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Redactioneel

Mannen tekenen voor het 
merendeel van de crimi
naliteit. Zeven tien procent 
van de verdachten die door 
de politie in 2007 werden 
aangehouden, was een 
vrouw / foto: Inge van Mill.

In berichten in de media over criminaliteit figureren 
meestal jongens en mannen. Logisch, want de man
nelijke sekse roert zich op dit gebied veel meer dan 
vrouwen en meisjes. Het is een waarheid als een koe 
dat de criminaliteit van meisjes en vrouwen (veel) 
minder ernstig is. Meestal gaat het om vermogens
delicten waaraan geen geweld te pas komt, zoals 
winkeldief stal. Typische voorvallen waarover we 
kunnen lezen, zijn meisjes die zijn aangehouden 
omdat ze schoenen of makeup uit een winkel pro
beerden te stelen. Maar af en toe wordt ook gewag 
gemaakt van ernstiger incidenten waarbij meisjes 
betrokken zijn, zoals geweldsdelicten. 

Al langere tijd leven er zorgen dat meisjes wellicht 
met een ‘inhaalslag’ bezig zijn op het gebied van 
crimineel gedrag. In het onderzoek Meisjes crimi
naliteit in Nederland (WODC, 1997) werd allereerst 
vastgesteld dat het fenomeen meisjes/vrouwen
criminaliteit pas laat ontdekt werd als onderzoeks
object. Met het probleem zelf bleek het wel mee te 
vallen. Tien jaar later wezen WODC en CBS in het 
standaardwerk Criminali teit en rechtshandhaving 

2006 (2007) op een zorge lijke ontwik keling: was 
in 1980 nog een op de tien verdachten een vrouw, 
in 2006 was dat een op de zeven. Bij de minderjarige 
verdachten was er een opvallende groei. In 1980 was 
de verhouding meisjejongen ook een op tien, in 
2006 was dit bijna een op de vijf. Tegenwoordig 
wordt ernstige meisjes criminaliteit als probleem 
serieus genomen. Voor delinquente meisjes zelf 
is de toekomst vaak zeer zorgelijk, constateren 
Ido Weijers en Anne Krabbendam (Jeugdcrimi
nologie, red. Weijers & Eliarts, 2008).

Over het geheel genomen vormen vrouwen en  
criminaliteit nog steeds “een uitzonderlijke com
binatie”, constateert Wil van Tilburg (dienst IPOL) 
in het hoofdartikel. Maar tegelijk is er sprake van 
een groeiende criminele betrokkenheid van vrouwen. 
Zij breekt een lans voor nader onderzoek naar de 
diepere oorzaken van die groei. Het WODCrap port 
ligt alweer ruim tien jaar achter ons. En over het 
fenomeen meisjes/vrouwencriminaliteit valt 
nog steeds van alles te onder zoeken. 
<< Alfred Hakkert 

ZWArE mEISjES
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Heropvoedingskampen voor jongeren 
werken niet. Het kabinetsprogramma 
Naar een veiliger samenleving is maar 
beperkt onderbouwd. Ook ontbreekt het 
inzicht in het effect van maatregelen ter 
verbetering van sociale veiligheid en 
onveiligheidsgevoelens. Het zijn enkele 
conclusies uit het SCPrapport Sociale 
veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en 
werkelijke effecten van veiligheidsbeleid. 

Sociale veiligheid ontsleuteld, uitge  voerd 
in opdracht van de ministeries van 
Binnen landse Zaken en Justitie, inventa
riseert in hoeverre de maatregelen die in 
het kader van het beleidsprogramma 
Naar een veiliger samenleving zijn geno
men nu eigenlijk effectief bijdragen aan 
het vergroten van veiligheid.

In veel gevallen – zoals bij buurtbeheer, 
dagdetentie, cameratoezicht in uitgaans
gebieden en Haltafdoeningen – komen 
de auteurs tot de conclusie dat het effect 
van de maatregel niet kan worden vast
gesteld. Toch leidt de effectiviteits
evaluatie ook tot pittige uitspraken, zo als 
dat sneller straffen geen invloed heeft op 
recidive, politiesurveillance criminaliteit 
en overlast kan terugdringen, en buurt
mobilisaties misschien wel positief uit
werken op onveiligheidsgevoelens, maar 
niet op criminaliteitspreventie. 

De auteurs schetsen ook de historische 
achtergronden van het veiligheidsbeleid 
dat in deze eeuw is ingezet, en geven een 
overzicht van de bijbehorende stortvloed 
van aanvalsplannen en actieprogram
ma’s. Daarbij wordt ook ingegaan op de 
impliciete veronderstellingen die aan de 
basis liggen van het veiligheidsbeleid van 
de afgelopen jaren, en wordt geanaly
seerd hoe plausibel deze aannames zijn.

Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde 
en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid, 
lonneke van Noije en karin Wittebrood, 
Den Haag, SCP, juli 2008. ISbN 978 90 377 0349 8.

EffECTEVAluATIE VAN VEIlIgHEIDSbElEID

Snippers
Tekst Lynsey Dubbeld. 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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Hij vindt de Koran ‘eigenlijk wel een 
goed boek’ en heeft geen hekel aan de 
islam. Maar moslims moeten Nederlan
ders niet lastigvallen met hun islamiti
sche normen en waarden. Dat zegt een 
van de rechtsradicale jongeren die Amy
Jane Gielen aan het woord laat in Radica li
sering en identiteit. Radicale rechtse en 
moslimjongeren vergeleken. De politico

loge sprak met de verdachten van een 
gemaskerde overval op een kraakpand 
in Almere dat in 2007 werd vernield en 
in brand gestoken. De verdachten zijn 
lid van de radicale nationalistische actie
groep Voorpost, die wordt geassocieerd 
met gabbers in Lonsdalebomberjacks. 

Gielen vergelijkt de denkbeelden en 
gedragingen van de rechtsradicale jon
geren in Almere met de aanpak van radi
cale moslimjeugd in het Amsterdamse 
stadsdeel Slotervaart. Daarmee plaatst ze 
de huidige discussie over radicalisering 
en de multiculturele samenleving in een 
nieuw perspectief. Radicalisering haalt 
overal de voorpagina’s als het gaat om 
moslimjongeren, maar de berichtgeving 
gaat zelden over politiek rechtse jonge
ren. Radicalisering en identiteit verbreedt 
het vizier op radicalisering ook, omdat 
het ingaat op de rol van identiteit in radi

caliseringsprocessen. De hypothese van 
Gielen is dat de zoektocht naar een eigen 
identiteit een verklarende factor is bij 
de radicalisering van jongeren. 

Radicalisering en identiteit biedt inzicht in 
de oorzaken en achtergronden van de 
problematiek. Bovendien bevat het boek 
de opwekkende boodschap dat er voor 
de overheid mogelijkheden zijn om radi
calisering te voorkomen, namelijk door 
sturing van het identiteitsontwikkelings
proces van (potentieel) extremistische 
jongeren.

Radicalisering en identiteit. Radicale 
rechtse en moslimjongeren vergeleken, 
Amyjane gielen, Amsterdam, Aksant, 2008. 
ISbN 978 90 5260 301 8.

rADICAlISErINg EN IDENTITEIT
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De gemeenschapsgerichte politiezorg en 
nodale recherche hebben nog nauwelijks 
vaste bodem onder de voeten gekregen, 
of een nieuwe strategie  reassurance poli
cing – dient zich alweer aan. Alle innova
ties in beleid en tactiek wekken de indruk 
dat de hoeders van de wet goed bezig 
zijn. Maar is de politiezorg die is gericht 
op het geruststellen van de bevolking 

niet gewoon de zoveelste uit Enge land 
overgewaaide hype? Reassurance poli
cing gaat er van uit dat wijkveiligheid een 
boost krijgt als politie zichtbaar, toegan
kelijk en effectief toezicht houdt, als 
vooral in het oog springende vormen van 
criminaliteit en overlast (zoals graffiti en 
het spreekwoordelijke kapotte raam) 
worden aangepakt en als de bevolking 
betrokken wordt bij het zoeken naar 
oplossingen. 

Uit de evaluatie blijkt dat reassurance 
policing positieve veranderingen tot 
stand brengt op het gebied van misdaad, 
veiligheidsgevoelens, slachtoffercijfers 
en vertrouwen van burgers in de politie. 
Volgens geestelijk vader Martin Innes is 
het een van de weinige veiligheidsinter
venties waarvan de effectiviteit weten
schappelijk is onderbouwd.
 

Toch zijn niet alle auteurs in Reflections 
on reassurance policing in the low coun
tries overtuigd van de meerwaarde van de 
werkwijze voor het Nederlandse politie
bestel. Bob Hoogenboom en Marnix 
Eysink Smeets komen beiden tot de con
clusie dat reassurance policing vooral een 
manier is om de indruk te wekken dat de 
politiewereld continu innoveert en verbe
tert. De redacteuren van de bundel con
cluderen dan ook dat het concept van 
reassurance policing in Nederland nog 
niet bepaald ready to serve is. 

Reflections on reassurance policing in the low 
countries, marleen Easton, lodewijk gunther 
moor, bob Hoogenboom, Paul Ponsaers, bas 
van Stokkom (red.), Den Haag, boom juridische 
uitgevers, 2008. ISbN 978 90 5454 863 8.

gEruSTSTEllENDE POlITIEZOrg

‘Als er ergens een conflict is, is er bijna 
altijd een griet bij betrokken of drugs 
of alcohol’, aldus een politieagent die 
aan het woord komt in Handhavers van 
de vrede of heroveraars? Politiestijlen en 
conflictpotentieel in Nederlandse multi
culturele wijken. Veel conflicten in multi
etnische buurten gaan volgens de geïn
terviewden over dergelijke ‘schaarse 
hulpbronnen’.

