerkelijk dat dat nu pas 
gebeurt, want eigenlijk gaat dat concept al eeuwen 
terug. Criminelen hebben zich altijd al bewogen 
langs de grenzen van de wet en de markt. In de 
Middeleeuwen liep een dief naar een volgende stad 
of provincie waar de jurisdictie van de rechter in het 
gebied waar hij zijn misdaad had gepleegd, niet 
meer gold. Nu gaat alles veel sneller. Criminaliteit 
vindt plaats in real time. Een witwasoperatie in 
cyberspace kan achttien seconden duren, terwijl het 
onderzoek van een forensisch accountant al gauw 
achttien maanden in beslag neemt. Voor de politie 
in deze tijd is snel kwalitatief goede informatie 
vergaren in ‘stromenland’ een noodzakelijke 
aanvulling op gebiedsgebonden werken. 

“Knooppunten zijn heel essentieel 

bij criminele activiteiten. 

De Balkanroute vanuit Afghanistan 

via de Balkanlanden naar West-

Europa is een bekend voorbeeld”

“Een witwasoperatie in cyberspace 

kan achttien seconden duren, 

terwijl het onderzoek van een 

forensisch accountant al gauw 

achttien maanden in beslag neemt”
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Sterker nog, gebiedsgebonden werken moet 
nadruk kelijker worden verbonden met het 
verzamelen en verdelen van informatie en 
intelligence.”

Probleem is wel dat het begrip ‘nodaal’ geen 
eenduidige uitleg kent en ook moeilijk is uit te 
leggen aan bijvoorbeeld studenten aan de 
Politieacademie waar Monica den Boer als 
wetenschappelijk decaan werkzaam is. “Bij de 
politie in Nederland zijn er 25 regiokorpsen en het 
Korps landelijke politiediensten. De Raad van 
Hoofdcommissarissen is er in zijn toekomstvisie 
vanuit gegaan dat alle korpsen hun eigen invulling 
geven aan de nodale oriëntatie. Dat kan problemen 
opleveren, maar dat hoeft niet altijd. De concur-
rentie tussen de korpsen kan juist goed uitpakken 
en tot een grote effectiviteit leiden. De vraag is wel 
of er twee jaar na de introductie niet een nieuwe 
slinger aan het concept moet worden gegeven of 
dat een eenduidige nationale invoering moet 
worden overwogen. Juist bij een vrije invulling door 
de afzonderlijke korpsen dreigt het gevaar dat de 
nodale oriëntatie in de versukkeling raakt.”

De expliciete aandacht van de politie voor stromen 
en knooppunten in de infrastructuur komt niet in 
de plaats van het gebiedsgebonden werken. 
Den Boer: “De politie zal nooit alleen maar kunnen 
werken vanuit de nodale oriëntatie. Blauw in de 
wijken blijft noodzakelijk, dus het zal altijd aan-
vullend zijn. Nodaal werken maakt het wel mogelijk 
de wijk met de wereld te verbinden. Door het 
politiewerk naar buiten te richten, is het misschien 
mogelijk de drugstoevoer af te snijden voor de 
wietshop in de wijk en daarmee uiteindelijk overlast 
voor de bewoners weg te nemen. Maar burgers 
leven volgens het NIMBY-principe, Not-In-My-Back-
Yard. Zij willen geen problemen op de stoep of in de 
straat en worden niet noodzakelijk blij van de 
nodale oriëntatie omdat het pro-actief handelen 
van de politie kan betekenen dat blauw verdwijnt 

uit de straat. We moeten waken voor een onbalans. 
Het hele concept moet goed worden doordacht 
voordat het landelijk wordt ingevoerd. Maar bij de 
politie wordt vooruit gedacht en dan worden 
implementatieprocessen niet altijd afgehecht en 
verankerd.”

Dan komt de vraag op hoe de overheid straks naar 
de burgers toe kan verdedigen dat het belangrijk is 
dat de politie meer tijd doorbrengt achter 
computers om bijvoorbeeld een kinderporno-
netwerk op te kunnen rollen, dan op straat 
aanwezig te zijn om eventuele vandalen in de kraag 
te grijpen. “De vraag is hoe je het effect kunt meten 
van proactief politiewerk. Onderzoeksresultaten 
naar de effectiviteit van bijvoorbeeld camera-
toezicht spreken elkaar tegen. In een aantal 
opzichten kan de nodale oriëntatie heel duidelijk 
effectief zijn. De Rotterdamse politie werkt samen 
met de havenpolitie en de douane om illegale 
goederentransporten te onderscheppen. Met het 
prestatieconvenant kan de politie aantonen dat 
ze effectief bezig is geweest, want ze heeft de 
afgesproken aantallen gehaald. Maar, in de 
prestatie convenanten ligt te weinig waardering 
besloten voor een rechercheteam dat met behulp 
van nodale informatievergaring een succesvolle 
zaak opbouwt tegen een groot crimineel netwerk. 
Dat dilemma moeten we zien op te lossen met 
smart policing, slimme sturing en slimme 
prestatieverantwoording.”

CriSiSmANAgEmENT
Nodale oriëntatie is voor professor Den Boer niet 
alleen maar gericht op het voorkomen van 
criminaliteit. Het moet voor de politie ook een 
instrument zijn bij het handhaven van de openbare 
orde en bij crisismanagement. “De grondstoffen die 
worden gebruikt bij de productie van xtc-pillen 
vormen bijvoorbeeld een gevaar voor het milieu en 
de volksgezondheid. De politie moet dan weten 
waar die drugslaboratoria staan om te kunnen 
ingrijpen. Bij de vuurwerkproductie idem dito. 
Probeer criminelen de kansen te ontzeggen. 
De voorbereiding van een WK Voetbal begint op het 
gebied van veiligheid en ordehandhaving al twee of 
drie jaar van tevoren. Nodaal werken heeft heel veel 
met preventief denken te maken en vraagt van 
politiemannen en -vrouwen een slimmere manier >>

“De politie zal nooit alleen maar 

kunnen werken vanuit de nodale 

oriëntatie. Blauw in de wijken blijft 

noodzakelijk”
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van kijken, van waarnemen, van verbindingen 
leggen en patronen blootleggen. Als in een Chinees 
restaurant elke week nieuwe medewerkers staan, 
dan klopt er iets niet. Dan is het waarschijnlijk een 
doorvoerplaats voor illegalen. Dat moet de 
individuele politieagent waarnemen en dan niet in 
de observatie blijven hangen maar actie onder-
nemen. De politie moet uit haar cocon komen. 
Slimmer met informatie omgaan en doelmatiger 
met technologie omgaan. De pakkans van 
criminelen neemt dan toe en daardoor krijgt de 
burger een groter gevoel van veiligheid. Daarin 
schuilt het belang van nodaal werken.”

De politieopleidingen hoeven niet te worden 
aangepast, stelt Den Boer. “Het concept van nodaal 
werken komt nadrukkelijk aan de orde in onze 
academische masteropleiding. Een wijkagent moet 
ook een rechercheopleiding krijgen en slim leren 
kijken, maar dat is een vaardigheid waarin we de 
studenten nu al trainen. Het past bij de twee nieuwe 
taken van signalering en advisering die de politie 
heeft gekregen bovenop de traditionele van 
handhaving, opsporing en noodhulp. En de 
invoering en uitvoering van nodale oriëntatie vraagt 
tevens om stevig politieleiderschap. Het moet 
integraal door de hele organisatie worden door-
gevoerd. De politieagent moet ook waardering 
krijgen van zijn meerdere als hij smart policing 
toepast. Wederkerigheid binnen de politieorgani-
satie en tussen veiligheidsorganisaties onderling is 
een absolute randvoorwaarde voor het welslagen 
van de nodale oriëntatie.”

AChillEShiEl
De achilleshiel in de nodale oriëntatie van de politie 
is vooralsnog de uitwisseling van informatie, zowel 
tussen de politiekorpsen onderling, als door de 
partijen in de veiligheidsketen. De Commissie-
Bosma die in opdracht van de ministers van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Defensie en Justitie de informatiestromen voor 
veiligheid heeft onderzocht, concludeerde in april 
2007 in haar rapport Data voor daadkracht onder 
meer dat binnen de opsporing de ontwikkeling van 
intelligence nog te veel in de kinderschoenen staat. 
Een andere veelzeggende conclusie is dat partijen 
die actief zijn op het gebied van veiligheid 
onvoldoende met elkaar samenwerken bij het 

inwinnen, delen en analyseren van gegevens uit 
externe gegevensbanken en bij het zoeken naar 
toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken. 

Professor Den Boer die zitting heeft gehad in de 
Commissie-Bosma: “Er zijn ongeveer 120 veilig-
heidsorganisaties in Nederland, variërend van 
politie en douane tot de opsporingsdiensten van 
de fiscus en de sociale inlichtingendienst. Deze 
organisaties hebben allemaal hun eigen databases. 
De gezondheidssector, banken, verzekeringen 
moeten deze data gebruiken om intelligence bij 
elkaar te krijgen. Het is eigenlijk te gek voor 
woorden dat gewone burgers elkaar via internet 
gemakkelijk weten te vinden en dat bureaucratieën 

“Traditioneel zijn politie 
en strafrecht heel 
positivistisch ingesteld. 
Het gaat om 
waarneming door wie, 
waar, welk misdrijf is 
gepleegd.”

“Het is te gek voor woorden dat 

gewone burgers elkaar via internet 

gemakkelijk weten te vinden en 

dat bureaucratieën naast elkaar 

werken”
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naast elkaar werken. Het wordt hoog tijd dat die 
organisaties elkaar gaan vertrouwen en het besef 
krijgen dat ze informatie moeten delen. Want over 
niet al te lange tijd zal Europa eisen dat informatie 
beschikbaar wordt gesteld. Om nodale oriëntatie 
effectief te laten zijn, is uitwisseling van informatie 
tussen veiligheidsorganisaties het begin. 
De politiek is aan zet om vragen te stellen over het 
wantrouwen dat bij de organisaties leeft en de 
eilandmentaliteit te bestrijden.” 

Informatietechnologie speelt een essentiële rol bij 
nodale oriëntatie en heeft ook grote waarde bij de 
bestrijding van criminaliteit via internet, bijvoor-
beeld bij het ont-anonimiseren van verdachten. 
Maar hoe verhoudt zich de onpersoonlijke en 
controlerende manier waarop de politie zich met 
diezelfde informatietechnologie mengt in de 
persoonlijke levenssfeer van de burger, tot de 
buurtgerichte politiezorg waarbij de politie dichter 
bij de burger wil staan? “De privacy-inbreuk is een 
van de onderwerpen waarop nog verder moet 
worden doorgedacht. Hier ligt een entamerende rol 

voor het College Bescherming Persoonsgegevens. 
Je slaat nu al steil achterover van de mogelijkheden 
om informatie te stapelen door verschillende 
technologieën aan elkaar te koppelen. We zijn heel 
hard bezig een surveillance society, een controle-
samenleving, te creëren. We wilden de burger meer 
verantwoordelijkheid geven voor zijn eigen 
veiligheid. Maar de burger dreigt van subject weer 
te verworden tot object waarover gegevens worden 
verzameld. Over dit vraagstuk zou een goed 
maatschappelijk debat moeten worden 
georganiseerd.” 

Sprookjesland zonder provocaties en zonder 
misdaad bestaat niet, betoogt Den Boer. “Het is 
naïef om te denken dat criminaliteit tot nul is te 
reduceren of dat we het kwaad kunnen weren in een 
context van een open en zeer fluïde samenleving. 
Maar we moeten wel discussiëren over welk niveau 
van veiligheid we in de samenleving wensen en 
welke soort we aanvaardbaar achten. We moeten 
leren evolueren van een veiligheidsgemeenschap 
naar een veilige gemeenschap, waarin cohesie en 
integratie voorop staan en controle en monitoring 
door de overheid aanvullend zijn. Het is essentieel 
dat we daarbij niet alleen op defensieve wijze onze 
eigen veiligheid beschermen, maar ook solidair zijn 
met burgers buiten Nederland. Onveiligheid elders 
heeft immers ook nefaste gevolgen voor de 
veiligheid in onze samenleving.” <<

Het rapport Data voor daadkracht is beschikbaar 
op de site van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties: www.bzk.nl
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FOTOSERIE preventie in de klas

DE lOkrOEp 
VAN lOVErBOyS

Werkvloer
het woord loverboy heeft een geheimzinnige, maar duistere lading. jonge 
mannen verleiden jonge, kwetsbare meisjes en lokken ze de prostitutie 
in. Eigenlijk zijn het gewoon moderne souteneurs met een werkwijze  
die “zo oud is als de weg naar rome”, nuanceren onderzoekers van het 
Willem pompe instituut. Dat betekent niet dat er geen probleem is. Tal van 
organisaties bieden daarom preventieprogramma’s aan om meisjes 
weerbaarder te maken tegen loverboys. 
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(foto links) 
Op 17 oktober ging de 
clip ‘Love’r boy’ in 
première op het 
Maerlant Lyceum in 
Den Haag. De clip, die 
onderdeel is van een 
lespakket van Soa Aids 
Nederland, vertelt het 
relaas van een meisje dat 
ten prooi valt aan een 
loverboy. In het midden 
MC Ruby.

(foto rechts) 
Leerlingen gaan zelf aan 
de slag met het verhaal 
van Priscilla, die door een 
loverboy in de prostitutie 
is gelokt.

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Alfred Hakkert

Op zondagnacht 10 september 2007 werd om 4.30 uur 
een Utrechtse loverboy, die eerder bij verstek was 
veroordeeld, door een arrestatietam aangehouden in 
een woning in Hengelo. De verdachte is op 25 juli 2007 
door de rechtbank Utrecht veroordeeld tot twaalf jaar 
gevangenisstraf voor mensenhandel, poging tot 
doodslag, zware mishandeling, verkrachting en 
oplichting. Zomaar een bericht op de website van 
het openbaar ministerie over een strafzaak tegen 
een loverboy. Het bericht laat zien dat achter het 
woord ‘loverboy’, dat op het eerste gezicht 

misschien een sprookjesachtige lading heeft, een 
rauwe wereld van geweld en uitbuiting schuil gaat. 