Wijkagenten, teamchefs en noodhulp
agenten verklaren interetnische conflic
ten in dichtbevolkte achterstandswijken 
vooral in sociaaleconomische termen, 
concludeert auteur Lianne KleijerKool. 
Ook ervaren ze dat conflicten in multi
culturele probleemwijken een strijd om 
macht en territorium weerspiegelen. 

De genuanceerde visie op de veiligheids
problematiek in de multiculturele stads
wijken van KleijerKool, contrasteert 
opvallend met de toon van de discussie in 
politiek en media. Daarin worden interet
nische conflicten gezien als het resultaat 
van een gebrek aan integratie en botsen
de etnischculturele gewoontes, normen 
en waarden. De door KleijerKool geïnter
viewde politiemensen benaderen de pro
blematiek daarentegen vooral als inter
persoonlijke conflicten of confrontaties 
tussen groepen. 

Handhavers van de vrede of heroveraars? 
maakt duidelijk dat politiewerk in multi
culturele wijken wordt gekenmerkt door 
een pragmatische, probleemgerichte 
en buurtgebonden stijl van conflict
hantering. De bundel, die is gemaakt in 
opdracht van instituut voor multicultu
rele ontwikkeling Forum, beschrijft ook 
welke implicaties de pragmatische poli
tiestijl heeft voor het personeels en 
opleidingsbeleid bij de politie. Forum
directeur Sadik Harchaoui roept op tot 
‘doorpakken’ om de positie van de politie 
in de wijk te verstevigen en het vertrou
wen van burgers in de politieorganisatie 
te vergroten.

Handhavers van de vrede of heroveraars? 
Politiestijlen en conflictpotentieel in Nederlandse 
multiculturele wijken, lianne kleijerkool, 
Den Haag, boom juridische uitgevers, 2008. 
ISbN 978 90 5454 855 3.

POlITIEOPTrEDEN IN mulTICulTurElE WIjkEN
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Crimitrends 
Hoewel vrouwen en criminaliteit een uitzonderlijke combinatie 

blijven vormen, verdient het onderwerp meer aandacht, vindt 

Wil van Tilburg. want de toename van het aantal verdachten onder 

vrouwen is de laatste jaren verhoudingsgewijs groter dan onder 

mannen. ook is het delictgedrag bij vrouwen opvallend veranderd. 

onder vrouwelijke verdachten is het aandeel geweldsdelicten 

sterker gegroeid dan onder mannelijke. 

Vrouwen en criminaliteit 19962007

DElICTgEDrAg 
VAN VrOuWEN 
VErANDErT
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Vrouwen en criminaliteit 19962007

DElICTgEDrAg 
VAN VrOuWEN 
VErANDErT

In 2007 was 41 procent van alle misdrijven 
waarvoor vrouwen werden vervolgd een 

vermogensdelict, zoals winkeldiefstal. 
In absolute aantallen worden de meeste 

vermogensdelicten door mannen  
gepleegd / foto: Inge van Mill.
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Figuur 2> Ontwikkeling in het aantal aangehouden  

mannen en vrouwen (index 1996=100)

 

door Wil van Tilburg
De auteur is werkzaam als onderzoeker bij de dienst  

IPOL van het Korps landelijke politiediensten.

Jaarlijks publiceert de dienst IPOL van het KLPD de Landelijke 
Criminaliteitskaart (LCK). De afgelopen jaren is er steeds een 
weliswaar kleine, maar toch structurele toename geconsta
teerd bij het percentage vrouwen onder verdachten. De laatste 
LCK van 2007 constateert een stijging van 15,5 in 2003 naar 
17,1 procent vrouwelijke verdachten in 2007. Er wordt wel eens 
gezegd dat de emancipatie onder vrouwen ook negatieve  
kanten heeft waarvan de toename van het aandeel criminele 
vrouwen er één is en de grotere betrokkenheid van vrouwen bij 
geweldsdelicten een tweede. Het is daarom van belang deze 
toename eens onder de loep te leggen en te kijken of meer 
inzicht verkregen kan worden in de omvang en achtergronden 
van deze toename. In de eerste plaats om erachter te komen 
of er werkelijk een toenemend probleem is en, zo ja, of dit pro
bleem specifieker kan worden gedefinieerd om een eventuele 
aanpak ervan succesvoller te maken.

In het landelijk HKSarchiefbestand, op basis waarvan onder 
andere de LCK wordt gemaakt, zijn inmiddels (geanonimiseer
de) gegevens van verdachten samengebracht vanaf het jaar 

1996. Wanneer we vanaf dit jaar de ontwikkeling in het vrou
wenaandeel zichtbaar maken in (grafiek 1) zien we toch een iets 
genuanceerder beeld. Voor 2000 was er zelfs sprake van een 
jaarlijkse afname van het percentage vrouwen onder verdach
ten. In 1996 bleek 16 procent van de verdachten, die in dat jaar 
eenmaal of vaker door de politie voor een misdrijf werden aan
gehouden, vrouw te zijn; in 2000 was dit nog ‘maar’ 14,1 pro
cent. Vanaf 2000 stijgt het vrouwenaandeel pas weer om in 
2005 het niveau te bereiken van 1996 en daarna door te stijgen 
naar 17,1 procent in 2007. 

In grafiek 2 wordt de ontwikkeling van het aantal voor misdrij
ven aangehouden mannen en vrouwen met elkaar vergeleken. 
De grafiek laat onmiskenbaar zien dat, hoewel beide groepen 
sinds 2000 in omvang toenemen, de toename onder vrouwen 
groter is. De trend bij mannen is hetzelfde: een daling tot 2000 
en daarna een toename. Het lijkt of de intensivering van 
opsporingsinspanningen van de politie relatief meer effect 
heeft op het aantal vrouwelijke verdachten dan op het aantal 
mannelijke verdachten.

De vraag is of er werkelijk een probleem is dat aparte aanpak 
verdient. Zijn er (sub)groepen onder vrouwen waar deze afwij
king van de algehele toename in de verdachtenpopulatie met 

Figuur 1> Percentage vrouwen onder verdachten  

in de periode 1996 tot en met 2007
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name door wordt veroorzaakt? Te denken valt aan ontwikkelin
gen binnen diverse herkomstgroeperingen in de Nederlandse 
bevolking, een eventuele instroom van vrouwen vanuit het 
buitenland (nietingezetenen) en ook aan verschillen bij diver
se leeftijdgroepen. 

HErkOmST 
In 2007 heeft bijna 20 procent van de inwoners van Nederland 
een allochtone herkomst. Dat wil zeggen dat zij en/of ten min
ste een van hun ouders in het buitenland zijn geboren. De 
vraag is of er verschil is tussen de ontwikkelingen in omvang 
van de autochtone en allochtone vrouwelijke verdachtenpopu
latie. Dit uiteraard gerelateerd aan de ontwikkeling van de 
overeenkomstige groepen in de bevolking. Gegeven de toena
me van het allochtone deel van de bevolking in Nederland (bij 
de vrouwen steeg dit van 16 procent naar 19 procent) zou dit in 
ieder geval een evenredig grotere toename van het allochtone 
deel onder vrouwelijke verdachten rechtvaardigen. Grafiek 3 
laat echter zien dat het percentage personen met criminele 
antecedenten onder allochtone en autochtone vrouwen tot 
2002 dezelfde ontwikkeling laat zien en dat daarna dit percen
tage juist onder autochtone vrouwen méér toeneemt. De cij
fers: In 1996 had 0,2 procent van de autochtone vrouwen crimi
nele antecedenten. Dit steeg naar 0,4 procent in 2007; een 

verdubbeling. Bij allochtone vrouwen steeg dit percentage 
in dezelfde periode van 0,7 procent naar 0,9 procent wat 
‘slechts’ een toename is van een derde. De toename van 
het aandeel criminelen onder vrouwen vindt plaats onder 
de gehele vrouwelijke bevolking, maar relatief meer onder 
autochtonen dan onder allochtonen.

NIETINgEZETENEN
De politie houdt ook regelmatig personen als verdachte aan 
die (officieel) geen inwoner zijn van dit land. Het zijn personen 
die hier tijdelijk legaal (bijvoorbeeld toeristen) of illegaal ver
blijven. Deze personen noemen wij nietingezetenen. Grafiek 4 
laat zien dat de omvang van deze groep door de jaren heen 
fluctueert maar dat de ontwikkeling in het percentage niet
ingezeten vrouwen onder verdachten hetzelfde beeld laat 
zien als bij mannen. In ieder geval daalt het percentage uit het 
buitenland afkomstige vrouwen onder de verdachtenpopulatie 
al sinds 2002 en laat pas sinds 2006 weer een lichte stijging 
zien. Om een idee te krijgen van de omvang van deze groepen: 
In 1996 is ongeveer 12000 van de 140000 (ruim 8 procent) 
mannelijke verdachten nietingezetene, bij vrouwen gaat 
het om ongeveer 1800 van de 27000 (krap 7 procent). We  
kunnen dus concluderen dat de toename van het percentage 
vrouwen onder verdachten in ieder geval niet wordt veroor >>

Figuur 3> Ontwikkeling in het percentage verdachten onder 

allochtone en autochtone vrouwen sinds 1996 (index 1996=100)
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Figuur 4> Ontwikkeling van het percentage niet-ingezetenen onder 

mannelijke en vrouwelijke verdachten (index 1996=100)
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zaakt door een buitensporige toename van het aantal uit 
het buitenland afkomstige criminele vrouwen. 

lEEfTIjD
Wanneer we dan ten slotte mannen en vrouwen vergelijken 
per leeftijdcategorie (zie tabel 1) zien we wel iets opmerkelijks. 
Met name onder de jongste groepen laat het percentage  
vrouwen met criminele antecedenten een veel grotere groei 
zien dan het percentage mannen. Bij de oudere populaties 
groeien verdachtenaandelen bij mannen en vrouwen ver
gelijkbaar, of het aandeel bij vrouwen groeit zelfs minder 
hard dan bij mannen.

Het aandeel verdachten onder minderjarige meisjes is 
ruim verdubbeld (van 0,5 naar 1,2 procent) terwijl dat onder  
jongens ‘slechts’ met de helft is toegenomen (van 2,9 naar 
4,5 procent). Onder de bevolking van 65 jaar en ouder neemt 
het percentage mannen met criminele antecedenten juist 
meer toe dan bij vrouwen, al komen criminelen van 65 jaar 
en ouder sowieso nauwelijks voor. (Het aandeel personen 
dat als verdachte staat geregistreerd in HKS varieert van 
een tiende tot nog geen half procent.) 

CrImINEEl gEDrAg
De geregistreerde criminaliteit daalt al een aantal jaren. 
Het betreft dan met name vermogensdelicten. Het aantal 
geweldsdelicten neemt nog steeds toe. Het is dan ook niet  
verwonderlijk dat de politie steeds meer personen aanhoudt 
voor geweldscriminaliteit en steeds minder voor vermogens
criminaliteit. De vraag is nu of er verschil is in deze ontwik
keling bij mannen en bij vrouwen. Immers, naast de constate
ring dat steeds meer vrouwen criminele activiteiten ontplooien 
was de tweede bijzondere ontwikkeling die we nader wilden 
onderzoeken de veronderstelling dat vrouwen ook steeds 
gewelddadiger worden. 

Vrouwen lijken zich vooral schuldig te maken aan vermogens
misdrijven. In 1996 was 64 procent van alle misdrijven waarvoor 
vrouwen werden vervolgd een (geweldloos) vermogensdelict. 
Bij mannen is dit dan nog 45 procent. In 2007 is dat percentage 
zowel bij vrouwen als bij mannen afgenomen naar respectieve
lijk 41 procent en 25 procent. Het aantal vermogensdelicten 
waarvoor vrouwen zijn aangehouden, blijft echter absoluut 
gezien een stuk lager dan bij mannen: In 2007 waren 25000 
van de 61000 opgehelderde delicten waar vrouwen bij betrok
ken waren een vermogensdelict. Bij mannen waren dat er ruim 
91000 van de bijna 360000. Grafiek 6 laat zien dat zowel bij 

Figuur 5a> Ontwikkeling in het percentage verdachten in 

de bevolking (index 1996=100) in de leeftijdscategorie van  

12 tot en met 24 jaar

Figuur 5b> Ontwikkeling in het percentage verdachten in 

de bevolking (index 1996=100) in de leeftijdscategorie van  
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mannen als bij vrouwen een verandering heeft plaatsge von
den in delictgedrag. Deze verandering deed zich bij vrouwen 
nog nadrukkelijker voor dan bij mannen. Zo is het aantal tegen 
personen gerichte geweldsdelicten waarvoor vrouwen zijn aan
gehouden per 100 aangehouden vrouwen gestegen met 255 
procent (van 12 geweldsdelicten per 100 vrouwen in 1996 naar 
ruim 42 in 2007)! Bij mannen steeg dit aantal weliswaar ook 
veel (met 142 procent), maar toch veel minder dan bij vrouwen 
(van 22 naar 53 op de 100 aangehouden mannen). De daling 
van het aantal (geweldloze) vermogensdelicten is bij vrouwen 
ook groter dan bij mannen (met 32 procent tegen een daling 
bij mannen van 8 procent). Het aantal door mannen gepleegde 
gewelddadige vermogensdelicten ligt in 2007 op hetzelfde 
niveau als in 1996. Bij vrouwen is dit daarentegen met  
22 procent gestegen. 

In zijn algemeenheid zien we dus een toename van het 
gebruik van geweld door vrouwen. Hiervan is het logische 
gevolg, gegeven de grotere ophelderingskans van gewelds
delicten, dat het aantal vrouwelijke verdachten relatief meer 
stijgt dan het aantal mannelijke verdachten. Dit is ook wat 
we vanaf het jaar 2000 zien gebeuren. Vóór 2000 daalde het 
percentage vrouwen jaar op jaar terwijl de geweldstoename 
onder vrouwen in ieder geval al vanaf 1996 aan de gang is 

Tabel 1> Percentage verdachten onder de vrouwelijke  
en mannelijke bevolking in 1996 en 2007

 

 mannen vrouwen

 1996 2007 1996 2007

12 t/m 17 2,9 4,5 0,5 1,2

18 t/m 24 4,7 7,4 0,7 1,3

25 t/m 34 3,2 4,4 0,6 0,8

35 t/m 44 2,1 3,0 0,5 0,7

45 t/m 54 1,3 1,9 0,3 0,5

55 t/m 64 0,7 1,1 0,2 0,2

65 en ouder 0,3 0,4 0,1 0,1

Figuur 6> Percentuele verandering in 2007 ten opzichte van 1996 in 

aantal delicten per 100 verdachten naar geslacht en per delicttype

-50

0

50

100

150

200

250

300

% verandering vrouwen

% verandering mannen

overigOVV O/GVZGVMGGTPOSSG

Grafiek 6

seksueel geweld (sg), overig seksueel (os), geweld tegen personen (GTP) 

vermogen met geweld (vmg), vermogen zonder geweld (vzg)

vernieling openbare orde/gezag (vo/g), verkeer (v), opiumwet(o), overig.

% verandering vrouwen

% verandering mannen 

-50

0

50

100

150

200

250

300

% verandering vrouwen

% verandering mannen

overigOVV O/GVZGVMGGTPOSSG

Grafiek 6

seksueel geweld (sg), overig seksueel (os), geweld tegen personen (GTP) 

vermogen met geweld (vmg), vermogen zonder geweld (vzg)

vernieling openbare orde/gezag (vo/g), verkeer (v), opiumwet(o), overig.

% verandering vrouwen

% verandering mannen 

-50

0

50

100

150

200

250

300

% verandering vrouwen

% verandering mannen

overigOVV O/GVZGVMGGTPOSSG

Grafiek 6

seksueel geweld (sg), overig seksueel (os), geweld tegen personen (GTP) 

vermogen met geweld (vmg), vermogen zonder geweld (vzg)

vernieling openbare orde/gezag (vo/g), verkeer (v), opiumwet(o), overig.

% verandering vrouwen

% verandering mannen 

Figuur 8> Ontwikkeling in omvang van de vrouwelijke bevolking per 

leeftijdgroep vanaf 1996 (index 1996=100)
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Figuur  7a> Ontwikkeling in aantal delicten op de 100 aangehouden 

personen bij mannen en vrouwen bij mishandeling vanaf 1996  

(index 1996=100)

 

Figuur  7b> Ontwikkeling in aantal delicten op de 100 aangehouden 

personen bij mannen en vrouwen bij bedreiging vanaf 1996  

(index 1996=100)

 

zoals blijkt uit grafiek 7 waar de ontwikkeling bij de be lang
rijkste categorieën onder geweldsdelicten in beeld zijn 
gebracht. 

Demografische ontwikkelingen lijken de kentering rond het 
jaar 2000 te kunnen verklaren. In grafiek 8 is namelijk te zien 
dat het jaar 2000 als een omslagjaar beschouwd kan worden. 
De groep 12 tot en met 17jarige vrouwen groeit weliswaar al 
vanaf 1998, maar vanaf 2000 is die stijging groter en de groep 
18 tot en met 24jarigen nam tot 2000 nog in omvang af en 
stabiliseert/stijgt vanaf dat jaar. Dit zijn nu juist de leeftijds
groepen die vooral verantwoordelijk zijn voor de toename 
van het percentage vrouwen in de verdachtenpopulatie. 

CONCluSIE EN AANbEVElINg
Ondanks een buitenproportionele toename van het aantal 
vrouwen met criminele antecedenten is ook in 2007 slechts 
één op de zes verdachten een vrouw en plegen vrouwen over 
het algemeen minder zware delicten. De gewelddadigheid 
onder vrouwen neemt echter onmiskenbaar toe; in ieder 
geval sinds 1996 meer dan bij mannen. Door de hogere 
op helderingskans van geweldsdelicten houdt de politie  
daardoor ook steeds meer vrouwen als verdachte aan. 