ONgrijpBAAr prOBlEEm
Het loverboyverschijnsel is al jaren in het nieuws. 
Jonge, veelal allochtone, mannen, zouden kwets-
bare eenzame meisjes met cadeaus verleiden en ze 
overladen met aandacht en valse genegenheid, 
waardoor de meisjes verliefd op ze worden. 
Vervolgens worden de meisjes tot prostitutie 
aangezet.  De gemeente Amsterdam liet het Willem 
Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen 
uitzoeken in hoeverre loverboys ook in de hoofdstad 
actief zijn. De onderzoekers, Frank Bovenkerk, >>
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Marion van San, Miranda Boone, Tim Boekhout van 
Solinge en Dirk Korf, praatten voor hun onderzoek 
(‘Loverboys’ of modern pooierschap in Amsterdam) 
met scholen, hulpverleners, politiemensen en tien 
jongens in gevangenissen en huizen van bewaring, 
die bij de politie bekendstaan als loverboys. 
Zij kwamen weinig relaties tussen loverboys en 
slachtoffers op het spoor die passen in de 
beeldvorming rondom loverboys en de manier 
waarop die te werk gaan (“pooiers die werken met 
romantische manipulatie”). Ze kwamen wel jongens 
tegen die in dat beeld passen. Kuierend over de 
Amsterdamse Wallen, leerden zij zulke jongens 
‘spotten’ en in gesprekken met hen in huizen van 

bewaring ging hun werkwijze voor ze leven. Toch 
vinden zij het niet zinvol om de loverboys een aparte 
categorie toe te bedelen. Liever spreken zij van 
modern souteneurschap. “De werkwijze van deze 
loverboys is zo oud als de weg naar Rome”, vinden 
Bovenkerk en zijn collega's. “In de negentiende 
eeuw werden bijvoorbeeld meisjes op het Centraal 
Station aangesproken, die kersvers uit de provincie 
waren aangekomen.” 

pANiEk
Dit doet de vraag rijzen waarom de ‘loverboy’ juist 
nu zoveel aandacht trekt. De auteurs zoeken de 
verklaring in de ontwikkelingen van de prostitutie-
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sector. Met de opheffing van het bordeelverbod in 
2000 is de sector gelegaliseerd, maar daarmee zijn 
dwang en uitbuiting niet uitgebannen. De opkomst 
van het loverboyverschijnsel staat symbool voor de 
frustratie over het uitblijven van effecten van de 
legalisering van de branche. Een andere verklaring is 
dat er een tekort aan prostituees is ontstaan, nu 
illegale buitenlandse prostituees worden geweerd. 
Souteneurs schuimen de provincies af op zoek naar 
Nederlandse meisjes. Voor kleinere gemeenten is 
dat een nieuwe ervaring. Het opsporen van 
souteneurs en de rechtszaken die volgen, maken 
diepe indruk. 

prEVENTiE 
Bovenkerk en zijn collega’s concluderen dat in 
Amsterdam nieuwe souteneurs konden aantreden, 
omdat hun optreden geen risico vormt voor de 
economische machtsverhoudingen in de branche. 
Zij bewegen zich op de achtergrond en fungeren als 
bewakers van meisjes die vaak lijken te voldoen aan 
het bestaande beeld van loverboyslachtoffers. 
Het zijn onzekere meisjes met een laag zelfbeeld, 
die in hun verliefdheid opvallend argeloos zijn. 

Naar aanleiding van het onderzoek besloot de 
gemeente maatregelen te nemen tegen de 
loverboypraktijken, waaronder opvang van 

MC Ruby in gesprek met 
de leerlingen. De wereld 
van loverboys is er een 
van opsmuk en mooie 
kleren, dure cadeautjes 
en valse gevoelens. 

>>
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slachtoffers, registratie en doorverwijzing naar 
de hulpverlening door een zorgcoördinator 
(zie www.eenveiligamsterdam.nl). Goede voor-
lichting moet het risico dat meisjes slachtoffer 
worden, verminderen. Stichting Het Scharlaken 
Koord verzorgde daarom preventielessen (Beware of 
loverboys) op scholen voor speciaal onderwijs. 
Voor deze scholen is gekozen, omdat slachtoffers 
vaak kwetsbare meisjes van deze scholen zijn. 
De preventielessen moeten meisjes leren nadenken 
over het risico dat ze lopen om in relaties te 
belanden die uiteindelijk kunnen leiden tot 
gedwongen prostitutie. De preventielessen 
worden ook op buurthuizen, internaten en 

meidengroepen gegeven. Inmiddels is een scala aan 
preventieprojecten beschikbaar, waarin meisjes 
weerbaar worden gemaakt tegen seksueel geweld, 
waaronder ook misbruik door loverboys. Deze 
projecten worden in Amsterdam maar ook andere 
steden uitgevoerd. Het project Whom to trust (ook 
van het Scharlaken Koord) richt zich op bewust-
wording van de gevaren rondom loverboys en 
mensenhandelaren onder meisjes van 13 tot en met 
18 jaar, met name onder ama’s (alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen). Een ander voorbeeld 
is het project Beauty & the Beast van Pretty Woman, 
dat onderdeel is van Stichting Stade. 
Dit voorlichtingsproject maakt meisjes van 13 tot en 
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met 16 jaar, specifiek uit het vmbo, bekend met de 
gevaren van loverboys.
Een directe manier om jongeren te bereiken is door 
muziek, weet Soa Aids Nederland. Dit expertise-
centrum heeft een lespakket ontwikkeld over 
loverboys. Een onderdeel daarvan is de clip: ‘Love ’r 
boy’ van rapper MC Ruby. De clip ging op 17 oktober 
2007 op het Maerlant Lyceum in Den Haag in 
première. Het lespakket geeft voorlichting over de 
werkwijze van loverboys en moet zo voorkomen dat 
leerlingen slachtoffer worden van hun praktijken. 
Zo’n 500 scholen hebben het lespakket inmiddels 
in huis, meldt de website van de organisatie  
(www.soaaids.nl). <<

Meer informatie over projecten van het Scharlaken Koord 
is te vinden op de websites www.scharlakenkoord.nl en 
www. bewareofloverboys.nl

Meer informatie over het project Beauty & the Beast van Pretty 
Woman is te vinden op www.stade-dienstverlening.nl

Het lespakket en de dvd van Soa Aids Nederland zijn te 
bestellen via: www.schoolpost.nl/soa-aids  

‘Loverboys’ of modern pooierschap in Amsterdam, Frank 
Bovenkerk, Marion van San, Miranda Boone, Tim Boekhout 
van Solinge en Dirk J. Korf, Utrecht, Willem Pompe Instituut 
voor Strafrechtswetenschappen, 2004. Het onderzoek is 
beschikbaar via: eenveiligamsterdam.nl 

(foto links)
Leerlingen moeten de 
ernst van het probleem 
beseffen. Kwetsbare 
meisjes die het verschil 
niet zien tussen de 
schone schijn die 
loverboys presenteren en 
de werkelijkheid die 
daarachter schuilgaat, 
kunnen in een spiraal 
van misbruik en geweld 
worden gezogen. 
De maximale straf voor 
gedwongen prostitutie 
van minderjarigen is 
tien jaar.

(foto rechts)  
Het lesmateriaal laat 
leerlingen ook zien waar 
zij hulp kunnen zoeken 
en over loverboys 
kunnen praten. Het sluit 
aan bij het lespakket 
over relaties en 
seksualiteit ‘Lang leve de 
liefde’ van Soa Aids 
Nederland, dat op 
middelbare scholen veel 
gebruikt wordt. 
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particuliere beveiliging heeft in enkele decennia een enorme vlucht genomen. 
hoewel de politie qua personeelsomvang vooralsnog in het voordeel blijft, lijkt 
de zichtbaarheid van beveiligers die van agenten te gaan overtreffen. En de 
overheid is steeds vaker opdrachtgever. Tegelijkertijd is particuliere beveiliging 
een kwetsbare branche. Veel bevoegdheden ontbreken, terwijl er van 
medewerkers een hoop wordt verwacht. 

  De overheid heeft nauwelijks zicht op de branche 

hET SChEmErgEBiED 
VAN DE pArTiCuliErE 
BEVEiligiNg

Particuliere beveiligers zijn steeds zichtbaarder in de 
samenleving aanwezig | foto: Inge van Mill. 
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door Ronald van Steden
De auteur is als politicoloog verbonden aan de Faculteit 

der Sociale Wetenschappen, in het bijzonder de afdeling 

Bestuur en Organisatie, van de Vrije Universiteit te 

Amsterdam. 

Particuliere beveiliging is een groeimarkt die 
bestaat uit tal van sectoren, variërend van man-
bewaking en recherchebureaus tot leveranciers en 
installateurs van geavanceerde apparatuur. Kortom, 
het is lastig te duiden wat particuliere beveiliging 
precies is. Dit artikel beperkt zich tot de grootste 
sector van de markt: manbewaking. Voor een groot 
deel bestaat deze uit ‘klassieke’ beveiligers die in en 
om locaties als winkelcentra, kantoorpanden en de 
luchthaven werkzaam zijn. Daarnaast is de sector 
van particuliere toezichthouders in opkomst. 
Zij surveilleren op straat of handhaven specifieke 
regelgeving, bijvoorbeeld omtrent foutparkeren. 
De professionals in bewaking en toezicht hebben 
de volgende kenmerken gemeen: ze dragen meestal 
een uniform, ze zijn ongewapend (hoewel het 
gebruik van honden voor beveiligers is toegestaan), 
ze hebben zowel private als publieke opdracht-
gevers en ze bieden hun diensten tegen betaling 
aan. Toezicht en beveiliging zijn big business 
geworden. Omzetcijfers laten een stijging zien van 
162 miljoen euro in 1987 naar 1,29 miljard in 2006.

ziChTBAArhEiD
Beveiligers ontlenen hun autoriteit aan huisregels 
en toegangsvoorwaarden. Passagiers van een 
vliegtuig geven impliciet toestemming voor 
fouillering en het doorzoeken van persoonlijke 
bezittingen. Bij particuliere toezichthouders ligt het 
ingewikkelder. In het publieke domein hebben zij 
geen enkele bijzondere bevoegdheid, uitgezonderd 
de vervulling van een BOA-functie (Buitengewoon 
OpsporingsAmbtenaar). BOA’s mogen kleine 
overtredingen bekeuren. Tussen 1980 en 2007 
hebben beveiligingsbedrijven hun personeels-
bestand zien groeien van 10 000 naar circa 30 000. 
Volgens tellingen van de brancheverenging voor 
particuliere beveiligingsorganisaties (VPB) opereren 
er in totaal 250 tot 400 bedrijven in Nederland. 
Een drietal ondernemingen domineert de markt. 
Geteld in fulltimewerkwerken beschikt de politie 

over 53 000 fte (36 000 fte executief personeel), 
terwijl de beveiligingsbranche tot 26 049 fte komt. 
Toch zijn beveiligers en toezichthouders steeds 
nadrukkelijker in de samenleving aanwezig. 
Hun zichtbaarheid lijkt die van de politie te 
(gaan) overtreffen.

OVErhEiDSONDErSTEuNiNg
Het bedrijfsleven is tot op heden de grootste klant 
van particuliere beveiligingsfirma’s. Veiligheid 
maakt in toenemende mate een integraal onderdeel 
van de bedrijfsvoering uit. De relatie tussen de 
overheid en de beveiligingsbranche is moeizamer 
van aard. In tegenstelling tot buitenlandse situaties, 
heeft er wel enige progressie in samenwerking 
plaats gevonden. Nederland kent sinds 1992 het 
Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding, dat de 
coöperatie tussen overheid en bedrijfsleven 
moet bevorderen. Daarnaast hebben de Raad van 
Hoofdcommissarissen en de VPB in 1994 een 
samenwerkingsconvenant getekend. Toch is 
echte samenwerking slechts mondjesmaat van 
de grond gekomen. Initiatieven bleven vaak steken 
in ideologische discussies over ‘wie’ ‘waar’ 
mocht werken. De politie was voor straat en weg 
verantwoordelijk, beveiligers moesten binnen 
(semi)publieke gebieden blijven opereren. 
Wat ‘privaat’ of ‘publiek’ precies betekende, 
bleef ongewis. Evenals de vraag hoe het zat met 
beveiligings auto’s die toch over de openbare weg 
naar hun klanten moesten komen. De oplossing: 
zij surveilleerden niet echt, maar reden van het 
ene object naar het andere object.

krAmpAChTigE VErhOuDiNgEN
Sinds een jaar of vijf heeft er terloops een kentering 
in deze wat krampachtige verhouding plaats-
gevonden. Beveiligingsgiganten zoals Group 4 
Securicor (G4S) bieden tegenwoordig overheids-
ondersteunende diensten aan. Binnen dit kader 
levert de multinational medewerkers aan het 
gevangeniswezen, inclusief asielzoekerscentra en 
uitzetcentra. De particuliere sector heeft zich een 
stevige positie in de detentiewereld verworven. 
Deze ontstond als pragmatische oplossing voor het 
personeelsgebrek bij de bewaking van zogenoemde 
bolletjesslikkers op Schiphol. G4S geeft nu zelfs >>
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trainingen aan overheidsfunctionarissen. 
Een tweede lijn binnen overheidsondersteunende 
dienstverlening betreft privaat toezicht in het 
publieke domein. Ondanks officiële politieke 
terughoudendheid is het pleit feitelijk beslecht. 
Bedrijven leveren toezichthouders, OV-controleurs 
en parkeercontroleurs aan tal van gemeenten en 
stadsdelen. Sommigen van hen als BOA, met 
opsporingsbevoegdheid. De beveiligingsbranche 
speelt gretig in op de door de overheid geboden 
mogelijkheden. Zeker nu de markten van winkel-
centra en bedrijventerreinen een verzadigingspunt 
bereiken, bestaat er behoefte aan nieuwe win-
gebieden. Het overnemen van diensten in het 
publieke domein is dan een logische stap.

kWETSBAAr
De veranderde houding ten aanzien van particuliere 
beveiligers en toezichthouders wekt verbazing. 
Vooral omdat de overheid nauwelijks zicht heeft op 
de branche. Zoals aangegeven wordt het aantal 
operationele beveiligingsbedrijven op 250 tot 400 
geschat. Hoeveel bedrijven er in totaal actief zijn, 
is echter weinig inzichtelijk. Het aantal vergunning-
houders op de beveiligingsmarkt loopt volgens 
gegevens van het ministerie van Justitie richting de 
tweeduizend. Daar staat tegenover dat bedrijven 
wettelijk verplicht zijn een jaarverslag bij Justitie in 
te leveren. Maar voor de werkvloer is het onduidelijk 
wat hier precies mee gebeurt – aangenomen dat 
bedrijven hun verplichting nakomen en (juiste) 
gegevens verstrekken. Het ministerie is gestopt met 
het publiceren van overzichten en een gemiddeld 
politiekorps heeft geen idee wat er aan particuliere 
beveiliging binnen hun regio speelt.