Hoewel vrouwen en criminaliteit nog steeds een uitzonderlijke 
combinatie vormen, verdienen vrouwen misschien toch meer 
aandacht dan tot nog toe gebruikelijk en wordt het eens tijd 
om op zoek te gaan naar de diepere oorzaken van deze ont
wikkelingen, met name waar het gaat om geweld. Is het niet 
te gemakkelijk om deze bij voorbaat af te doen als een  
eman cipatieverschijnsel? <<
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Onder de jongste leeftijdsgroepen groeit 
het aandeel verdachten sterker onder vrouwen 
dan onder mannen / foto: Inge van Mill. 
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Hoogleraar Bestuurskunde Pieter 
Tops: “Het recht is een levende 
werkelijkheid.” / foto: Inge van Mill. 
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 INTERVIEW Hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops over vitale coalities:

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

“De Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid voorspelde in 1977 dat aan het 
einde van de eeuw de criminaliteit in Nederland 
een marginaal verschijnsel zou zijn geworden. Door 
de stijgende welvaart en betere opleidingen zou er 
geen reden meer zijn tot crimineel gedrag. Dat is 
een misvatting gebleken.” Bestuurskundige Pieter 
Tops constateert het met een geamuseerde glim

lach aan het einde van een gesprek over de relatie 
tussen overheid en burgers. “Het goede komt met 
het kwade en omgekeerd. Het leven heeft nou een
maal een donkere kant en criminaliteit heeft op 
bepaalde mensen een grote aantrekkingskracht.” 
Tops komt tot zijn constatering in zijn pleidooi voor 
ordening en disciplinering. “Investeren in hulp aan 
zwakkeren in de samenleving is niet altijd genoeg. 
Grenzen stellen en disciplineren zullen ook nodig 
zijn.”

De overheid doet er verstandig aan om de burgers te betrekken bij het 
besturen van de samenleving, ook op het gebied van sociale veiligheid. 
maar de maatschappij moet niet uit het oog verliezen dat de overheid een 
ordenende en controlerende taak heeft bij het bewaken van het welzijn van 
de burgers. Dat is de rode draad in het werk van bestuurskundige Pieter Tops. 
“Ondersteuning en controle gaan hand in hand. De sociale kwaliteit van de 
samenleving vraagt om publieke instituties die beide doen. Net als bij het 
opvoeden van kinderen: je geeft kansen en je stelt grenzen”, zegt hij in een 
interview met secondant over ‘vitale coalities’ tussen overheid en 
burgers en over de veiligheidsaanpak in rotterdam.

“ONDErSTEuNINg 
EN CONTrOlE gAAN 
HAND IN HAND”

>>
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Tops is lid van het College van Bestuur van de 
Politieacademie en hoogleraar Bestuurskunde aan 
de Universiteit van Tilburg. Hij heeft verschillende 
studies verricht naar het functioneren en de kwali
teit van het openbaar bestuur in Nederland. Over de 
relatie tussen overheid en burger is hij duidelijk: het 
bestuur doet er verstandig aan de burger te betrek
ken bij het besturen van de samenleving zolang dat 
nuttig is. Tops: “Op de eerste plaats zijn mensen 
doorgaans redelijke wezens die je serieus moet 
nemen en die vaak ook goede ideeën hebben. Als 
je burgers niet bij het besturen betrekt, organiseer 
je vaak maximale weerstand. Tijdwinst is dus geen 
argument om de burger buiten de besluitvorming 
te houden, dat werkt vaak averechts. Bovenal moet 
de overheid gebruik maken van de creativiteit van 
burgers. Het is een soort burgerplicht om samen 
met anderen iets voor elkaar te krijgen.”

“In de praktijk is er voor de 
burgers veel ruimte voor actieve 
betrokkenheid. En het interessante 
is dat verrassend veel mensen 
bereid zijn mee te doen”

In Nederland met zijn consensuscultuur is de parti
ciperende samenleving, volgens Tops, goed ontwik
keld. “In de praktijk is er voor de burgers veel ruimte 
voor actieve betrokkenheid. En het interessante is 
dat verrassend veel mensen bereid zijn mee te doen. 
Dat moet gekoesterd worden. Over het algemeen 
is er ook bij bestuurders een grote bereidheid en 
geneigdheid om de burgers erbij te betrekken. 
Maar soms is die wel eens te groot. Dan slijpt het 
de scherpe kantjes af van de politiek die dan min
der geprofileerd wordt.” 

COPrODuCTIES
De Tilburgse hoogleraar volgt de verhouding tussen 
het openbaar bestuur en de burgers sinds de jaren 
negentig. Het gaat hem erom hoe coproducties 

van bestuur en burgers te organiseren zijn, ook 
op het gebied van maatschappelijke veiligheid. 
“Hoe kun je gemeenschappelijk iets tot stand bren
gen, elkaar versterken en ondersteunen? Dat is echt 
iets anders dan maar doen wat burgers willen. Een 
voorbeeld: in het midden van de jaren negentig 
werd in Udenhout (nu onderdeel van Tilburg) een 
asielzoekerscentrum gesticht. De bewoners hadden 
daartegen bezwaren. Het bestuur ging met de bur
gers in gesprek en onderzocht of de bezwaren reëel 
waren. Bestuurders gingen samen met burgers kij
ken in andere gemeenten waar een asielzoekers
centrum was gevestigd. Zo ontstond de basis voor 
een vergelijk. De burgers gingen het asielzoekers
centrum accepteren, het werd bij wijze van spreken 
ook van hen. Al die tijd bleef het gemeentebestuur 
ook volhouden dat het zijn morele plicht was om 
dat asielzoekerscentrum mogelijk te maken. 
Geen asielzoekerscentrum was geen optie.”

VITAlE COAlITIE
Zijn onderzoek brengt Tops in 2002 tot de lancering 
van het begrip ‘vitale coalitie’ die hij definieert als: 
“een effectieve vorm van samenwerking tussen  
verschillende partijen waar leven en scherpte in zit
ten”. Er zijn volgens Tops drie condities waaronder 
vitale coalities kunnen gedijen: “Er moet een reëel 
maatschappelijk probleem zijn. Dat betekent dat 
mensen erbij betrokken zijn en zich ervoor willen 
inzetten. Er moeten een of twee onorthodoxe men
sen zijn die het project trekken, die ruzie kunnen 
maken en geloofwaardig met een conflict kunnen 
dreigen. Bovendien moet iemand die een machts
positie bekleedt ervoor zorgen dat de projectleider 
rugdekking krijgt.” 

Een klassiek voorbeeld van een vitale coalitie tus  
sen daadkrachtige burgers en een willig gemeente
bestuur ontstaat in de jaren negentig in de Haagse 
achterstandswijk RegentesseValkenbos. Daar richt 
een groep bewoners aangevoerd door ene Arie 
Schagen een Buurtontwikkelingsmaatschappij 
op en begint met het beheren van de eigen woon
omgeving. In het begin zijn er problemen met 
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de gemeente, bijvoorbeeld als Arie de bewoners 
optrommelt om op zaterdagochtend om 9 uur 
de Weimarstraat, de winkelstraat, schoon te maken. 

Tops: “Een ambtenaar kwam ze de wacht aan  
zeggen dat dat niet zomaar kon zonder vergunning. 
Arie zette de zaak op scherp en dreigde het opge
haalde vuil in de hal van het stadhuis te storten. 
Dat hielp.” Later volgden nog andere projecten, zo 
werd midden in de afbraakwijk op een braakliggend 
terrein een tennispark aangelegd waar ook een 
boksschool onderdak vond. Tops: “Hier was sprake 
van een probleem dat alle wijkbewoners aanging. 
Een onorthodoxe man, Arie, die niet voor een klein
tje vervaard was en de leiding op zich had genomen. 
En wethouder Peter Noordanus, evenals Arie een 
doener, zorgde op het stadhuis voor rugdekking. 
Jarenlang is deze vitale coalitie de verbindende  
factor in de wijk geweest.” 

“Dan weet je als wetenschapper 
dat het tijd is met iets nieuws 
te komen” 

Inmiddels heeft bestuurlijk Nederland het begrip 
‘vitale coalitie’ gekaapt en wordt het te pas en te 
onpas gebruikt, ook buiten de wijkaanpak. “Het 
begrip duikt inderdaad veel op. Iedereen kan het 
zich toeeigenen. Dat is ook prima want het is een 
manier om nieuwe inspiratie te geven aan mensen. 
Het is ook een aaibaar begrip. Wie wil er nou geen 
deel uit maken van een vitale coalitie?”, stelt Tops. 
Hij heeft er zelf steeds voor gewaakt een model te 
beschrijven voor het vormen van een vitale coalitie. 
“Met een model haal je de essentie eruit. Partijen 
moeten opnieuw het wiel willen uitvinden. 
Daar draait het om. Maar op een gegeven moment 
ontstaat de neiging te instrumentaliseren en stap
penplannen op te stellen. Dan weet je als weten
schapper dat het tijd is met iets nieuws te komen.” 

VEIlIgHEIDSbElEID IN rOTTErDAm
In de afgelopen jaren heeft Tops ook het omstreden 
veiligheidsbeleid in Rotterdam onderzocht. ‘Burger 
mag steeds minder in strenge stad’, kopte NRC 
Handelsblad in september boven een artikel over 
het nieuwe bestuurlijke regime in de Maasstad dat 
onder leiding van burgemeester Ivo Opstelten (VVD) 
is ontwikkeld. “Dat strenge valt best mee”, zegt 
Tops. “In Rotterdam zijn duidelijke keuzes gemaakt 
in het veiligheidsbeleid. En er is sprake van een  
interessante mix van de maatregelen, waarin hulp 
en controle op een nieuwe manier met elkaar  
verbonden zijn.”

“Om de veiligheid echt te 
verbeteren, was investeren in 
de buitenruimte onvoldoende; 
er moest ook achter de voordeur 
worden gekeken”

Tot de nieuwe onorthodoxe initiatieven van het 
gemeentebestuur behoren de interventieteams die 
duizenden keren per jaar in probleemwijken ‘achter 
de voordeur’ gaan kijken. Tops: “Het gemeentebe
stuur van Rotterdam had begin deze eeuw te maken 
toenemende onrust en onvrede in de lokale samen
leving. Mensen stonden op het punt het heft in 
eigen handen te nemen. Dan kun je als stadsbe
stuur niet met je armen over elkaar blijven zitten. 
Om de veiligheid echt te verbeteren, was investeren 
in de buitenruimte onvoldoende; er moest ook  
achter de voordeur worden gekeken.”

DEur VOOr DEur AANklOPPEN
Tops herinnert zich dat de liberale burgemeester 
Opstelten in het begin geen voorstander was van 
inmenging van de overheid in het privédomein van 
de burger. “De burgemeester vond dat de overheid 
er voor het publieke domein was. Hij ging overstag 
toen erg veel ellende boven water kwam bij pilots 
om deur voor deur aan te kloppen met de vraag: >>
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Wat is hier aan de hand? Van alles kwam naar voren: 
huisjesmelkers, kindermishandeling, uitbuiting 
van prostituees en noem maar op. De aanpak bleek 
te werken. Politioneel en sociaal optreden zijn 
bij elkaar gebracht. Het is een nieuwe combinatie 
in het veiligheidsbeleid.” 

Met deze huisbezoeken gaat de bemoeienis van 
de staat met het leven van de burgers te ver, stellen 
critici. De ombudsman van de gemeente Rotterdam 
verwijt de ambtenaren zelfs dat ze onvoldoende 
rekening houden met de rechten van burgers. Tops 
erkent dat er geen hechte juridische grondslag ligt 
onder de interventieteams. “Maar het recht is een 
levende werkelijkheid. De Commissie veiligheid en 
persoonlijke levenssfeer zal binnenkort advies uit
brengen tot in welke mate er een juridisch funda
ment onder gelegd moet worden.” Tegelijkertijd 
benadrukt de hoogleraar dat voor velen de samen
leving te ingewikkeld is geworden om zich op eigen 
kracht te kunnen handhaven. “Rotterdam heeft een 
moeder en kindproject. Interventieteams gaan op 
huisbezoek bij, voornamelijk Antilliaanse, jonge 
moeders en hun kinderen. Vaders zijn er meestal 
niet. In de gesprekken gaat het om vragen als: 
Hoe voed je een kind op? Hoe doe je boodschappen? 
Hoe ga je op een verantwoorde manier met geld 
om? Maar het gaat verder. Hulpverleners gaan bij
voorbeeld mee boodschappen doen, want alleen 
erover praten helpt niet.”

Het gaat volgens Tops bij de veiligheidsaanpak in 
Rotterdam niet alleen om een effectieve uitvoering 
van het beleid, maar ook om de geloofwaardigheid 
van de overheid. Vanuit die gedachte vindt hij ook 
het ‘netelige vraagstuk’ van de koppeling van data
bestanden verdedigbaar, bijvoorbeeld tussen bevol
kingsadministratie en belastingdienst. Tops: 
“De belastingdienst van Rotterdam kreeg elk jaar 
zo’n achttienduizend OZBaanslagen retour met 
op de enveloppe ‘geadresseerde onbekend’. Die  
verdwenen jarenlang als oninbaar in het archief. 
Tot er een koppeling tussen bevolkingsadmini
stratie en belastingdienst tot stand kwam. Die  

achttienduizend kregen een brief: ‘u woont blijk
baar niet meer op dit adres , dus gaan wij u uitschrij
ven uit de bevolkingsadministratie. Dat heeft voor 
u tot gevolg dat u geen recht meer heeft op huur
subsidie, sociale uitkeringen enzovoort. Is onze 
informatie evenwel niet correct, neem dan contact 
met ons op’. Binnen een jaar was het aantal 
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on inbare heffingen tot tweeduizend teruggebracht. 
De koppeling van databestanden heeft dus ook te 
maken met de geloofwaardigheid van de overheid. 
Het is een nieuwe methode, een nieuwe manier van 
werken om de overheid in een steeds complexere 
samenleving geloof waardig te houden.”

mODErN PATErNAlISmE
Tops beaamt dat de overheid in Rotterdam soms 
bevoogdend optreedt. Maar het doel, een rechtvaar
dige samenleving met kansen voor iedereen, heiligt 
in zijn ogen de middelen. “Ja, het is modern pater
nalisme, maar in het moeder en kindproject is het 
doel een familie een kans te geven op een fatsoen
lijk leven. Het is buitengewoon belangrijk en recht
vaardig dat het gebeurt. Alleen investeren in hulp 
en ondersteuning zijn daarvoor onvoldoende, het 
is ook nodig grenzen te stellen en te disciplineren. 
Ondersteuning en controle gaan hand in hand. 
De sociale kwaliteit van de samenleving vraagt om 
publieke instituties die beide doen. Zonder discipli
nering geen emancipatie. Net als bij het opvoeden 
van kinderen: je geeft kansen en je stelt grenzen. 
Er is een nieuw repertoire aan instrumenten nodig. 
We zitten in een zoektocht naar instituties, die 
tegelijkertijd kunnen emanciperen en disciplineren. 
Interventieteams zoals die in Rotterdam functione
ren, zijn daar een voorbeeld van. De nieuwe aanpak 
in Rotterdam heeft zeker geholpen om sociale  
misstanden aan te pakken.” <<

“Er is een nieuw repertoire 
aan instrumenten nodig.”  

/ foto: Inge van Mill. 

Regimeverandering in Rotterdam. Hoe een  
stadsbestuur zichzelf opnieuw uitvond, 
Pieter Tops, Amsterdam, Uitgeverij Atlas, 2007.
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fOTOSErIE Werken met PkVW 

mEEr DAN 
EEN SlOT OP 
DE DEur 
Werkvloer
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is volledig vernieuwd. Door de aan passingen 
is zowel het keurmerk als de bijbehorende regeling eenvoudiger en transparanter 
van opzet. Aan de grondbeginselen van het PkVW is niet getornd. Het keurmerk 
maakt nog steeds inzichtelijk welke welke maat regelen er nodig zijn om een 
woning, appartementencomplex en wijk inbraakbestendig en sociaal veilig te 
maken: van afgeschermde trappen huizen en inbraakveilige fietsenstallingen 
tot goede buitenverlichting en overzichtelijke achterpaden. 

Onder het Politiekeur merk 
Veilig Wonen worden eisen 
gesteld aan een woning 
op het gebied van inbraak
preventie. Victor Polle 
controleert namens een 
inspectieinstelling of 
de juiste inbraak  werende 
maatregelen zijn getroffen.
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Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam als trendanalist bij het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

De fysieke beveiliging van panden – met name 
woonhuizen – vermindert het aantal inbraken  
aanzienlijk, zonder dat er sprake is van grote ver
plaatsingseffecten. Dat is een van de conclusies 
in Sociale veiligheid ontsleuteld, een recente studie 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die 
veel rumoer veroorzaakte vanwege de onthullende 
evaluatie van veiligheidsmaatregelen die de afge
lopen jaren vanuit het kabinet zijn gestimuleerd. 

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) komt 
er in de effectrapportage goed van af. Auteurs 
Lonneke van Noije en Karin Wittebrood noemen  
bijvoorbeeld het plaatsen van hang en sluitwerk, 
als onderdeel van het PKVW, “een goede investe
ring” die inbraak effectief lijkt terug te dringen. 
“Het maakt het potentiële daders lastiger om delic
ten te plegen en in ieder geval een deel zal zich daar
door laten afremmen”, aldus de onderzoekers. 

Eerder onderzoek naar het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen wees uit dat het keurmerk de kans op een 
geslaagde inbraak met 90 procent vermindert. 
Die mooie score vereist wel meer dan een slot op 

Erfafscheidingen zorgen 
ervoor dat een wijk een 
moeilijk toegankelijke 
en veilige aanblik heeft. 
Zij kunnen potentiële 
daders ontmoedigen, die 
zich in hun afwegingen 
vaak laten leiden door 
de eerste indrukken 
die zij van de omgeving 
opdoen. Omdat gesloten 
wanden de onveilig
heids  gevoelens kunnen 
vergroten, zijn erf
afschei dingen bij voor
keur (gedeeltelijk) 
transparant. >>
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de deur. PKVW is gebaseerd op een pakket aan 
maatregelen op wijk, complex en woningniveau. 
Daarbij kan gedacht worden aan een goed steden
bouwkundig ontwerp, adequate verlichting, groen
beheer en een overzichtelijke achterpadenstructuur. 
Ook gaat aandacht uit naar rookmelders, barrière
stangen, schemerschakelaars en doorklimbeveili
ging. Integrale samenwerking tussen gemeente, 
bewoners, politie, woningcorporaties en bouwbe
drijven vormt hierbij de basis om tot een veilige wijk 
te komen. Het keurmerk bestaat uit drie afzonder
lijke certificaten: één voor de beveiliging van indivi
duele woningen, één voor de semipublieke ruimten 
rond woningen (zoals galerijen, bergingen en  

achterpaden) en één voor openbare buitenruimten 
(inclusief straatmeubilair, bushaltes en parkeer
terreinen).

rEgElINg
De nieuwe PKVWregeling, die op 1 juli 2008 in  
werking trad, is ingegeven door vragen uit de prak
tijk over de rollen en verantwoordelijkheden van 
de verschillende partijen die betrokken zijn bij wijk
veiligheid. In de herziene regeling zijn de taken 
van de partijen die samenwerken in het kader van 
PKVW helder onderscheiden en omschreven. Ook 
de werkverdeling tussen het CCV (die het keurmerk 
sinds 2004 beheert) en certificatie en inspectie

In PKVWwijken zijn 
kleinere groenvoor
zieningen aanwezig 
waar bewoners, vooral 
kinderen, kunnen spelen 
en recreëren. Een verzorg
de woonomgeving zorgt 
voor betrokkenheid van 
de wijkbewoners en kan 
potentiële daders ont
moedigen. Openbare 
verlichting moet aan een 
aantal eisen voldoen, 
zoals een bepaalde 
verlichtingssterkte.
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instellingen (die in de wijk of woning bepalen of 
aan de eisen van het keurmerk is voldaan) is ver
duidelijkt. Opvallend is dat een eenmaal toegekend 
certificaat Veilige Woning, in de nieuwe regeling 
tien jaar geldig blijft. Dat is vijf jaar langer dan  
voor heen en betekent voor aanvragers van het  
certificaat een aantrekkelijke vermindering van 
administratieve lasten. De certificaten Veilig Com
plex en Veilige Omgeving zijn, net zoals in de oude 
regeling, vijf jaar geldig.