Verder is het is relatief eenvoudig een vergunning te 
halen (beveiligingsdiploma en politiescreening zijn 
genoeg), waardoor er een ware run is ontstaan. 
Daar komt bij dat politieregio’s een niet even streng 
beleid voeren. Onderzoeksbureau Regioplan geeft 
aan dat als gevolg hiervan afgewezen bedrijven 

gaan ‘shoppen’: zij proberen elders alsnog 
toestemming te verkrijgen. Mocht het nog niet 
lukken, dan kan het beveiligingslogo voor een luttel 
bedrag eenvoudig in een dumpzaak worden 
verkregen. Schaf een pak aan, plak er een ‘v’tje’ 
(het logo) op, kopieer het vrij makkelijk te vervalsen 
legitimeringbewijs en wordt beveiliger. Controle is 
er niet of nauwelijks: geen politieprioriteit. Op welke 
schaal dergelijke misstanden voorkomen, valt 
moeilijk in te schatten. Maar de mogelijkheid is er.

zElFrEgulEriNg EN gEDrAgSCODES
Uit het voorgaande blijkt dat de overheid zich niet 
erg voor de branche interesseert. Daarom heeft de 
VPB tot zelfregulering en gedragscodes besloten. 
Nieuwe leden moeten door een soort ballotage-
commissie, maar het komt zelden voor dat leden-
aanvragen worden geweigerd. Een ander punt is dat 
het aantal aangesloten bedrijven (circa 80) buiten-
gewoon gering is, al dekken zij qua werknemers-
totaal wel het gros van de markt. Ondanks voort-
gang in zelfregulering, is particuliere beveiliging 
(kleinere firma’s voorop) nog steeds een gesloten 
branche. Men houdt niet van klokkenluiders. 
Commerciële overwegingen staat meldingen van 
overtredingen door collega’s veelal in de weg. 
Dit alles wil geenszins zeggen dat er van alles mis is 
met particuliere beveiliging. Officiële gegevens 
ontbreken, er valt in algemene termen niets over te 
zeggen. Slechts af en toe komen incidenten waar 
beveiligers bij betrokken zijn in het nieuws, vooral 
als het om een ernstig feit gaat. De recente roof in 
de Amsterdamse stadsbibliotheek, een dode 
tijdens het Haagse Beatstad-festival dit jaar en 
een ander dodelijk slachtoffer tijdens een Formule 
1-evenement in Rotterdam vorig jaar. Wat er 
precies is voorgevallen, blijft gissen. 

Nochtans rijst één beeld op: particuliere beveiliging 
is een kwetsbare branche. Het blijft mensenwerk. 
De laatste jaren is flink geïnvesteerd in beveiliging 
en toezicht. Het opleidingsstelsel heeft ontegen-
zeggelijk kwaliteitsverbeteringen ondergaan. 
Toch blijven er zorgen. Het aanspreken van bijvoor-
beeld hangjongeren of uitbundige feestgangers is 
geen gemakkelijke klus. Doorgewinterde politie-
mensen hebben hier soms al problemen mee, laat 

De beveiligingsbranche speelt 

gretig in op de door de overheid 

geboden mogelijkheden
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staan particuliere beveiligers en toezichthouders 
met een relatief bescheiden opleiding en ervaring. 
Dit roept de vraag op of zij voldoende gezag en 
autoriteit bezitten. Deze vraag wordt des te 
prangender als we bedenken dat gemeenten uit 
kostenoverwegingen nogal eens aspiranten 
(beveiligers of toezichthouders in opleiding) op 
straat laten surveilleren. Medewerkers dus zonder 
een echt diploma op zak. 

Hieruit volgt dat de privatisering van toezicht (en 
daarmee handhaving) negatieve consequenties kan 
hebben voor de legitimiteit van veiligheidszorg. 
Burgers worden door tal van functionarissen 
aangesproken, waarvan bijzondere bevoegdheden 
gering en meestal afwezig zijn. Dit kan averechtse 
effecten in de hand werken. Assertieve burgers 
‘pikken het niet’, wat respectloos gedrag, 
beledigingen, agressie en ten slotte escalatie in 
de hand zou kunnen werken. Tevens moet met 
detentiecentra – toch al precaire plaatsen – niet 
lichtzinnig worden omgesprongen. Onlangs 
berichtte de krant The Independent over mis-
handelingen van uitgeprocedeerde asielzoekers 
door commercieel beveiligingspersoneel in het 
Verenigd Koninkrijk. Als deze beschuldigingen 
waar zijn, is beschadiging van het vertrouwen 
dat de Britse rechtsstaat geniet aannemelijk. 
Ook Nederland is gewaarschuwd. 

mOrATOrium 
Het lijdt geen twijfel dat de groei van particuliere 
beveiliging doorzet. Beveiliging is een op expansie 
gerichte markt die alle ruimte neemt die zij krijgt. 
Derhalve hebben we een moratorium nodig op de 
visieloze privatisering van veiligheidstaken. Politici 
en beleidsmakers dienen met een duidelijk 
gezichts punt en een doortimmerd plan te komen. 
Ten eerste moeten gemeenten en politiekorpsen 
een goed overzicht krijgen van de (legale en illegale) 
beveiligingsinitiatieven die in hun jurisdicties 
worden ontplooid. Een helder totaalbeeld staat 
voorop. Samenhangend behoren overheden zorg 
te dragen voor duidelijke coördinatie en 
communicatie. Om daartoe te komen, zijn forse 
investeringen in de regierol van gemeenten en 

politiekorpsen nodig. De overheid zal de sturing van 
veiligheid meer naar zich toe moeten trekken. 
Ten tweede, als lokale overheden tot de inzet van 
particulier toezicht besluiten, verdienen duidelijke 
richtlijnen en handhaafbare controlemechanismen 
de voorkeur. Sowieso moeten beleidsmakers met 
professionele en integere bedrijven in zee gaan. 
De VPB biedt een optie. Via een kwaliteitskeurmerk 
controleert de branchevereniging haar leden en 
leden controleren elkaar. Hoewel de doeltreffend-
heid van dit instrument, zoals betoogd, evaluatie 
behoeft, is enige borging beter dan geen enkele. 
Aansluitend schreeuwt het toezicht op beveiliging 
om aandacht. Hoewel bedrijven wettelijk 
verplicht zijn klachtenregelingen te treffen, is het 
niet transparant hoe zij met klachten omgaan. 
Als gedupeerden überhaupt weten waar ze met 
hun klachten heen moeten. Momenteel is een 
‘zwarte lijst’ van beveiligings bedrijven in de maak. 
Deze zou via een klachten registratiesysteem 
openbaar toegankelijk moeten worden gesteld.
 

Ten derde behoeven burgers in gelijke mate veilig-
heid en verdient iedereen dezelfde behandeling 
voor de wet. Daarom is het cruciaal dat particuliere 
beveiligers en toezichthouders ondergeschikt aan 
en afhankelijk blijven van politieagenten. Het 
gewelds monopolie is niet voor niets een overheids-
monopolie. Tot slot blijft kennisvergaring over 
de aard en omvang van particuliere beveiliging 
noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor een 
grondige visieontwikkeling op de branche – voor 
hoe het verder moet met publiek-private samen-
werking, regie, controle, regulering alsmede brede 
acceptatie van particuliere beveiligers en toezicht-
houders. Wetenschappelijke publicaties bieden dan 
goede aanknopingspunten, want niets is immers zo 
praktisch als goede theorie. << 

Beveiliging is een op expansie 
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  ADO-stadion test veiligheidsconcepten 

VAN VOETBAlVElD TOT prOEFTuiN
Critici claimen dat beroepsvoetbalorganisaties meer moeten doen om 
de veiligheid rond het voetbal te vergroten. Daarbij zou, volgens hen, wel 
wat minder traditioneel naar die veiligheid gekeken mogen worden. het 
nieuwe ADO Den haag-stadion zal zelfs de felste criticaster versteld doen 
staan. het stadion dat in het haagse Forepark verrezen is, wordt ook wel 
als proeftuin voor nieuwe veiligheidsconcepten betiteld. 
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  ADO-stadion test veiligheidsconcepten 

VAN VOETBAlVElD TOT prOEFTuiN

>>

door Jorn van Rij, Marnix Eysink Smeets en 
Marijn Roest
De auteurs zijn werkzaam bij het lectoraat Public 

Reassurance van Hogeschool inholland.

Dat technologie in de veiligheidszorg een steeds 
grotere rol gaat spelen, wordt maar door weinig 
mensen betwijfeld. Sommigen zien dat vooral als 
een kans, anderen als een bedreiging. Het gevaar 
wat hierin zit zou kunnen zijn dat het middel erger 
is dan de kwaal, bijvoorbeeld als vergroting van de 
veiligheid een vermindering van persoonlijke 
vrijheid of privacy tot gevolg heeft. Ook kan het 

leiden tot een steriele sfeer, waarin menigeen zich 
vooral bespied in plaats van beveiligd voelt. Wie wil 
weten hoe gebruik van technologie in de lokale 
veiligheidspraktijk kan uitpakken, moet de 
komende tijd de ontwikkelingen in Den Haag 
blijven volgen. Want in deze internationale stad 
van ‘vrede, recht  en veiligheid’ zijn interessante 
pioniersprojecten in gang gezet. 

Van een zo’n project zijn op dit moment nog slechts 
de ‘papieren contouren’ zichtbaar: het project 
Secure Haven. Dat project heeft als doel de 
komende jaren manieren te vinden om veiligheid en 

Het gloednieuwe ADO-
stadion in Den Haag 
wordt zwaar beveiligd 
met behulp van camera-
toezicht en de nieuwste 
beveiligingstechnologie | 
foto: Inge van Mill.
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comfort in de stedelijke omgeving hand-in-hand te 
laten gaan. Hoogwaardige technologie speelt daarin 
een belangrijke rol. Een ander ‘project’ echter heeft 
al echt gestalte gekregen in de praktijk: het nieuwe 
ADO Den Haag-stadion. Hier heeft men geprobeerd 
om het onderste uit de kan te halen om te zorgen 
dat bezoekers en gebruikers zich veilig en vertrouwd 
weten. Met technologische hoogstandjes van TNO, 
vernieuwende infrastructurele plannen en een 
bestuurlijke visie gericht op de toekomst. 

TEChNiSCh VErNuFT
Krijgen we alleen binnen wie we binnen willen 
hebben? Wie is waar? En tegen wie moeten we 
maatregelen nemen wegens wélk wangedrag? 
Voor een goed antwoord op die vragen wordt in 
het stadion gebruikgemaakt van de nieuwste 
technologie. Een bezoeker komt alleen maar binnen 
met een persoonlijke club- of seizoenskaart waarin 
een biometrische gezichtsscan is verwerkt en een 
RFID-chip (radio-frequency identification). Die chip 
‘meldt’ al als het ware dat de betreffende bezoeker 
bij het stadion is aangekomen. Een eerste toegangs-
poort gaat dan automatisch open, waarna een 
gezichtsscan wordt gemaakt. Deze wordt 
vergeleken met de scan op de kaart. Pas als beide 
met elkaar overeenkomen gaat ook een tweede 
poort open en kan het stadion worden betreden. 
Daar nemen zo’n 170 camera’s het toezicht over. 
Twee daarvan zijn zogenoemde spot shots. Die 
zetten, met een enorm hoge resolutie, iedere vier 
minuten, elk een helft van de tribunes op de foto. Zo 
wordt het mogelijk om personen die zich misdragen 
accuraat te identifi ceren. Hun beelden worden 
razendsnel vergeleken met de beschikbare 
biometrische gegevens, en ziedaar: zij kunnen 
binnen afzienbare tijd een passende sanctie, vaak 
in de vorm van een stadion verbod, tegemoet zien. 
En zo’n verbod, is met de hiervoor beschreven 
toegangscontrole niet meer te omzeilen.
Een waterdicht systeem, zo klinkt het, dat óók nog 
eens zo is vormgegeven en beheerd dat het elke 
juridische toets op het gebied van persoons-
bescherming kan doorstaan. De praktijk blijkt 

echter vooralsnog wat weerbarstiger. Het is vooral 
toch nog erg lastig de state-of-the-art-systemen te 
laten functioneren zoals zij bedoeld zijn. Op dit 
moment zijn er nog stewards en mede werkers van 
een private beveiligings organisatie nodig om de 
bezoekers te controleren. Daarnaast lukt het in deze 
beginperiode ook nog niet om beelden van de spot 
shots te vergelijken met die uit de biometrische 
database. Maar dat zijn volgens John Weenink, 
verantwoordelijk stadionmanager van ADO, de 
kinderziekten die nu eenmaal inherent zijn aan de 
toepassing van dergelijke vernieuwende 
technologie.

BiNNEN hET STADiON
Naast de technologische vernieuwingen hebben 
ook de architecten hun best gedaan. Zo is het 
stadion onderverdeeld in vijf strikt van elkaar 
gescheiden compartimenten. Op de tribunes zorgen 
glazen wanden voor de afscheiding, onder de 
tribunes zijn dat stalen hekken. Dit zorgt ervoor dat 
wanneer bezoekers in hun vak aangekomen zijn, ze 
dit vak ook niet meer via een andere uitgang kunnen 
verlaten. Om hier extra zeker van te zijn, zijn er 
voldoende stewards op de tribunes aanwezig om 
toezicht te houden en waar nodig assistentie te 
verlenen. Wat hierbij overigens opvalt, is de grote 
hoeveelheid jonge vrouwelijke stewards. Dat idee 
heeft de directie van ADO meegenomen uit het 
oude stadion in het Zuiderpark. Daar bleek namelijk 
al dat de inzet van jonge vrouwen veel minder 
agressie oplevert bij supporters wanneer zij bij 
voorbeeld wat langer in de rij moeten wachten of 
ergens anders ontevreden over zijn.