Niet alleen de PKVWregeling, maar ook de bij
behorende handboeken zijn eenvoudiger geworden. 
In plaats van ‘basiseisen’, ‘analyseeisen’ en ‘aan

vullende eisen’ (zoals de handboeken uit 2005 
die onderscheidden) zijn er nu simpelweg ‘eisen’ 
waaraan moet worden voldaan om het keurmerk 
te behalen. De handboeken bevatten daarnaast  
verschillende aanbevelingen die aanvragers van 
het certificaat, afhankelijk van de lokale situatie 
en naar eigen inzicht, kunnen overnemen. 

De twee vernieuwde handboeken – Handboek 
Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 
2008 en Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 
Nieuwbouw 2008 – zijn verkrijgbaar via  
de website van het CCV. 

>>
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(Foto links)
Vanuit de woning 
bestaat er zicht op 
de openbare ruimte om 
het sociaal toezicht van 
de bewoners mogelijk te 
maken. Auto’s moeten 
dicht bij woningen 
geparkeerd kunnen 
worden, zodat bewoners 
een oogje in het zeil 
kunnen houden. 

HANDbOEkEN
Met de vereenvoudiging van de certificerings en 
inspectieregeling en de handboeken gaat in ieder 
geval een wens van de Eindhovense wijk De Bergen 
in vervulling. Hier vond in 2006 en 2007 een pilot 
plaats om het PKVW wijkbreed in te voeren. Een van 
de conclusies van de pilotevaluatie, die eerder dit 
jaar verscheen, is dat een PKVWstappenplan een 
toegevoegde waarde heeft. Een andere aanbeveling 
is het tijdig aantrekken van expertise bij groot
schalige PKVWtrajecten.  

In de nieuwe handboeken zijn deze aanbevelingen 
meegenomen. Er is een stappenplan toegevoegd 

en de eisen zijn eenduidiger en concreter omschre
ven. Onveranderd zijn de veelzeggende foto’s van 
comfortsloten, deuren die met ‘flipperen’ kunnen 
worden geopend, beveiligde klepramen, verlichte 
voordeuren, beplante trafo’s en strategisch 
geplaatste overzichtspiegels.

Voor De Bergen komen de vernieuwde regeling 
en handboeken te laat. De centrumwijk slaagde er 
niet in om het PKVWcertificaat te behalen. De norm 
dat 60 procent van de woningen in de wijk aan de 
PKVWeisen voldoet, bleek in de praktijk niet haal
baar. De pilotevaluatie wijst dan ook uit dat een 
wijkbreed PKVW in bestaande bouw – vooral in 
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Een bestaande wijk 
in Waddinxveen is 
gerenoveerd volgens 
de PKVWrichtlijnen. 
De huizen zijn voorzien 
van hang en sluitwerk 
naar aanleiding van een 
toename van het aantal 
inbraken in de wijk. 

buurten met veel particulier woningbezit – lastig 
is. Het keurmerk inzetten bij nieuwbouwprojecten 
levert een beter resultaat op. De samenwerking om 
het boevengilde dwars te zitten, heeft in De Bergen 
desondanks wel succes gehad. De contacten tus  
sen gemeente, politie en buurtbewoners hebben 
volgens de evaluatie ‘geleid tot een meerwaarde’. 
Bovendien is een aantal concrete acties onderno
men om de wijk veiliger te maken. Ruim honderd 
woningen hebben het certificaat Veilige Woning 
behaald en zitten er wat betreft inbraakwering 
dus warmpjes bij. <<

Het CCV beheert het Politiekeurmerk Veilig Wonen.  
Voor meer informatie: Lilian Tieman, projectleider PKVW, 
telefoon 030 – 751 67 45, email lilian.tieman@hetccv.nl

De handboeken PKVW en uitgebreide informatie  
over de veilige wijk zijn beschikbaar via de website  
van het CCV: www.hetccv.nl en via de themawebsite  
www.politiekeurmerk.nl
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door Marnix Eysink Smeets en Gabry Vanderveen
De auteurs zijn respectievelijk lector Public Reassurance en 

associate lector aan de Hogeschool INHOLLAND. 

De afgelopen jaren is in de veiligheidszorg steeds 
meer aandacht ontstaan voor de subjectieve veilig
heid. Voor de veiligheidsbeleving dus, de manier 
waarop mensen de veiligheid ervaren. De resultaten 
van diverse monitoronderzoeken lijken er op te  
wijzen dat het de laatste tijd met de veiligheids
beleving de goede kant op gaat. Maar bestuurders 
en beleidsmakers horen in hun eigen verzorgings
gebied nogal eens heel andere geluiden. Die geven 
de indruk dat de veiligheidsbeleving eerder ver
slechtert dan verbetert. Hoe vallen deze signalen 
met elkaar te rijmen? En, vooral, wat betekenen 
zij voor de praktijk van het veiligheidsbeleid?

DE VErbETErENDE VEIlIgHEIDSbElEVINg
De Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) had begin dit 
jaar weer goed nieuws voor hen die de veiligheids
be leving onder het Nederlandse publiek volgen. 
Volgens de VMR 2008 voelt nog maar een op  
de vijf Nederlanders zich wel eens onveilig  

(20 procent). In 2005 gold dit volgens de VMR 
nog voor meer dan een op de vier Nederlanders  
(27 procent). Het aantal Nederlanders dat zich 
wel eens onveilig voelt is volgens de VMR dus 
in drie jaar tijd met 7 procentpunten gedaald. 
Dat is niet mis. 

Resultaten uit andere onderzoeken wijzen in  
dezelfde richting. De European Crime and Safety 
Survey 2005 (EU ICS) bijvoorbeeld constateert dat 
Nederlanders zich de afgelopen jaren ’s avonds in 
hun eigen buurt steeds minder onveilig zijn gaan 
voelen. De inschatting van het risico om zelf slacht
offer van een inbraak te worden, vertoont volgens 
de EU ICS onder Nederlanders zelfs een steep drop: 
in enkele jaren tijd wordt deze kans door hen als veel 
kleiner ervaren dan voorheen. Weer een andere klas
sieke indicator die veel gebruikt wordt in monitoren 
duidt erop dat steeds minder mensen vinden dat 
de “misdaad in Nederland de laatste tijd is toe
genomen” en dat “misdaad in Nederland echt 
een probleem” is. Kortom: uiteenlopende bronnen 
bevestigen dat het de goede kant uitgaat met 
de veiligheidsbeleving. 

Het gaat goed met de veiligheidsbeleving. Of niet….? 

PublIEk 
VErTrOuWEN IN 
VEIlIgHEIDSZOrg
De gemiddelde Nederlander voelt zich steeds veiliger, 
zo wijst onderzoek uit. Dat klinkt goed, maar wat betekent 
dat nu concreet? Wat houdt het begrip ‘veiligheidsbeleving’ 
anno 2008 eigenlijk in? Vergenoegd achteroverleunen, 
is volgens Marnix Eysink Smeets en Gabry Vanderveen 
hoogst onverstandig. 

Voor de veiligheids
be leving zijn crimi
naliteit en overlast 
belangrijke factoren 
/ foto: Inge van Mill. >>
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WAArDOOr?
De verleiding is natuurlijk groot om een oorzakelijk 
verband te veronderstellen tussen de recente forse 
daling van de criminaliteit (de zogenoemde Crime 
Drop) en de nu gemeten verbetering van de veilig
heidsbeleving. Op onderdelen is daar zeker wat voor 
te zeggen. Zo zie je bijvoorbeeld dat de mate waarin 
mensen het gevoel hebben slachtoffer van inbraak 
te zullen worden vrijwel precies evenveel is terug
gelopen als de werkelijke slachtofferkans. Op het 
vlak van deze risicoperceptie blijkt de burger dus 
lang niet gek en weet deze zijn of haar risico’s 
vrij accuraat in te schatten. 

Maar om de verbetering van de veiligheidsbe leving 
louter op te hangen aan de vermindering van de cri
minaliteit gaat natuurlijk veel te ver. Door uiteenlo
pende auteurs is immers al omstandig aangetoond 
dat de veiligheidsbeleving door veel meer wordt 
beïnvloed dan door het criminaliteitsniveau alleen. 
In Nederland lieten Oppelaar en Wittebrood (2005) 
bijvoorbeeld zien dat angst voor criminaliteit de 
resultante is van een scala aan persoonlijke, sociaal
culturele en situationele factoren, waarvan het cri
minaliteitsniveau er maar één is. Boers (2008) ves
tigde recent nog eens de aandacht op de krachtige 
invloed van vertrouwen in buurt en buren op de vei
ligheidsbeleving. Zij maakte daarbij aannemelijk 
dat dit vertrouwen in buurt en buren minstens zo 
belangrijk is voor de veiligheidsbeleving als het fei
telijk niveau van criminaliteit en overlast. 

De eigen situatie wordt veiliger 
ervaren, omdat het elders zoveel 
ónveiliger is geworden 

In 2001 merkten we nog eens hoe relatief (en com
plex) het begrip veiligheidsbeleving eigenlijk is. 
Want in dat jaar viel te zien dat Nederlanders zich na 
9/11 in hun eigen buurt veiliger waren gaan voelen. 
Een verschijnsel dat mogelijk in belangrijke mate 

verklaard kan worden door het fenomeen van  
safety by comparison: de eigen situatie wordt  
veiliger ervaren, louter omdat het elders zoveel 
ónveiliger is geworden. 

De vraag in hoeverre ook bij de nu geconstateerde 
verbetering van de veiligheidsbeleving het feno
meen van safety by comparison nog steeds een rol 
speelt is natuurlijk een interessante. Daar valt wel 
het een en ander voor te zeggen: het aantal dreigin
gen op het wereldtoneel kan immers nog steeds als 
fors worden ervaren. Het moet dus zeker niet uitge
sloten worden geacht dat ook nu nog mondiaal 
ervaren onveiligheid de ervaring van veiligheid 
op lokaal niveau beïnvloedt of zelfs verbetert. 

PublIEk VErTrOuWEN
Maar veel meer nog is de afgelopen jaren zichtbaar 
geworden dat veiligheidsbeleving maatschappelijk 
gezien ook een andere lading, een andere inhoud 
heeft gekregen. Het is immers niet zozeer de veilig
heid in de eigen leefomgeving waar momenteel – 
gemiddeld genomen – de aandacht op is gericht. 
De zorg richt zich nu vooral op ‘waar het met de  
veiligheid in de samenleving als geheel heengaat’. 
Over waar het met andere belangrijke maatschap
pelijke problemen heengaat. Over de veranderende 
maatschappelijke verhoudingen waaronder som
mige mensen zich ongemakkelijk voelen. 

Hierover geven de klassieke indicatoren op het 
gebied van veiligheidsbeleving minder informatie. 
Beleidsmakers en bestuurders op zowel nationaal 
als lokaal niveau worden regelmatig geconfronteerd 
met ontevreden burgers. Ook ingezonden brieven 
in (gratis) kranten, commentaren op internet en 
de populariteit van Verdonks Trots op Nederland en 
Wilders’ PVV en lokale criticasters of (zelfverklaarde) 
outsiders van het politieke establishment suggere
ren dat veel mensen zich zorgen maken en zich niet 
veilig voelen. Ook bestuurders zelf lijken dit aan 
te voelen. 
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De zorg of onrust richt zich overigens niet alleen op 
de veiligheid zelf, maar ook op de manier waarop wij 
in deze samenleving aan die veiligheid proberen te 
werken. Daarbij is het functioneren van en het  
vertrouwen in de diverse spelers uit de veiligheids
zorg – zoals bestuur, politie, rechtspraak – een 
belangrijke positie gaan innemen. Of denk aan 
de toenemende bezorgdheid over de mate waarin 
de veiligheidszorg het privédomein binnenkruipt 
of anderszins raakt aan burgerlijke vrijheden. 

Dat meten we met de 
traditionele indicatoren uit de 
slachtofferenquêtes niet 

Het gaat hier dus om een bont geheel van percepties 
en emoties, dat wellicht het beste kan worden 
samengevat als het publiek vertrouwen in veiligheid 
en veiligheidszorg. Ook een vorm van veiligheids
beleving dus, maar dan van een heel andere orde 
dan de puur persoonlijke angst voor criminaliteit 
waarover we van oudsher praten. Het gaat in feite 
om wat Boutellier (2007) de positief gedefinieerde 
veiligheid noemt, versus de negatief gedefinieerde 
veiligheid in de zin van afwezigheid van criminali
teit en overlast. Het heeft er alle schijn van dat het 
juist deze vorm van veiligheidsbeleving is waar in 
de samenleving op dit moment een probleem wordt 
gevoeld. Alleen … dat meten we met de traditionele 
indicatoren uit de slachtofferenquêtes niet. Dat 
maakt het dus riskant om met een blik op de geme
ten cijfers vergenoegd achterover te leunen: er moet 
vooral eerst anders, breder gekeken worden.

POCkETS
Ook wanneer we louter focussen op de veiligheids
beleving in traditionele zin is voorzichtigheid op 
zijn plaats. Want gemiddeld genomen zijn de scores 
wel goed, maar dat laat onverlet dat er op veel plaat
sen sprake is van pockets waarin van een dispropor
tioneel hoge mate van onveiligheidsbeleving sprake 

is. Rond hot spots bijvoorbeeld, in specifieke – vaak 
kansarmere – wijken, onder leden van bepaalde 
doelgroepen, et cetera. Door vooral globaal te kijken 
op een relatief hoog aggregatieniveau kan het voor
komen dat pockets met een (uitzonderlijk) hoge 
mate van onveiligheidsbeleving aan het zicht ont
trokken blijven, en dus ook verstoken blijven van 
de aanpak die hier eigenlijk nodig is. Vaak zal 
die aanpak maatwerk moeten zijn. De praktijk wijst 
telkens weer uit dat de drijvende factoren achter 
de beleving van onveiligheid sterk verschillen van 
situatie tot situatie.

bEmOEDIgEND SIgNAAl
Afgemeten aan de klassieke indicatoren gaat het 
met de veiligheidsbeleving onder de Nederlandse 
bevolking de goede kant uit. Dat is op zich natuur
lijk een bemoedigend signaal. Maar het is hoogst 
onverstandig om het daarbij te laten. Er zijn immers 
meerdere verklaringen mogelijk voor de waargeno
men verbetering, niet allemaal wijzen die ook op 
een werkelijke verbetering. Zo lijkt er ook domweg 
sprake van een veranderde lading van het begrip vei
ligheidsbeleving. Er kan sprake zijn van een bevredi
gend niveau in het algemeen. Maar in specifieke 
pockets valt nog een zorgwekkend niveau van vei
ligheidsbeleving te constateren. Dat maakt het wer
ken aan veiligheidsbeleving er natuurlijk niet 
gemakkelijker op. Dan is het wellicht bemoedigend 
te weten dat het CCV op dit moment voorbereidin
gen treft voor de ontwikkeling van een toolkit veilig
heidsbeleving. Met daarin concrete handvatten voor 
de verbetering van veiligheidsbeleving in de prak
tijk. Zou het dan uiteindelijk toch steeds veiliger 
worden? <<
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INTErVIEW Prostitutie Controle Team houdt branche ‘schoon’ 

HET NOrmAlISErEN VAN  EEN grIjZE SCENE 
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door Robbie Keus

In oktober 2000 werd in Nederland het bordeel
verbod opgeheven. Dit hield in dat prostitutie een 
reguliere bedrijfstak werd en dat prostitutiebedrij
ven vergunningplichtig werden. Volgens Hermens 
kwam er op dat moment veel op de gemeente af. 
“We hadden natuurlijk al wel beleid opgesteld. We 
wisten dat we moesten gaan vergunnen. De grote 
vraag was alleen: hoe moet zo’n vergunning er  
precies uitzien?” 

Hermens kwam er al vrij snel achter dat de gemeen
te de kar niet alleen kon trekken. “Om te beginnen 
kenden we de branche niet goed. We zijn daarom 
vrijwel direct met de politie rond de tafel gaan zit
ten. Doordat we vanaf het begin samen zijn opge
trokken, hebben we samen de materie verkend en 
een aanpak ontwikkeld.” Daarbij werden ook andere 
partijen betrokken. “We hebben een Advies Orgaan 
Prostitutie opgericht waarin alle betrokken organi
saties zijn vertegenwoordigd. Samen met een groep 
deskundigen hebben wij ons gebogen over het 
opzetten van vergunningen, het toezicht hierop en 
de aanpak van misstanden, zoals mensenhandel 
en jeugdprostitutie.”