Met het idee van een familiestadion in het achter-
hoofd is een herindeling van de zitplaatsen in het 
stadion gemaakt. Zat de harde kern van supporters 
in het oude stadion nog op de lange zijde, nu zit 

Die chip ‘meldt’ al als het ware dat 

de betreffende bezoeker bij het 

stadion is aangekomen
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men, net als in bijna alle andere stadions in 
Nederland, achter het doel. Hierdoor is er ruimte op 
de lange zijde voor een zogeheten familie- en 
kindervak, een vak dat nu dus gevoelsmatig 
voldoende ver van de harde kern verwijderd is. Er 
gelden verschillende regimes voor de verschillende 
vakken. Wat in het familie- en kindervak betekent 
dat daar niet grondig gefouilleerd wordt. Wel geldt 
in alle vakken een staverbod. 

BuiTEN hET STADiON
Is ADO verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
binnen in het stadion, de omgeving is natuurlijk 
het domein van politie en gemeente. Aan de 
planvorming heeft onder meer een Veiligheids-
effectrapportage (VER) ten grondslag gelegen. Met 
de veiligheid is dan ook al in een vroeg stadium 
rekening gehouden. Dat laat onverlet dat ook hier 
nu nog aanpassingen worden gedaan. Bijvoorbeeld 
in de vorm van de aanleg van een tunnel onder de 
snelweg A4, om de gescheiden aan- en afvoer van 
bezoekende supporters (en van hulp diensten) beter 
mogelijk te maken. Nu gaat al het verkeer nog over 
één doorgaande weg van en naar het stadion. Dat 
levert nóg geen problemen op, maar de 
bezoekersaantallen zijn, door de tegen vallende 
sportieve resultaten van ADO, op dit moment niet 
maximaal. De échte test moet dus nog komen.

OVErAll
Veiligheid garanderen en tegelijk een prettig 
verblijfsklimaat creëren, dit lijkt de boodschap van 
projecten als Secure Haven en het nieuwe ADO Den 
Haag-stadion. Public Reassurance kan de achter-
liggende gedachte hierbij ook wel genoemd worden. 
De veiligheid combineren met het verhogen van het 
publieke vertrouwen is hierbij de gedachte. Op het 

eerste gezicht lijkt dat aardig gelukt. Alleen de 
entree met poorten en gezichtsscan voelt voor de 
buitenstaander in eerste instantie wat raar aan. 
Maar eenmaal in het stadion heb je als bezoeker 
zeker niet het idee in een foute aflevering van Big 
Brother (of Fort Knox) verzeild te zijn geraakt, 
integendeel zelfs. Gesprekken met bezoekers 
versterken dat beeld nog eens. De schrik voor het 
krijgen van een stadionverbod zit er bij de harde 
kern wel in, maar bij anderen overheerst vooral 
tevredenheid. Incidenten zijn er ook nog niet of 
nauwelijks geweest. Bovendien lijkt het erop dat 
ook aan privacybescherming voldoende aandacht is 
besteed. ADO zelf oppert overigens dat ze “wellicht 
wel iets te veel maatregelen hebben genomen.” 
Maar men wilde liever in eerste instantie wat te veel 
doen – en dan later wat gas terugnemen – dan iets 
te weinig, dat naderhand met veel meer moeite 
gerepareerd moet worden. Een echt oordeel is 
natuurlijk nog niet mogelijk, want het stadion is pas 
sinds dit seizoen in bedrijf. Kinderziekten moeten 
nog worden overwonnen en echte risicowedstrijden 
zijn er nog niet geweest. De voortekenen zijn echter 
veelbelovend, maar pas op langere termijn kan echt 
een oordeel worden geveld. Dan pas kan worden 
gezegd of in dit project inderdaad een goede balans 
is ontstaan tussen de vier V’s die nodig zijn voor 
Public Reassurance, te weten: veiligheid, veilig-
heids beleving, vertrouwen en vrijheidsbeleving. 
En of het inderdaad terecht is dat sommigen dit 
stadion het veiligste stadion ter wereld noemen. <<

Is ADO verantwoordelijk voor 

het reilen en zeilen binnen in het 
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  INTERVIEW Aanpak fietsendiefstal

iN VOllE VAArT 
VOOruiT
Nederland staat aan de start van een grootscheepse aanpak van fietsendiefstal. 
het kabinet heeft 2010 als finish gekozen. in dat jaar moeten er 100 000 minder 
fietsen worden gestolen dan in 2006. Volgens de Fietsersbond en de Stichting 
Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) is die reductie zeker mogelijk. “maar alleen 
als alle betrokken partijen goed hun huiswerk doen.”
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door Robbie Keus

In Nederland worden jaarlijks naar schatting zo’n 
750 000 fietsen gestolen. Het kabinet vindt dit 
onacceptabel en geeft in zijn regeringsprogramma 
hoge prioriteit aan de aanpak van fietsendiefstal. 
In het oktobernummer van secondant conclu-
deerden onderzoekers Peter Versteegh en Jessica 
van Mantgem dat de aanpak van fietsendiefstal 
zich in de komende jaren meer dan voorheen óók 
moet richten op jonge, beginnende criminelen. 
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. 

“Graag”, reageert AVc-directeur Guus Wesselink 
enthousiast. “Als je echt wat aan het probleem 
wilt doen, moet je de hele keten aanpakken. 

Bewustwording bij eigenaren, goede stallings-
mogelijkheden, opsporing en een actieve aanpak 
van stelers én helers. Dat betekent ook dat je alle 
organisaties die daar invloed op kunnen uitoefenen, 
bij de aanpak moet betrekken.” 

hArDNEkkig prOBlEEm
AVc houdt zich al jaren bezig met de aanpak van 
fietsendiefstal. Dit leidde in 2006 tot een 
Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal onder AVc-voor-
zitterschap. In de stuurgroep zijn de fietsbranche, 
ministeries, verzekeraars, RDW, gemeenten, politie, 
openbaar ministerie en fietseigenaars vertegen-
woordigd. De Fietsersbond zit, als grootste 
belangen vereniging voor fietsers in Nederland, in 
de stuurgroep. Hugo van der Steenhoven, directeur 
van de Fietsersbond, noemt fietsendiefstal ‘een zeer 
hardnekkig probleem’. “Het is voor veel mensen 
een grote bron van ergernis. Niet alleen omdat er 
een waardevol bezit wordt weggenomen; je komt er >>

Goede voorzieningen zoals fietsklemmen en 
bewaakte stallingen kunnen het aantal fietsen-
diefstallen drastisch verminderen | foto: Inge van Mill. 
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meestal pas achter op het moment dat je je fiets 
nodig hebt. Daar komt de hele rimram van aangifte 
doen, het verhalen van de schade op de verzekering 
en de aanschaf van een nieuwe fiets nog eens bij. 
Uit onderzoek blijkt dat fietsendiefstal, als bij-
komend effect, het fietsgebruik enorm ontmoedigt. 
Daarnaast gaan mensen op oude barrels rondrijden, 
die niet gestolen worden, wat de verkeers veiligheid 
niet ten goede komt.”

Van der Steenhoven is dan ook blij dat de politiek en 
de politie het probleem de laatste jaren serieuzer 
oppakken. “De doelstelling van het kabinet om het 
aantal fietsendiefstallen terug te dringen is daarbij 
een mooi sluitstuk. Te lang heeft het idee bestaan: 
‘Ach als mijn fiets gestolen wordt, dan jat ik toch 
gewoon een andere terug’. Het wordt nog een hele 
klus om die muur van onverschilligheid te slechten.” 

gEEN priOriTEiT
Volgens Guus Wesselink heeft de problematiek 
bij politiek Den Haag en de politie te lang geen 
prioriteit gehad. “Het is een vorm van vermogens-
criminaliteit waarbij geen geweld wordt gebruikt. 
Dat scoort niet hoog op het puntensysteem voor 
politieprioriteiten. Het is goed dat de regering er 
nu mee aan slag wil.” 

De aanpak van fietsendiefstal zal volgens Van der 
Steenhoven ook invloed hebben op andere vormen 
van criminaliteit. “Een first-offender die makkelijk 
wegkomt met een fietsendiefstal, zal eerder 
geneigd zijn om andere delicten te plegen. Door 
fietsendiefstal hard aan te pakken en daarmee je 
normen helder te stellen, breek je een eventuele 
criminele carrière vroegtijdig af. Ik zie ook graag 

dat de helers worden aangepakt, want zonder 
helers geen stelers. Daarnaast moet er worden 
ingezet op de georganiseerde diefstal, waarbij 
met busjes door wijken wordt gereden om fietsen 
in te laden en ze vervolgens over de grens te 
verkopen.”

ENOrm WApEN
Het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen 
met 100 000 is volgens hem zeker haalbaar. 
“Het succes hangt wel af van de instrumenten die 
hierbij worden ingezet. Het begint bij het goed 
informeren van fietseigenaren. Zorg dat je de fiets 
op slot zet, met een goede ketting en aan een vast 
element. Daarnaast moeten de voorzieningen zoals 
stallingen of fietsklemmen op peil worden gebracht. 
Niet alleen in het centrum van de stad maar ook bij 
woningen, want daar wordt de helft van de fietsen 
gestolen. Met goede stallingsvoorzieningen heb je 
een enorm wapen tegen fietsendiefstal in handen. 
De landelijke overheid zou gemeenten hierin 
kunnen ondersteunen door bijvoorbeeld een deel 
van de kosten op zich te nemen.”

Van der Steenhoven vindt ook dat de berging voor 
fietsen weer terug in het bouwbesluit moet. 
“Nu worden nieuwbouwwoningen gebouwd zonder 
berging met als gevolg dat de fietsen buiten blijven 
staan en gestolen worden. Daarnaast moet flink 
worden ingezet op hotspots zoals stationsgebieden. 
Veertig procent van alle treinreizigers komt met de 
fiets. Als je weet dat er voor deze fietsen lang niet 
genoeg klemmen beschikbaar zijn, dan is dat 
vragen om problemen. Voor de fietsen die gestolen 
zijn, zou het Nationale Fietsdiefstal Register een 
belangrijke rol kunnen spelen.”

DiEFSTAlrEgiSTEr
Dit register is een product van de deelnemers in 
Stuurgroep Aanpak Fietsdiefstal. Grote motor 
erachter zijn de fietsfabrikanten, de fietsbranche en 

“Het wordt nog een hele klus om 

die muur van onverschilligheid te 

slechten”
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de RDW. Wesselink: “De databank bevat inmiddels 
4,5 miljoen fietsen die van een chip zijn voorzien. 
Als de politie een aangifte fietsendiefstal binnen-
krijgt, wordt dit in het register verwerkt. Het register 
maakt het mogelijk om fietsen die met een chip 
zijn uitgerust, op te sporen.” “Ook de niet-gechipte 
fietsen komen in het register”,  vertelt Van der 
Steenhoven. “Van deze fietsen worden onder andere 
het framenummer en de merknaam in de database 
opgeslagen.”

De databank maakt het niet alleen voor de politie 
makkelijker om gestolen fietsen op te sporen. 
Doordat de gestolen fietsen uit het digitale register 
straks op internet staat, kunnen kopers van een 
tweedehands fiets kijken of de fiets als gestolen 
geregistreerd staat. Per 1 januari zal 80 procent van 
de politieregio’s op het register zijn aangesloten en 
zullen de (internet)aangiften rechtstreeks in het 
landelijke register terechtkomen. Op dit moment 
zijn de politieregio’s bezig met een inhaalslag met 
alle aangiften van 2007. Volgend jaar hebben alle 25 
korpsen de moderne readers in huis om de chips te 
lezen. Begin volgend jaar zal het publiek via een 
omvangrijke campagne geïnformeerd worden over 
de gehele aanpak en het register. Ook zal duidelijk 
worden gevraagd vooral aangifte te doen bij diefstal 
en de gegevens van de fiets goed te bewaren.

Wesselink ziet de toekomst door alle landelijke 
ontwikkelingen vrij rooskleurig in. “Ik zie ook op 
lokaal niveau verschillende goede initiatieven 
ontstaan. Neem een studentenstad als Groningen 
waar de politie getraind is in het herkennen van 
fietsen die vermoedelijk zijn gestolen en controles 
uitvoert tijdens de surveillance.” “Of Amsterdam 
waar de fietsbranche controleert of aangeboden 
tweedehandsfietsen zijn gestolen”, vult Van der 
Steenhoven aan.

De Fietsersbond ondersteunt gemeenten met een 
zogenaamde Fietsdiefstalscan. “Deze scan, die 
we inmiddels bij zo’n 25 gemeenten hebben 
uitgevoerd, brengt het fietsendiefstalrisico van 
een gemeente in kaart. Het gaat om een breed 
onderzoek waarbij we verschillende locaties 
analyseren en vervolgens met een advies komen 
hoe de situatie verbeterd zou kunnen worden.”

Wesselink denkt dat de tijd nu rijp is voor een groot-
schalige aanpak. “Met het huidige regeerakkoord 
hebben we de wind in de rug. Om alle plannen goed 
op de rol te zetten, heeft de stuurgroep besloten om 
een Expertisecentrum Aanpak Fietsdiefstal op te 
zetten. Dit centrum moet alle plannen borgen en 
zorgen dat alle partijen hun verantwoordelijkheid 
nemen. De politie moet een goede analyse maken 
van de hotspots en die aanpakken. De gemeente 
moet voor goede voorzieningen zorgen en kan 
meehelpen om gestolen fietsen op te sporen door 
BOA’s in te zetten. De branche kan, door gebruik te 
maken van het register, zorgen dat er geen gestolen 
fietsen meer kunnen worden aangeboden. Als dat 
allemaal gebeurt en iedereen zijn huiswerk goed 
doet, kunnen we die afname van 100 000 fietsen 
makkelijk halen.” <<

“Met het huidige regeerakkoord 

hebben we de wind in de rug”

WWW
aanpak in gemeenten
het centrum voor criminaliteitspreventie en 
veiligheid en de Fietsersbond presenteerden 
eind 2005 de publicatie Aanpak fietsdiefstal in 
gemeenten. deze publicatie is een hulpmiddel bij 
het integraal en planmatig aanpakken van het 
probleem. 
bestel of download deze publicatie op:  
www.hetccv.nl/webwinkel
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door Janine Janssen
Janine Janssen is werkzaam als senior onderzoeker MEP 

van Politie Haaglanden en het in oprichting zijnde LEC.

In 2004 werd in de politieregio’s Haaglanden en 
Zuid-Holland-Zuid de pilot ‘Eergerelateerd geweld’ 
gedraaid onder leiding van de Haaglandse Unit 
Mulit-Etnisch Politiewerk (MEP). Het pilotproject 
had onder meer tot doel in kaart te brengen hoe 
de politie (dreigende) vormen van eigenrichting 
aanpakt, waarbij het motief gelegen is in 
geschonden eergevoelens. Inmiddels is deze pilot-
fase voltooid en wordt er bij politie Haaglanden een 
Landelijke Expertisecentrum Eergerelateerd geweld 
(LEC) ingericht. In dit centrum zal zowel operatio-
neel politiewerk in complexe erekwesties worden 
verricht, als wetenschappelijk onderzoek naar deze 
materie. 

Vanaf de start van de pilot tot aan de opzet van 
het LEC is gebleken dat zowel bij beleidsmakers 
en politici als bij de politie en haar ketenpartners 
één vraag frequent naar voren komt: namelijk 
die naar de omvang van eergerelateerd geweld. 
De ervaringen opgedaan bij MEP en het in oprichting 
zijnde LEC hebben echter doen inzien dat die vraag 
naar cijfers uitermate moeilijk te beantwoorden is. 
Het gaat niet alleen om de vraag wat je telt, maar 
ook wanneer je telt.

WAT TEl jE?
Het schenden en herstellen van eer hoeft niet altijd 
tegen in Nederland geldende (rechts)regels in te 
druisen (schema 1).

De voorbeelden – casus I tot en met IV – verduide-
lijken dit: als een ongehuwde vrouw verliefd wordt 
– casus I – een relatie aangaat en zwanger wordt, 
spreekt haar familie daar schande van. De vrouw 
besluit echter uit vrije wil te huwen met de vader 
van haar kind. De familie is tevreden want de 

  pilot voor vroege herkenning van eerzaken 

EEr AlS mOTiEF
hoe vaak komt eergerelateerd geweld eigenlijk voor in Nederland? 
het antwoord  op deze vraag is volgens Janine Janssen, senior onderzoeker 
van politie haaglanden, niet zo een- twee-drie te geven. het gaat niet 
alleen om de vraag wat je telt, maar ook wanneer je telt.

Schema 1

eerschending en -herstel in relatie tot het nederlandse recht

eerschending zonder 
schending van het recht

eerschending met 
schending van het recht

eerherstel zonder 
schending van het recht

casus i casus iii

eerherstel met schending 
van het recht

casus ii casus iv
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geschonden eer is hersteld. In deze zaak is het 
Nederlandse recht niet in het geding geweest. 
Dat ligt echter anders bij de andere casussen.  
Stel – casus II – dat een getrouwde vrouw een 
buitenechtelijke relatie aangaat met een eveneens 
getrouwde man. Na ontdekking door de familie 
besluit deze beide minnaars te doden. Een ander 
voorbeeld – casus III -: na de traumatische ervaring 
van een verkrachting, besluit het slachtoffer dat zij 
met deze schande niet kan leven en zij berooft zich 
zelf van het leven. Stel nu dat de familie vervolgens 
de verkrachter van het leven berooft, dan doet zich 
casus IV voor.

Het probleem is dus dat burgers bij het schenden 
en/of het herstellen van geschonden eergevoelens 
op gewelddadige wijze het heft in eigen handen 

nemen. In een rechtsstaat ligt het gewelds mono-
polie bij de staat. De politie beheert een deel van dit 
monopolie en komt in het geweer wanneer zich 
gewelddadige vormen van eigenrichting in verband 
met eerschendingen (dreigen) voor (te) doen. 
Concreet betekent dit dat voor de politiepraktijk 
casuïstiek van het type II, III en IV voor de politie 
relevant is. Dat wil overigens niet zeggen dat 75 
procent van alle eerzaken betrokkenheid van de 
politie vereisen. Het is immers niet duidelijk in 
hoeverre zich zaken zoals casus I, II, III en IV 
voordoen. In het dagelijks leven zal verder ook niet 
alle casuïstiek, die in principe ‘politiewaardig’ is, bij 
de politie binnenkomen. De problematiek van het 
dark figure, doet zich uiteraard eveneens bij dit 
complexe fenomeen voor.

De politie wil meer zicht 
op eergerelateerd geweld 
| foto: Inge van Mill. 

>>
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Wat een kwantitatieve benadering van eer verder zo 
ingewikkeld maakt, is het feit dat er géén vast-
omlijnde definitie van eergerelateerd geweld 
bestaat. Er zijn weliswaar door verschillende 
onderzoekers definities ontwikkeld, die professio-
nals belangrijke aanknopingspunten bieden voor 
het begrijpen en daarmee beter inzichtelijk krijgen 
van gewelddadige erekwesties. Maar op basis 
van deze omschrijvingen kan lang niet altijd 
onomstote lijk worden vastgesteld of een zaak wel 
of niet terecht onder de noemer eergerelateerd 
geweld dient te worden gebracht. Dat komt omdat 
het meest ‘zichtbare’ aan eergerelateerd geweld in 
principe het geweld zelf is. Het ‘onderdeel eer’ is 
niet fysiek tastbaar, maar is in principe een sociale 
constructie. Het plegen of dreigen met geweld 
wordt voor- of achteraf gemotiveerd met 
verwijzingen naar geschonden eergevoelens.  
Eer is een motief, dat zich niet zomaar in harde 
cijfers laat vangen.

WANNEEr TEl jE?
Een zaak met betrekking tot eergerelateerd geweld 
komt niet uit de lucht vallen. Er is een aanleiding 
tot een conflict en betrokkenen dreigen met een 
(gewelddadige) tegenreactie of voeren die daad-
werkelijk uit. In de praktijk is gebleken dat tal van 
scenario’s denkbaar zijn: na een eerschending kan 
gewelddadig eerherstel ogenblikkelijk volgen, maar 
er kan net zo goed een bepaalde tijd overheen gaan. 

Eerzaken dienen als dynamische processen te 
worden opgevat en niet als min of meer afgeronde 
incidenten. Hoewel een visie, waarin meer oog is 
voor dynamiek de complexiteit van dergelijke 
casuïstiek meer recht doet, wordt het op basis van 
een dergelijke benadering niet eenvoudiger om 
deze zaken in cijfers uit te drukken. 

Bovendien is het met name voor de politie praktisch 
onuitvoerbaar om de afwikkeling van eerzaken 
vanaf het prille begin te volgen. Mogelijke eerzaken 
komen doorgaans pas bij de politie in beeld op het 
moment dat betrokkenen met ernstige angst-
gevoelens rondlopen of wanneer er al geweld 
is toegepast. Wanneer de politie een zaak in 
behandeling neemt, dan blijft de betreffende 
kwestie meestal tijdelijk onder de aandacht totdat 
bijvoor beeld het acute gevaar is geweken. De politie 
kan onmogelijk alle betrokkenen bij eerzaken 
gedurende hun verdere levensloop blijven volgen.

VrOEghErkENNiNg
Als zich zaken bij de politie aandienen is niet altijd 
meteen duidelijk dat het om een eerzaak gaat. 
Tijdens de pilotperiode is om die reden aan een 
systeem van vroegherkenning gewerkt. Er wordt 
gewerkt met ‘rode vlaggen’, dat wil zeggen aspecten 
van een zaak die de waarnemer alert maken op een 
eventuele aanwezigheid van eer als motief. In dit 
verband kan onder andere gedacht worden aan 
alle denkbare vormen van geweld en kwesties die op 
conflicten tussen mensen duiden. Die rode vlaggen 
zijn verder uitgewerkt in een ‘query’, een electro-
nische zoekslag waarmee dagelijks belangrijke 
politiële informatiesystemen zoals Genesys, X-pol 
en BPS worden doorgenomen. Deze query fungeert 
als het ware als een sleepnet, dat dagelijks door een 
zee aan informatie wordt gehaald. 

Eerzaken dienen als dynamische 

processen te worden opgevat

Schema 2

veranderende breedte van het etiket ‘eergerelateerd geweld’

breedte van het etiket   
 t1 t2 t3

tijd

t1 moment waarop zaken bij de politie binnen komen (rode vlaggen)

t2 moment na eerste analytische beschouwing (eventueel met checklist)

t3  moment van toekenning van het etiket ‘eer’ (checklist en eventueel advies 

van een externe getuige-deskundige)
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Dat betekent dat aan deze zoekslag een uiterst ruim 
begrip van eergerelateerd geweld ten grondslag ligt: 
alles wat mogelijk interessant is, wordt mee-
genomen. Na een eerste beschouwing vallen 
ongetwijfeld zaken af. Dat wil niet zeggen dat het 
hier om casuïstiek gaat, die niet ernstig genoeg is 
voor politieaandacht. Waar het om gaat is dat het 
zaken zijn, waarbij het motief eer niet overtuigend 
kan worden aangetoond. Als er vragen en twijfels 
blijven, kan met behulp van een uitgebreide 
checklist en eventueel met raadpleging van externe 
deskundigen de zaak in kwestie verder bekeken 
worden. Dit betekent dat, naarmate de analyse 
vordert, aan het toekennen van eer als mogelijk 
motief steeds strengere eisen dienen te worden 
gesteld (schema 2).

ETikET ‘EEr’
In schema 2 wordt bij tijdstip T3 gesproken over 
toekenning van het etiket ‘eer’. De ervaringen uit de 
pilot hebben geleerd dat het benoemen van eer 
desalniettemin allesbehalve een exacte weten schap 
is. Bij de analyse van operationele politie zaken word 
uiteraard naar feiten gezocht, maar in mogelijke 
eerzaken wordt extra aandacht besteed aan het 
motief, waarbij rekening gehouden wordt met de 
culturele context. Een bepaalde mate van twijfel of 
discussie zal altijd blijven bestaan, ook al wordt de 
checklist uitgebreid of het aantal externe getuige-
deskundigen dat bij dit soort zaken wordt 
betrokken.

Als de politie of haar ketenpartners cijfers naar 
buiten brengen over zaken, waarbij zij zelf 
betrokken zijn, dan gaat het dikwijls over cijfers, 
die tot stand zijn gekomen op tijdstip T1. Dat is 

begrijpelijk, omdat deze instituties zich moeten 
verantwoorden over de manier waarop zij hun 
menskracht en middelen besteden. Dergelijke 
cijfers zijn dus belangrijk, zij geven een blik op de 
zaken waarmee de politie of anderen bezig zijn, 
maar deze gegevens bieden lang niet altijd inzicht 
in de omvang van eergerelateerd geweld. Om niet 
zozeer harde, maar vooral genuanceerde uitspraken 
over kwantitatieve aspecten te kunnen doen, is 
meer analyse nodig en dient dus op een later 
moment in de tijd te worden gekeken. Waar het op 
neer komt is dat zaken, gezien hun complexiteit en 
dynamiek, op voorhand niet altijd direct als 
erekwestie benoembaar zijn, maar wel in een later 
stadium beoordeelbaar. Het LEC zal deze mogelijk-
heden verder onderzoeken.

AlErThEiD
Het is belangrijk dat afnemers van cijfers zich 
bewust zijn van de wijze waarop deze data tot stand 
komen. Bij het presenteren van overtrokken cijfers 
of cijfers zonder verdere tekst en uitleg, worden de 
fundamenten onder het debat over eergerelateerd 
geweld weggeslagen. Het grote gevaar dat hieraan 
kleeft, is dat niet alleen de betekenis van de term 
‘eergerelateerd geweld’ erodeert, maar dat het 
vertrouwen van verschillende groepen en 

gemeenschappen, waarbinnen deze problematiek 
actueel is, in instituties zoals de politie, ondermijnd 
wordt. Daarnaast bestaat het gevaar dat daardoor 
het proces om in eigen kring bepaalde normen 
bespreekbaar te maken, wordt bemoeilijkt. <<

De resultaten van de pilot zijn na te lezen in: Je eer of je 
leven? Een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren 
en andere professionals, Janine Janssen, Den haag: 
Elsevier Overheid, 2006

De politie kan onmogelijk 

alle betrokkenen bij eerzaken 

gedurende hun verdere levensloop 

blijven volgen

Het is belangrijk dat afnemers van 

cijfers zich bewust zijn van de wijze 

waarop deze data tot stand komen
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 monitoring en veiligheidsbeleid

iS DE NiEuWE VEilighEiDSmONiTOr grAppig? 

door Peter Versteegh en Jan van den Heuvel
De auteurs zijn respectievelijk hoofd Analyse & Research 

van de Politie Haaglanden en hoofd afdeling Onderzoek en 

Statistiek van de gemeente Den Bosch.

Weten wat er speelt is misschien wel de aller-
belangrijkste voorwaarde voor effectief veiligheids-
beleid. Zonder goede informatie over de (lokale) 
criminaliteit en onveiligheid berust het veiligheids-
beleid op drijfzand. Veiligheidsbeleid moet daarom 
gebaseerd zijn op een actueel en betrouwbaar beeld 
van de veiligheidssituatie. Als veiligheidsbeleid 
eenmaal is uitgevoerd, is het ook van belang om te 
bezien of het beleid heeft gewerkt en of er wellicht 
nieuwe accenten moeten worden gelegd. Beleid en 
monitoring moeten daarom een zeer intensieve 
relatie met elkaar onderhouden. De nieuwe 
Veiligheidsmonitor moet die intensieve relatie 
mede vormgeven. 

In dit artikel zullen wij kort het Nederlandse 
veiligheidsbeleid schetsen aan de hand van een 
zevental kenmerken, die naar ons oordeel cruciaal 
zijn in de vormgeving van een veilige samenleving. 
Per kenmerk zullen wij ingaan op de specifieke 
bijdrage van de nieuwe Veiligheidsmonitor, waarbij 
steeds in het kader de betreffende vraagblokken uit 
de monitor worden genoemd.

grAppig
Als wij het veiligheidsbeleid in de afgelopen jaren in 
beschouwing nemen, komen telkens dezelfde 
trefwoorden terug. Trefwoorden, die op hun beurt 
het woord ‘GRAPPIG’ vormen. Nu is ‘grappig’ niet 
direct de eerste associatie die opkomt bij het 
veiligheidsbeleid, maar toch … Een aantal essenties 
van het veiligheidsbeleid is er in vervat. 

Wie had dat gedacht, het Nederlandse veiligheidsbeleid heeft iets grappigs. 
Peter Versteegh en Jan van den Heuvel stellen vast dat de eerste letters van de 
trefwoorden die het veiligheidsbeleid karakteriseren, bij elkaar het woord 
‘grappig’ vormen. gemeentelijke regie, responsabilisering, Afspraken 
maken, prestatiesturing, probleemgerichte aanpak, informatiesturing en 
gebiedsgericht werken. maar is de nieuwe Veiligheidsmonitor, die dit beleid 
moet ondersteunen, daarop ingesteld?  
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 monitoring en veiligheidsbeleid

iS DE NiEuWE VEilighEiDSmONiTOr grAppig? 

Gedoeld wordt op de volgende kenmerken:
gemeentelijk regie
responsabilisering
Afspraken maken 
prestatiesturing
probleemgerichte aanpak
informatiesturing
gebiedsgericht werken

Bij elk van deze kenmerken van het veiligheidsbeleid 
speelt informatie een doorslaggevende rol. Op de 
eerste plaats hebben we het dan over informatie, 
die door de betrokken veiligheidspartners kan 
worden geleverd over de veiligheidsproblematiek. 
Zo is de informatie van de politie over de geregi-
streerde criminaliteit uiteraard van groot belang 
voor een goede onderbouwing en evaluatie van het 
(lokale) veiligheidsbeleid. In aanvulling daarop kan 
echter ook de Veiligheidsmonitor een schat aan 
relevante beleidsinformatie leveren. Het gaat dan 
namelijk niet om informatie van de betrokken 
organisaties, maar om informatie van de burgers 
zélf. Laten we de kenmerken langslopen om te 
bezien op welke manier de Veiligheidsmonitor van 
betekenis kan zijn. 

gEmEENTElijk rEgiE
Op de eerste plaats is de regierol van de gemeenten 
een belangrijk kenmerk van het Nederlandse 
veiligheidsbeleid. Waar bij de probleemaanpak 
op lokaal niveau de verschillende samenwerkings-
ketens samenkomen – politie, justitie, zorg, 

onderwijs, huisvesting, arbeid en inkomen – is 
het niet meer dan logisch dat bij de gemeente de 
verantwoordelijkheid ligt om de zorgketen en de 
strafrechtketen met elkaar te verbinden. Daarbij 
omvat de regierol van gemeenten op z’n minst het 
realiseren van betrokkenheid van burgers, een 
veiligheidsplan gebaseerd op een veiligheids-
analyse, coördinatie van de probleemaanpak, 
prestatie- en effectafspraken met betrokken 
veiligheidspartners en de evaluatie van het 
veiligheidsbeleid. 

De Veiligheidsmonitor bevat een schat aan 
gegevens om de verschillende aspecten van de 
regierol in te kleuren. Dit geldt voor vrijwel alle 
vraagblokken ervan. Het gaat dan om de vraag-
blokken over de veiligheidssituatie alsook de 
vraagblokken over de taken die door verschillende 
partners worden uitgevoerd.  

rESpONSABiliSEriNg
Met ‘responsabilisering’ – het tweede belangrijke 
kenmerk van het Nederlandse veiligheidsbeleid – 
wordt het proces bedoeld waarbij burgers, bedrijven 
en instellingen in de loop van de achterliggende 
jaren medeverantwoordelijkheid hebben gekregen, 
en vaak ook hebben genomen, op het terrein van 
criminaliteit en onveiligheid. Instellingen op het 
maatschappelijke middenveld (instellingen van 
onderwijs, zorg, welzijn, sociale dienstlening, 
bedrijven, brancheorganisaties) zijn zich in 
toenemende mate bewust geworden van hun 
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medeverantwoordelijkheid. Denk daarbij aan 
initiatieven als de Veilige school, keurmerken op 
het gebied van veilig wonen (PKVW) en veilig onder-
nemen (KVO) en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. 
Ook burgers hebben zich niet onbetuigd gelaten 
waar het gaat om de verbetering van de veiligheids-
situatie, in gezamenlijkheid en als individu. 
In steeds meer gemeenten zetten burgers zich in 
als buurtwacht, toezichthouder of preventie-
adviseur. De nieuwste loten aan deze tak van veilig-
heidszorg zijn Burgernet en SMS-alert, waarbij 
burgers telefonisch worden ingeschakeld bij 
ontdekkingen op heterdaad van misdrijven en bij 
vermissingen. 

In de Veiligheidsmonitor is plaats ingeruimd om 
de burger te bevragen over de eigen preventie-
activiteiten en de betrokkenheid bij de veiligheids-
zorg. Daarmee ontstaat inzicht in de mate waarin 
burgers hun verantwoordelijkheid wensen te nemen 
dan wel hebben genomen. Bij een tweede meting na 
verloop van tijd kan worden onderzocht of er 
verbeteringen zijn opgetreden. 

Veiligheidsmonitor
medeverantwoordelijkheid (blok 1)
actief geweest (blok 1)
preventie (blok 9)

AFSprAkEN mAkEN 
Kenmerk nummer drie gaat over afspraken maken. 
De keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. Waar 
bij de aanpak van criminaliteit en onveiligheid altijd 
meerdere partijen zijn betrokken, is een belangrijke 
voorwaarde dat concrete afspraken worden 
gemaakt over de prestaties van de verschillende 
partijen en over het gezamenlijke doel. Deze 
afspraken worden in de regel vastgelegd in conve-
nanten of contracten. De ‘veiligheidspartners’ 
kunnen elkaar dan aanspreken op de realisatie 
ervan.

Veiligheidsmonitor
onveiligheidsbeleving (blok 3)
slachtofferschap (blok 4)

Het maken van afspraken op basis van eenzelfde 
probleemdefinitie voorkomt ruis en misverstanden 
over deze afspraken. De vraagblokken uit de 
Veiligheidsmonitor vormen een belangrijke 
voedingsbron voor gemeenschappelijke kennis van 
de veiligheidssituatie. Daarmee kunnen eenduidige 
en meetbare doelstellingen worden afgesproken.   

prESTATiESTuriNg
Binnen overheidsorganisaties heeft prestatie-
sturing in de afgelopen jaren een grote vlucht 
genomen. Het onderscheid tussen prestaties 
(output) en (maatschappelijke) effecten van het 
veiligheidsbeleid (outcome) is daarbij van groot 
belang. Op het gebied van de veiligheid gaat het bij 
prestaties uitsluitend om de activiteiten en 
maatregelen, die de betreffende organisatie zélf 
dient uit te voeren en ook zélf kan beïnvloeden. 
De maatschappelijke effecten van de gehele 
veiligheidsketen hebben betrekking op resultaten 
van de gezamenlijke inspanningen van alle 
betrokken partijen: het verbeteren van de objectieve 
en de subjectieve veiligheid. Er is geen veiligheids-
partner die daarop als enige organisatie kan worden 
afgerekend. 

Veiligheidsmonitor
tevredenheid politie (blok 6)
functioneren politie (blok 7)
tevredenheid gemeente (blok 8)

In de Veiligheidsmonitor is veel informatie te vinden 
over de prestaties van gemeenten en van de politie 
op het gebied van de veiligheidszorg, die nu al te 
vinden is in politieconvenanten en prestatie-
afspraken met gemeenten. Lokale beschikbaarheid 
van deze informatie (gemeenten, wijken en 
buurten) maakt het mogelijk om ook op lokaal 
niveau op deze prestaties te sturen. 
           
prOBlEEmgEriChTE AANpAk
Wetenschappelijke studies laten keer op keer zien 
dat een probleemgerichte aanpak van de belang-
rijkste, lokale veiligheidsproblemen een uitermate 
effectieve veiligheidsstrategie is. Zie het 
betreffende artikel in het oktobernummer van 
secondant. Desondanks gebeurt dat nog lang niet 
altijd. Niet bewust, maar omdat dat lang niet altijd 
bekend is. Daarin is in de afgelopen jaren een 
kentering gekomen met bijvoorbeeld de aanpak van 
de veelplegers. De eerste resultaten zijn inmiddels 
zichtbaar in de afname van het aantal aangiften van 
vermogensdelicten bij de politie. Als we echter 
kijken naar veiligheidsproblemen waarmee burgers 
dagelijks worden geconfronteerd, zoals jeugd-
overlast en vernieling, maar ook als het gaat om 
hufterig gedrag en meer ernstige misdrijven als 
mishandeling en bedreiging, zien wij nog niet 
dezelfde afname. Het zijn juist deze laatste 
veiligheidsproblemen, die aanmerkelijk blijken bij 
te dragen aan onveiligheidsgevoelens. 
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Met behulp van de Veiligheidsmonitor kan worden 
achterhaald welke veiligheidsproblemen naar het 
oordeel van wijkbewoners met voorrang aangepakt 
zouden moeten worden. Het is nu eenmaal niet 
mogelijk alle problemen tegelijkertijd aan te 
pakken. 

Veiligheidsmonitor
belangrijkste wijkproblemen (blok 2.2.)

Aansluiting vinden bij de legitieme wensen en 
verwachtingen van burgers is van belang voor het 
draagvlak en draagt naar verwachting ook bij aan 
meer vertrouwen in de overheid in het algemeen en 
de politie in het bijzonder.   

iNFOrmATiESTuriNg
Weten wat er speelt is de zesde belangrijke 
voorwaarde voor effectief (lokaal) veiligheidsbeleid. 
In de beleidsnota Naar een veiliger samenleving van 
het vorige kabinet werd dan ook al gesteld dat élke 
gemeente in Nederland moet kunnen beschikken 
over een veiligheidsanalyse, waarop het lokale 
veiligheidsbeleid is gebaseerd. Dat is nog lang niet 
altijd het geval. Een onderscheid wordt gemaakt 
tussen subjectieve en objectieve veiligheid. Bij 
subjectieve onveiligheid gaat het om de gevoelens 
of de beleving van burgers over de veiligheid in de 
samenleving. Objectieve onveiligheid heeft 
betrekking op feitelijk slachtofferschap van een 
misdrijf.  

Veiligheidsmonitor
leefbaarheid woonbuurt (blok 1)
beleving buurtproblemen (blok 2)
onveiligheidsproblemen (blok 3)
slachtofferschap (blok 4)

Voor het in beeld brengen van de subjectieve 
onveiligheid is de Veiligheidsmonitor van groot 
belang. Het aantal aangiften van misdrijven 
(brengdelicten) is op zich een goede en daarom veel 
gebruikte indicator voor de objectieve veiligheid. 
Echter, van ongeveer 33 procent van het werkelijk 
aantal gepleegde misdrijven wordt aangifte gedaan 
bij de politie. Daarmee is het beeld van de veiligheid 
louter op basis van aangiften bij de politie 
incompleet. Met name van delicten als bedreiging, 
mishandeling en vernieling wordt minder vaak 
aangifte gedaan bij de politie dan bijvoorbeeld van 
diefstal. Met behulp van de Veiligheidsmonitor kan 
het benodigde inzicht worden verkregen. 

gEBiEDSgEriChT WErkEN
Wellicht het meest belangrijke kenmerk van het 
Nederlandse veiligheidsbeleid is de gebiedsgerichte 
oriëntatie. Een politie die ‘dicht bij de burger staat’, 
weet wat er speelt in de samenleving en moet 
krachtdadig kunnen inspelen op de belangrijkste 
veiligheidsbehoeften van de burger. Eenzelfde 
beweging kan worden geconstateerd bij andere 
overheidsorganisaties. Ook bij gemeenten is 
onmiskenbaar sprake van een gebiedsgerichte 
oriëntatie met vele uitingsvormen: de invoering van 
het wijkgericht werken (soms in combinatie met 
gekantelde organisatiestructuren), stadsmariniers, 
wijkwethouders en wijkmanagers, wijktafels, 
wijkschetsen, wijkontwikkelingsplannen, 
wijkactielijsten en dergelijke. 

De Veiligheidsmonitor biedt de mogelijkheid ook op 
het niveau van wijken en buurten de benodigde 
informatie beschikbaar te krijgen. Het is dan wel 
nodig dat gemeenten, politie en wellicht ook  
andere locale veiligheidspartners ‘opstappen’ bij de 
Veiligheidsmonitor voor de afname van extra 
respondenten op het gewenste niveau.

miNDEr ruiS
De nieuwe Veiligheidsmonitor kan een belangrijke 
rol gaan spelen bij de ontwikkeling en de evaluatie 
van het veiligheidsbeleid van het Rijk, politie-
organisaties, gemeenten en andere partners in de 
veiligheidsketen. Daarbij is het belangrijk dat het 
beeld over de veiligheidssituatie op landelijk, 
regionaal en lokaal niveau eenzelfde basis kent. 
Dat biedt winst in meerdere opzichten. Meervoudig 
gebruik van data, minder ruis en discussie over 
veiligheidscijfers, goede mogelijkheden voor bench-
marking op het niveau van regio’s en gemeenten. 
Door het delen van de data op de verschillende 
niveaus (lokaal, regionaal en landelijk) kan 
bovendien het rendement van het veiligheids-
onderzoek aanmerkelijk worden vergroot. Is dat 
grappig? Dat misschien niet, maar wel nuttig. <<

de veiligheidsmonitor beoogt inzicht te geven in de veiligheids
situatie, zoals die door burgers wordt ervaren. de veiligheidsmonitor 
is toepasbaar op verschillende schaalniveaus (rijk, regio, gemeente, 
wijk) en staat voor alle gemeenten, politiekorpsen en andere veilig
heidspartners in nederland. de veiligheidsmonitor moet leiden naar 
meer eenduidigheid in het onderzoek naar veiligheid en veiligheids
beleving van de burger. hierdoor kan het veiligheidsbeleid beter 
worden toegesneden op de lokale problematiek. daarbij kunnen ook 
betere vergelijkingen worden gemaakt op landelijk, regionaal en 
lokaal niveau. daarnaast draagt de nieuwe veiligheidsmonitor bij aan 
een vermindering van de enquêtedruk op de burger en aan een grotere 
efficiency.
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 REPORTAGE Actieplan Veilig Ondernemen deel 3

“CrimiNAliTEiT AANpAkkEN VErEiST SAmENSpEl” 
Bedrijfsleven

Overheid en bedrijfsleven werken sinds 1992 samen in het Nationaal platform 
Criminaliteitsbeheersing aan een veiliger Nederland. met het Actieplan Veilig 
Ondernemen deel 3 (AVO 3) dat nu op tafel ligt, moet het aantal delicten in 
2010 nog verder zijn teruggedrongen ten opzichte van 2004. Dat Nederland 
ooit helemaal criminaliteitsvrij wordt, is een illusie. Wel kan dankzij de AVO-
projecten het aantal geweldsdelicten, inbraken, diefstallen, cybercrime en 
fraude sterk worden verminderd.
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de overheid en het bedrijfsleven werken al jaren samen aan 
een veiliger nederland. sinds die gezamenlijke aanpak wordt 
er ook daadwerkelijk minder ingebroken, gestolen, vernield, 
opgelicht en gefraudeerd. dat blijkt uit cijfers van het 
nationaal platform criminaliteitsbeheersing (npc) waarin alle 
relevante departementen, de politie, het openbaar ministerie, 
de vereniging van nederlandse gemeenten (vng), de werk
geversorganisaties en een aantal branches zijn vertegen
woordigd. na jaren van vruchtbare samenwerking is de 

criminaliteit echter nog steeds niet uitgebannen. er komen 
zelfs ‘nieuwe’ delicten bij. daarom is het tijd voor het 
Actieplan veilig ondernemen deel 3 (Avo 3). hiermee willen 
bedrijven en overheid bereiken dat de criminaliteit in 2010 met 
25 procent is teruggedrongen ten opzichte van begin 2004.

Wouter buwalda, secretaris van het npc, kijkt tevreden terug 
op de twee eerdere delen van het actieplan. de Monitor 
criminaliteit bedrijfsleven (Mcb) laat volgens hem een 
duidelijke daling van de criminaliteit zien. voor een groot deel 
is die te danken aan de gezamenlijke aanpak van de vijftien 
projecten uit het Actieplan veilig ondernemen delen 1 en 2. 
“die successen houden niet in dat we klaar zijn”, verduidelijkt 
buwalda. “sommige projecten lopen nog steeds, of worden 
door een aantal nieuwe acties in deel 3 versterkt. We zullen 
constant met elkaar verder moeten om de criminaliteit nog 
meer de kop in te drukken. het is overigens een illusie om te 
denken dat het mogelijk is criminaliteit helemaal te laten 
verdwijnen. er worden op dit moment misschien delicten 
gepleegd waarvan wij nog geen weet hebben.” 

VErSTErkEN 
het convenant ‘Aanpak Winkel criminaliteit deel 3’ en het 
plan‘ veiligheid van kleinere bedrijven’ in Avo 3 zijn duidelijke 
voorbeelden van projecten die eerdere acties uit de delen 1 en 2 
versterken. ondernemers in het midden en kleinbedrijf 
profiteerden al eerder van onder andere de versterking van 
repressie, de aanpak van winkelcriminaliteit, het keurmerk 
veilig ondernemen (kvo), de beveiliging van diefstalgevoelige 
producten en de aanpak van urgente bedrijventerreinen. 
“Maar ondanks een afname van de criminaliteit door deze 
projecten, krijgen we nog steeds signalen dat kleinere 
bedrijven vaker het slachtoffer worden dan grotere”, aldus 
buwalda. “bedrijven en grote ketens zijn nu eenmaal beter 
beveiligd.”

dat de extra aandacht voor de kleinere bedrijven in het 
Actieplan veilig ondernemen noodzakelijk is, blijkt uit het feit 
dat ongeveer 95 procent van de bedrijven in nederland minder 
dan vijftig werknemers in dienst heeft. deze grote groep 
schort het mogelijk aan tijd, kennis, deskundigheid, mens
kracht en financiële middelen om zich te wapenen tegen >>

 REPORTAGE Actieplan Veilig Ondernemen deel 3

“CrimiNAliTEiT AANpAkkEN VErEiST SAmENSpEl” 

De schade die de bouwsector lijdt door 
veelvoorkomende criminaliteit wordt geschat 
op 114 miljoen euro. Het derde Actieplan Veilig 
Ondernemen bevat maatregelen die de 
veiligheid op bouwplaatsen moeten vergroten 
| foto: Inge van Mill. 

“Er worden op dit moment misschien 

delicten gepleegd waarvan wij nog geen 

weet hebben”
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criminaliteit. Waar het verschil in slachtofferschap tussen de 
grote en kleine bedrijven precies door wordt veroorzaakt, is 
niet bekend. Met project 19  ‘veiligheid van kleinere bedrijven’ 
 wordt daarom eerst een analyse gemaakt. Met een plan van 
aanpak worden de oorzaken van de problemen tegengegaan.

SigNAlEN
“signalen uit de maatschappij zijn voor ons heel belangrijk”, 
zegt buwalda. “het is de enige manier om erachter te komen 
in welke sector zich iets afspeelt. betrokken organisaties en 
de  politiek moeten aangeven wat er mis is en waar. in Avo 3 
hebben we dankzij die signalen een aantal nieuwe sectoren 
met nieuwe delicten kunnen opnemen.”

buwalda noemt project 20 – ‘Acquisitiefraude’ als voorbeeld. 
elke dag worden ondernemers, stichtingen en (semi)
overheden daarvan het slachtoffer. onder de fraude wordt het 
knollen voor citroenen verkopen verstaan. “het gaat om 
mensen die onder valse voorwendselen anderen geld afhandig 
maken”, legt buwalda uit. “ondernemers worden bijvoorbeeld 
door iemand opgebeld met de vraag of ze een advertentie in 
een bepaald magazine willen plaatsten. oplage 10 000 stuks, 
het blad is natuurlijk helemaal geweldig en het adverteren is 
niet zo duur. Achteraf gezien blijkt het tijdschrift nooit te zijn 
gepubliceerd. zo wordt er ook gefraudeerd met facturen. er 
worden regelmatig rekeningen gestuurd voor zaken die niet 
zijn uitgevoerd of waarvoor nooit toestemming is gegeven. bij 
menig bedrijf komen zulke rekeningen op de grote stapel 
terecht en worden ze vrijwel automatisch betaald.”

buwalda geeft aan dat een delict als acquisitiefraude niet 
nieuw is. “nee, ik vermoed dat deze vorm van fraude er altijd al 
was. dat geldt ook voor de financieeleconomische 
criminaliteit die we met project 18 willen aanpakken.” Wel 
heeft de opkomst van de ict, volgens hem, de kwetsbaarheid 
van ondernemingen vergroot. “ik denk alleen dat dit probleem 
er altijd al was, maar dat we nu pas de signalen doorkrijgen, 
omdat er meer structurele aandacht aan wordt besteed.”

BOuW
zo werden er volgens buwalda eerder geen signalen 
opgevangen van delicten in de bouw, omdat er simpelweg 
nauwelijks over werd gesproken. daardoor werd er in Avo 1 en 
2 niet expliciet aandacht aan de bouwwereld besteed. uit de 
cijfers van de Monitor criminaliteit bedrijfsleven (Mcb) 2006 

blijkt dan ook dat, wat betreft het aantal geweldsdelicten en 
het aantal diefstallen, sprake is van een daling in de sectoren 
detailhandel, transport, dienstverlening en horeca, maar niet 
in de bouw. 

paul schumacher, plaatsvervangend directeur bouweconomie 
van de brancheorganisatie bouwend nederland ging na een 
gesprek met het npc eens informeren bij een aantal onder
nemers verspreid over nederland. “voor onze organisatie 
waren de cijfers een signaal om de problematiek van diefstal, 
vernielingen en inbraak op bouwplaatsen op te pakken”, 
vertelt hij. “Aan mij werd gevraagd of ik wilde onderzoeken in 
hoeverre er daadwerkelijk aanleiding was om het project 
‘veiligheid in de bouw’ op te zetten.” 

los van de cijfers sprak schumacher met de ondernemers over 
hun ervaringen. “Wat mij opviel is enerzijds de ergernis en 
anderzijds de berusting onder de bouwers als het gaat om 
criminaliteit. er heerst een soort patstelling”, stelt hij. 
“veel van onze leden hebben te maken met geweldsdelicten, 
diefstal, inbraak en vernieling. zij geven aan dat de politie er 
niet zo alert op is en er veelal ook geen prioriteit aan geeft.” 
hij sprak ook met de politie en concludeerde dat deze bij het 
zoveelste loze alarm niet altijd meer alert reageert. “beide 
partijen namen dat als een gegeven aan. daar kom je niet 
verder mee.”

WErkgrOEp
schumacher is nu de trekker van project 16: ‘veiligheid in de 
bouw’. volgens de Mcb was in 2006 28 procent van de 44 000 
bedrijven die werkzaam zijn in de branches burgerlijke & 
utiliteitsbouw en grond, weg en waterbouw, het slachtoffer 
van criminaliteit. de schade als gevolg van inbraak, diefstal, 
vernielingen en geweld wordt voor de gehele sector geschat op 
114 miljoen euro. 

“samen met het ministerie van justitie heb ik een werkgroep 
samengesteld waarin vertegenwoordigers zitten uit de 
bouwsector, de politie, de verzekerings en de 
veiligheidsbranche”, vertelt schumacher. “Waarom zo’n 
gemêleerd gezelschap? omdat er nu nog te veel vanuit wordt 
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“Ondernemers moeten een beloning krijgen 

als ze preventieve maatregelen nemen”



secondAnt #6 | deceMber 2007   51

gegaan dat diefstal op een bouwplaats enkel een probleem is 
van de bouwplaatseigenaar en dat die ook met de oplossing 
moet komen. Maar het gaat verder dan dat. zo’n bouwplaats 
ligt vaak in of bij bewoond gebied. het geeft een negatieve 
uitstraling als daar veel gebeurt. het bezorgt de omgeving een 
onveilig gevoel. criminaliteit aanpakken vergt dan ook een 
samenspel tussen verschillende partijen.”

natuurlijk ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de bouwer. 
“de eigenaar van de bouwplaats moet zelf komen met de 
beveiliging, maar hij heeft vaak niet de juiste kennis van wat 
er allemaal mogelijk en nodig is. Met de politie en de 
beveiligingsbedrijven in onze werkgroep, moeten we dat 
probleem gezamenlijk kunnen oplossen. de politie weet waar 
de gevoeligheden liggen en kan met beveiligingsadviezen 
komen. de beveiligingsbranche heeft expertise op het vlak 
van risicoanalyse en de daarop af te stemmen preventieve 
maatregelen.”

het beveiligen van de bouwterreinen draait in veel gevallen 
ook om geld, weet schumacher uit de gesprekken die hij 
voerde met zijn leden. diefstal en inbraak leveren de bouwers, 
naast ergernis, ook veel directe en indirecte schade op. “terwijl 
ze dat totale schadebedrag op de lange termijn flink kunnen 
verminderen door te investeren in preventieve maatregelen.”
in de werkgroep is daarom nog een vierde partij vertegen
woordigd: de verzekeringsmaatschappijen. “ondernemers 
moeten een beloning krijgen als ze preventieve maatregelen 
nemen”, luidt het idee van project 16. “in de vorm van een 
lagere premie, het verlagen van het eigen risico en dergelijke”, 
zegt schumacher, “pas met zo’n samenspel komen we tot de 
echte aanpak van diefstal en vernieling op bouwplaatsen.”

WAArBOrgEN kVO 
belonen is ook waar Annet koster van Mkb nederland aan 
denkt. Als projectleider van het keurmerk veilig ondernemen 
(kvo) voor bedrijventerreinen houdt zij zich bezig met project 
21: ‘het waarborgen van het keurmerk’. “de verzekerings
premie zou omlaag kunnen in gebieden waar men het keur
merk heeft. het zou volgens ons een heel goede stimulans 
zijn, want centen zijn bij ondernemers nu eenmaal een 
gevoelig punt. het moet alleen wel zo zijn dat ze daarna ook 
blijven proberen dat keurmerk te behouden. doen ze niks 
meer aan het veilig houden van hun eigen omgeving, dan 
verliezen ze de korting op de premie.”

de stimulans blijkt nodig, omdat het kvotraject na een 
eerste certificering vaak blijkt te stranden. “het keurmerk 
wordt soms alleen gezien als een prestigeproject. vooral 
burgemeesters vinden het geweldig om met zo’n papiertje te 
kunnen wapperen, maar daarna staat veilig ondernemen 
ineens minder nadrukkelijk op de agenda. partijen zetten zich 
niet meer voldoende in om de gemaakte afspraken na te 
komen”, aldus koster. “Waardoor de veiligheid van de 
bedrijventerreinen weer afneemt.”

DriE STErrEN
volgens de projectleider ondervindt het kvo op dit moment 
nog een ongelijkheid in aanpak tussen winkelgebieden en 
bedrijventerreinen. voor winkelgebieden wordt een syste
matiek gehanteerd waarin sterren worden toegekend als er 
maatregelen worden genomen op de drie niveaus: gebied, 
omgeving en individueel. “een soortgelijke aanpak gaat ook 
gelden voor bedrijventerreinen”, vertelt koster. “de sterren 
blijken een grote stimulans te zijn om in het kvogebied 
verder te gaan.”

binnenkort wordt aan de hercertificering een ster gekoppeld. 
“op die manier wordt het kvo een continu proces. het is 
daarbij wel belangrijk dat de partijen met elkaar in gesprek 
blijven. een goede samenwerking is de basis van het kvo en 
we merken nu dat de contacten ophouden als een ondernemer 
bijvoorbeeld vertrekt. Met Avo 3 willen we tevens zorgen voor 
betere begeleiding. We trekken ons voortaan niet meer na 
uitreiking van het keurmerk terug, zoals tot nu toe het geval 
was, maar we blijven informeren hoe het ermee staat. behalve 
dat zorgen we ook voor ondersteuning, zodat nederland nóg 
veiliger wordt.”

dat zal volgens het npc tot een sneeuwbaleffect leiden, want 
minder diefstal, inbraak, geweld, vernielingen en fraude 
leidt tot minder schade in de samenleving. dus minder 
verpaupering, een sterkere sociale samenhang, meer 
ondernemerschap én meer banen. kortom, tot een betere en 
veiligere maatschappij. <<
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“Het keurmerk wordt soms alleen gezien 

als een prestigeproject”
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Column

Moet de overheid wel of niet harder 
ingrijpen bij falende opvoeders? 
Gemeentelijke bestuurders zijn veelal 
voor. Wat hen betreft: meer info 
uitwisselen tussen politie en hulp-
verlening, op de uitkering korten bij 
weigering van hulp en sneller uithuis-
plaatsen. De meeste Haagse politici en 
hun adviseurs zijn hierop tegen. Dat 
zou een inbreuk op de privacy zijn, 
onschuldige ouderparen straffen en in 
strijd zijn met de fundamentele 
vrijheden. Laten we eerst de feiten nog 
eens op een rij zetten.

Ernstig agressief gedrag op latere leeftijd 
is goed te voorspellen. Vijf procent van 
alle jongetjes is op de kleuterschool zeer 
agressief. Als er niets gebeurt, is de kans 
dat ze later in de gevangenis terecht 
komen, aanzienlijk groter dan bij andere 
leeftijdsgenoten. De groep is over tien 
tot  vijftien jaar verantwoordelijk voor 
het leeuwen deel van de ernstige 
criminaliteit. De problematische groep 
wordt veelal opgevoed door ouders die 
zelf ook gedragsproblemen vertonen. Ze 
roken, drinken en eten verkeerd tijdens 
de zwangerschap, houden hun 
huwelijken niet in stand en plegen 

regelmatig delicten, waaronder 
geweldpleging in de huiselijke kring. 

Van drie typen interventies is bewezen 
dat zij de risico’s op later crimineel 
gedrag in belangrijke mate kunnen 
verminderen. Risicomoeders moeten 
reeds tijdens de zwangerschap worden 
begeleid. De kans op gedragsproblemen 
bij hun zoontjes op latere leeftijd is dan 
aanzienlijk geringer. Ná de geboorte 
moet aan risicokinderen hoogwaardige, 
voorschoolse opvang worden aan-
geboden. Dit voorkomt latere leer- en 
gedragsproblemen. De ouders zelf 
moeten intensief worden ondersteund in 
hun taken als opvoeder. Bij Ouder-Kind- 
Interactie Therapie worden ouders 
geholpen een affectieve band met hun 
kind te herstellen en adequaat op te 
voeden (niet meppen). De therapie 
voorkomt kindermishandeling en de 
ontwikkeling van een delinquente 
persoonlijkheid bij het kind. De drie 
interventies tezamen kunnen, ruw 
geschat, de ontwikkeling van crimineel 
gedrag met de helft terugbrengen.

De winst die hiermee wordt behaald, 
bestaat allereerst uit de grotere kans op 
levensgeluk bij ouders en kind. En tevens 
uit de geringere aantallen medeburgers 
die bij ongewijzigd beleid slachtoffer van 
de doelgroep zouden zijn geworden. 
De lachende derde is de belastingbetaler. 
Minder uitgaven voor categoraal onder-
wijs, medische zorg, psychiatrische en 

verslavingszorg, sociale uitkeringen en, 
niet te vergeten, politie en justitie. Voor 
elke euro die in dit soort programma’s 
wordt gestopt, verdient de staat er op 
termijn drie of meer terug.

Probleem is dat de doelgroep van de 
ouders moeilijk is te bereiken. 
Begrijpelijk dus dat steeds meer 
gemeente bestuurders pleiten voor 
harde sancties op het afwijzen van hulp. 
Maar is het wel logisch om ouders te 
leren hun kinderen bij wangedrag terecht 
te wijzen maar niet te meppen op straffe 
van … een mep voor de ouders? Bij 
opvoedings ondersteuning wordt 
aanbevolen wangedrag af te keuren 
en goed gedrag te belonen. Waarom 
deze lijn niet doorgetrokken naar de 
ouders? Waarom interventie-
programma’s niet aangeboden met 
behulp van beloningen? Tijdens de 
zwangerschap goed naar de adviezen 
geluisterd? Een MaxiCosi-autostoeltje 
van minister Rouvoet. Kind dagelijks 
netjes afgeleverd bij de voorschoolse 
opvang? Een geheel verzorgde vakantie 
op kosten van staatssecretaris Sharon 
Dijksma. Langdurig je best gedaan bij 
de lessen voor ouder-kind-interactie? 
Een etentje met prinses Maxima! <<

SAVE ThE ChilDrEN

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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  Finland kennen we vooral van het cliché 
‘land van de duizend meren’. het 
schijnen er ontelbaar veel meer te zijn. 
ook andere stereotiepe kenmerken 
schieten je te binnen, zoals sauna’s, het 
natuurschoon van lapland, een bekende 
producent van mobiele telefoons. 
Afgemeten aan het telefoongebruik, is 
Finland een modern land. het gebruik 
van (alleen) de mobiele telefoon is er 
wijdverbreid. jongeren hebben de 
ouderwetse vaste telefoon allang naar 
de prullenmand verwezen. dat zorgde 
er bijvoorbeeld voor dat voor onderzoek 
van de europese slachtofferenquête in 
Finland (European Crime and Safety 
Survey 2005) een speciale steekproef van 
respondenten die alleen mobiel bellen, 
samengesteld moest worden. Anders 
kreeg men geen representatief beeld van 

slachtofferschap. Met dat slachtoffer
schap valt het trouwens reuze mee. 
in 2004 behoorde Finland, samen met 
spanje, hongarije en portugal, tot 
de landen in europa met de minste 
criminaliteit. samen met de deense 
bevolking voelt de Finse bevolking zich 
ook het minst onveilig. Misschien omdat 
er zo weinig criminaliteit is, is de 
bevolking in vergelijking met andere 
europese landen het minst voorstander 
van strenge straffen (gevangenisstraf). 
het vertrouwen in de politie is er ook 
groot. kortom, Finland kan zijn zege
ningen tellen op veiligheidsgebied.

je zou verwachten dat in een land dat 
relatief verschoond blijft van crimina
liteit, onveiligheid niet zo’n kwestie is. 
het zal ze dan wel geen kopzorgen 

bezorgen, de Finnen sluiten hun ogen 
niet voor het probleem. zo herbergt 
helsinki vanaf begin jaren tachtig, met 
medewerking van de Finse regering, een 
– inmiddels vermaard – instituut voor 
de studie van criminaliteit(spreventie), 
het heuni (european institute for 
crime prevention and control). deze 
aan de verenigde naties verbonden 
organisatie, behoort tot het netwerk van 
organisaties die onder de paraplu van 
het un crime prevention and criminal 
justice programme opereren. het heuni 
(www.heuni.fi) wil stimuleren dat 
europese landen informatie over crimi
na liteitspreventie meer met elkaar delen. 
uiteenlopende criminaliteitsproblemen 
worden onderzocht, zoals geweld tegen 
vrouwen, georganiseerde criminaliteit, 
en huiselijk geweld. ook onderzoekt het 
heuni hoe de rechtshandhaving in 
europese landen functioneert. 

Al die kennis die daar wordt opgedaan, 
sijpelt niet alleen door naar de Finse 
academische wereld, maar ook naar de 
regering, die in het heuni vertegen
woordigd is. de Finse regering zit wat 
kennis over criminaliteit(spreventie) 
betreft dus voor een dubbeltje op de 
eerste rang. zou deze kennisvoorsprong 
bijdragen aan de grote veiligheid in het 
land? << Alfred Hakkert

FiNSE zEgENiNgEN
Buitenlandse berichten

Illustratie: H
ans Sprangers
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CCV-nieuws

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN 
VERNIEUWD  
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
heeft de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) vernieuwd. 
Naast een nieuw handboek, kunnen samenwerkingsverbanden 
die een KVU willen opstarten ook gebruik maken van het 
digitale stappenplan KVU op internet of zich laten informeren 
door de nieuwe folder. 

Het handboek Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan beschrijft de 
spelregels om met succes een KVU voor een uitgaansgebied op 
te zetten en uit te voeren. Samenwerking tussen de betrokken 
lokale partijen is essentieel om tot goede resultaten komen. 
Daarom legt het handboek juist daar de nadruk op. Daarbij kan 
gedacht worden aan het komen tot afspraken en de selectie en 
uitvoering van concrete maatregelen. Het handboek is een 
vernieuwde versie van de handleiding uit maart 2003. Om de 
gebruikers van de kwaliteitsmeter zo goed mogelijk van dienst 
te kunnen zijn, is de handleiding gesplitst. Het eerste deel 
bestaat uit het digitale stappenplan KVU op internet, het 
tweede is het uitgebreidere handboek op papier. 

Het CCV heeft ook een nieuwe folder over het KVU gepresen-
teerd. Deze folder vormt een eerste kennismaking met de 
kwaliteitsmeter en de voordelen ervan. 

Kijk voor meer informatie over het handboek, digitale stappen-
plan en de folder op de site van het CCV (www.hetccv.nl/kvu). 

TEGEMOETKOMING KOSTEN 
HERCERTIFICATIE KVO-PROJECTEN  

KVO-projecten die in 2007 zijn (of worden) gehercertificeerd, 
kunnen een tegemoetkoming in de kosten krijgen. 
Per KVO-gehercertificeerde locatie wordt 950 euro ter 
beschikking gesteld. De kosten voor hercertificatie worden 
hiermee grotendeels gedekt. 

De toekenning van de stimuleringsregeling zal plaatsvinden 
nadat het hercertificaat is ontvangen. 

Neem voor meer informatie contact op met Joeri Vig  
(joeri.vig@hetccv.nl) van het CCV of kijk op de website 
van het CCV (www.hetccv.nl/kvo)

GEWIJZIGD ARTIKEL 13B OPIUMWET  

Burgemeesters kunnen voortaan bestuursdwang toepassen 
tegen lokalen van waaruit drugs worden verhandeld of waar 
drugs voor de verkoop aanwezig zijn. Er hoeft daarbij geen 
sprake te zijn van overlast.

Dit staat in het gewijzigde artikel 13b Opiumwet dat begin deze 
maand in werking is getreden. De wijziging geldt zowel voor 
publieke lokalen, zoals winkels en cafés, als voor lokalen die 
niet voor publiek toegankelijk zijn, zoals loodsen, bedrijfs-
ruimten en woningen. 

Om gemeenten te ondersteunen bij de toepassing van het 
nieuwe artikel heeft het CCV een stappenplan voor bestuurlijk 
optreden op grond van artikel 13b Opiumwet en een 
informatie blad voor het opstellen van een handhavings-
arrangement ontwikkeld. 

Kijk voor meer informatie, het stappenplan en het informatie-
blad op de site van het CCV (www.hetccv.nl/drugsbeleid).

CONGRES JONGEREN ONDER INVLOED

Het CCV en het Trimbos Instituut hielden op donderdag 8 en 
vrijdag 9 november 2007 het congres Jongeren onder invloed – 
Kansen voor preventie van schoolbank tot barkruk.  

De eerste dag stond in het teken van Veilig en gezond uitgaan. 
Jan Walburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het 
Trimbos instituut en Ida Haisma, directeur van het CCV, wezen 
gezamenlijk op de noodzaak van een integrale aanpak op het 
gebied van veilig en gezond uitgaan. 

Een structurele aanpak wordt ook bepleit in de handleiding 
Lokaal alcoholbeleid. Minister Rouvoet overhandigde deze 
handleiding tijdens het congres aan drie burgemeesters. De 
handleiding biedt houvast aan gemeenten die willen werken 
aan effectief lokaal alcoholbeleid. 

Op de tweede dag stond Middelenpreventie op school centraal. 

De site van het congres www.jongerenonderinvloed.nl
biedt meer informatie, workshopverslagen en de lezingen. 
<< 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 criminaliteits preventie. 
Met ingang van 2005 is de naam 
gewijzigd in secondant, waar mee het 
ondersteunen van betrokke nen op het 
gebied van criminaliteits preventie en 
veiligheid en informeren over kennis en 
ontwikkelingen op het gebied van de 
criminaliteitspreventie en veiligheid 
wordt bedoeld. secondant wil voor 
eenieder die werk zaam is op het terrein 
van de crimina liteitspreventie en veilig-
heid een medium zijn voor praktische 
en actuele informatie over de praktijk 
van crimina liteitspreventie. Ook wil 
secondant deskundigheid bevorderen 
en nieuwe ideeën op het gebied van 
criminaliteits preventie genereren. 
Hoofddoel is: het bijdragen aan de 
implementatie van criminaliteits-
preventie in brede zin, door te informeren 
over initiatieven en ontwikkelingen op 
het brede terrein van de criminaliteits-
preventie. Hierbij vormen (wetenschap-
pelijke) onder zoeks bevindingen 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 bete kent 
niet dat de inhoud ervan het standpunt 
van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per jaar 
(waaronder een dubbel dik zomer-
nummer) in een oplage van 20 000.
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Artikelen, bijdragen en/of reacties 
kunnen in overleg met de redactie 
worden geplaatst. Auteurs die een 
bijdrage leveren, geven tevens toe-
stemming de bijdrage te publiceren 
op de website van het CCV. Tegen over-
name van artikelen in Neder landse 
media uit dit tijdschrift (mits met 
duidelijke vermelding van bron en 
auteur) bestaat geen bezwaar. Bij over-

name wordt toezending van een bewijs-
nummer op prijs gesteld. Er bestaat geen 
enkele relatie tussen op foto's afgebeelde 
personen en de inhoud van de artikelen, 
tenzij in een fotobijschrift uitdrukkelijk 
anders is vermeld.

AANWijziNgEN VOOr AuTEurS
secondant wil voor eenieder die werk-
zaam is op het terrein van de criminali-
teits preventie en veiligheid een medium 
zijn voor praktische en actuele informa-
tie over de praktijk van criminaliteits-
preven tie. 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 achtergrond beschou win-
gen. Dat betekent concreet dat auteurs in 
bijdragen erop gespitst moeten zijn om 
succes- en faalfactoren, leerervaringen, 
tips voor de praktijk (do’s and don’ts) en 
dergelijke te beschrijven. Maximale 
omvang: 1700 woorden. Noten alleen bij 
grafieken en tabellen. Voor de toegan-
kelijkheid moeten inhoudelijke noten 
worden vermeden, evenals een bronnen-
overzicht aan het eind van het artikel.
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