SPElrEgElS
De eerste opdracht van het Advies Orgaan 
Prostitutie was het opstellen van een intake
formulier. “Exploitanten die vergund wilden  
worden, nodigden we uit voor een screening”,  
vertelt Hermens. Tijdens dit intake of ‘zienswijze
gesprek’ leggen we de spelregels uit. Er wordt ook 
direct duidelijk gemaakt dat er wordt gecon troleerd. 
Eindhoven besteedt dit bestuurlijk toe zicht uit 
aan de politie. De gemeente heeft hiervoor agenten 
aangesteld als toezichthouder volgens de Algemene 
wet bestuursrecht. Deze medewerkers vormen 
samen het Prostitutie Controle Team (PCT). “De poli
tiemedewerkers komen binnen als toe  zicht houder 
in burger, maar de sector weet heel goed dat het 
tevens politiemensen zijn”, legt Heijmans uit. “Als 
ze signalen van mensenhandel of andere ernstige 
feiten tegenkomen, dan kunnen ze meteen door
pakken als opsporingsambtenaar. Dat is ook nodig 
want de praktijk leert dat het slachtoffer anders  
verdwijnt. Bevoegdheden liggen hier naast elkaar, 
het gaat er om dat ze zuiver worden toegepast. 
Alle PCTers zijn intensief getraind, zijn gecertifi
ceerd en handelen volgens een landelijk afge
sproken gedragscode.”
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In Eindhoven is een aanpak ontwikkeld die illegale prostitutie
bedrijven en escortbureaus zo veel mogelijk moet uitbannen. 
Volgens rené Hermens van de gemeente Eindhoven en mathy 
Heijmans van de politie brabantNoord is het een illusie dat alle 
misstanden voorkomen kunnen worden. maar volgens het duo 
kun je met een creatieve aanpak wel ver komen. “Wij hebben, 
waar nodig, de grenzen opgezocht en gekeken hoever we 
eroverheen konden leunen.”

>>

INTErVIEW Prostitutie Controle Team houdt branche ‘schoon’ 

HET NOrmAlISErEN VAN  EEN grIjZE SCENE 
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“Het is een hele uitdaging om een sector die ouder 
is dan Methusalem te normaliseren op het gebied 
van bijvoorbeeld gezondheidszorg, misstanden en 
belastingen”, vertelt Heijmans. “Maar de politie zag 
het opheffen van het bordeelverbod ook als een 
enorme kans. We zagen al jaren dat het fout ging. 
Je kunt uiteraard niet de hele sector over één kam 
scheren, maar binnen de seksbranche zag je toch 
regelmatig een verwevenheid met mensenhandel, 
drugs, wapens en intimidatie. Door het vergunning
stelsel zijn de exploitanten uit het grijze circuit 
gehaald. Het toezicht biedt een manier om binnen 
te komen en eventuele misstanden te ontdekken. 
Voor de politie was het vooral van groot belang dat 
we grip zouden krijgen op het fenomeen mensen
handel en uitbuiting binnen de prostitutiesector. 
Het PCT detecteert en kan, indien nodig, adequaat 
ingrijpen.”

rEgIOgEmEENTEN
Het team controleert of seksinrichtingen over 
een vergunning beschikken. Ook voeren de leden 
van het PCT regelmatig controles uit met mede
werkers van de Belastingdienst, brandweer en GGD. 
Eindhoven wilde de regiogemeenten ook mee laten 
profiteren van expertise die in de stad was opge
bouwd. “We hebben onze instrumenten beschik
baar gesteld voor de rest”, geeft Heijmans aan. 
Deze regionale aanpak had twee redenen. “Als je 
het op een plek in de regio niet goed regelt, dreigt 
het waterbedeffect. Exploitanten met minder goede 
bedoelingen zullen zich dan daar gaan vestigen. 
Met alle gevolgen van dien. Een tweede reden is 
het bundelen van expertise. De prostitutiebranche 
is zo’n specifieke sector dat het voor een gemeente 
ondoenlijk is om het alleen op te pakken. Tegelijker
tijd is het werkveld te klein om voor iedere gemeen
te een aparte toezichthouder aan te stellen.” 

“Je moet zorgen dat je een 
vertrouwd gezicht wordt, waar 
zowel exploitanten als prostituees 
eventuele misstanden kwijt 
kunnen”

Inmiddels heeft het PCT van 21 gemeenten in de 
regio het mandaat gekregen om toezicht te houden. 
Het controleteam kent de branche en kent de bedrij
ven. Heijmans: “De politie heeft nu ogen en oren 

in de sector. Dat bereik je niet door een keer drie 
minuten langs te gaan. Je moet zorgen dat je een 
vertrouwd gezicht wordt, waar zowel exploitanten 
als prostituees eventuele misstanden kwijt kunnen. 
De branche zelf vormt een grote informatiebron 
voor ons. We merken dat de grote bedrijven steeds 
meer gaan meedenken en meewerken om misstan
den aan te pakken. Deze bedrijven hebben veel op 
het spel staan. Ze zijn gebaat bij een goede uitstra
ling van de branche. Aan dit zelfreinigende karakter 
zie je dat de bedrijfstak normaliseert. Bij de borde
len zijn de misstanden zo goed als uitgebannen. 
Je ziet dat de betere bedrijven overleven en dat 
de bedrijven die hun zaakjes niet op orde hebben, 
verdwijnen.” 

mObIElE PrOSTITuTIE
Nu de misstanden bij de vaste panden in de regio 
zijn afgenomen, kan Eindhoven zich nog meer op 
mobiele prostitutie richten. “Via vergunningen en 
toezicht is er redelijk grip te krijgen op de locatie
gebonden inrichtingen zoals bordelen”, aldus 
Hermens. “Dat zijn tastbare panden waar je naar 
binnen kunt stappen om toezicht te houden en 
eventueel te handhaven. De escort is een heel ander 
verhaal. Het gaat om een mobiele sector die je veel 
moeilijker inzichtelijk krijgt. In principe is een 
escortbureau niet veel meer dan een telefoon
nummer en een kaartenbak met prostituees. 
Gemeenten, politie en de andere betrokken partijen 
hebben echt het wiel moeten uitvinden wat betreft 
de regulering van de escortbranche. Op voorhand 
was bekend dat het lastig ging worden. Niemand 
kon ons antwoord geven op vragen als: moeten 
escortbedrijven wel of niet hun vergunning vermel
den in advertenties, moet men zich bij een krant 
legitimeren als men een advertentie wil plaatsen, 
en wat gebeurt er als een bedrijf zich verplaatst naar 
een andere gemeenten of naar het buitenland?” 
“Bijkomend probleem was dat de escortbranche, 
door de aanpak van bordelen, flink groeide”, vertelt 
Heijmans. “Zwartwit gesteld zagen we de bordelen 
leeglopen, doordat prostituees als escort aan de 
slag gingen, omdat ze zo niet werden gecontroleerd. 
Voor ons dus nog meer reden om met vergunningen 
te werken.”

Eindhoven nam samen met Amsterdam en Den 
Haag deel aan de pilot Escort van het programma 
‘Handhaven op Niveau’ van de rijksoverheid. Dat 
zorgde volgens Hermens voor een procesversnel
ling. “We moesten nagaan welke vergunningen 
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we wilden verlenen en onder welke voorwaarden. 
We hebben besloten dat escortexploitanten alleen 
in aanmerking komen voor een vergunning als 
ze vanuit een kantoor werken en via een vaste  
telefoon beschikbaar zijn als de prostituees werken. 
De escorts moeten meerderjarig zijn, over een ver
blijfsvergunning beschikken en niet gedwongen 
werken.” 

fAxbOm 
Om te controleren of er bij de escort geen sprake 
is van misstanden, bestelt het Prostitutie Controle 
Team steekproefsgewijs dames om na te gaan of ze 
legaal werken en of er sprake is van mensenhandel. 
Advertenties via internet moeten terug te leiden zijn 
naar de aanbieder en advertenties in de krant moe
ten voorzien zijn van een vergunningsnummer. 
Adverteerders moeten zich bij plaatsing in de krant 
legitimeren. Wie een advertentie plaatst zonder een 
vergunning te vermelden, wordt direct aangepakt. 
Daarbij werd in de pilotperiode gebruik gemaakt 
van een ‘faxbom’ die continu faxen naar het tele
foonnummer uit de advertentie stuurde. Hierdoor 
was het nummer niet meer bereikbaar. Heijmans 
vindt het jammer dat de overheid hier destijds 
niet meer in zag. “Het was een slimme manier van 
tegenhouden, een concept dat de politie tegen
woordig veel meer omarmt.” Een exploitant die  
zonder vergunning werkt, krijgt een bestuurlijke 
dwangsom van 15 000 euro opgelegd.

“Hoe beter je slaagt om de veilig
heid te garanderen, hoe minder geld 
je vervolgens krijgt voor de aanpak. 
Terwijl je juist moet blijven maaien 
als het gras laag staat”

De aanpak blijkt in Eindhoven goed te werken.  
Nu is het relatief rustig, maar dat betekent volgens 
Heijmans niet dat het PCT op zijn lauweren kan  
rusten. “Het rechercheren op internet kost veel 
capaciteit.” “En de bestuurlijke aanpak van bedrij
ven is een kwestie van veel geduld”, vult Hermens 
aan. “Daarnaast loop je het risico om aan je eigen 
succes ten onder te gaan. Hoe beter je slaagt om 
de veiligheid te garanderen, hoe minder geld je ver
volgens krijgt voor de aanpak. Terwijl je juist moet 
blijven maaien als het gras laag staat.” 

Het toezicht in deze vorm zal volgens Heijmans in 
delen van de sector onmisbaar blijven. “Prostitutie 
is nog geen sector zoals andere dienstverlenende 
bedrijven en dat zal het waarschijnlijk ook nooit 
worden. Maar we doen wel ons best om grip op 
de branche te krijgen en misstanden tegen te gaan.” 
De nadruk ligt wat hem betreft vooral op preventie. 
“We voorkomen liever dan dat we moeten ingrijpen. 
Dat doen we niet alleen, daar zijn ook buurtwerkers, 
leraren en andere partijen die met jongeren te 
maken hebben bij betrokken. Alleen zo creëer je 
bewustwording bij kwetsbare jongens en meisjes 
met dollartekens in de ogen. Repressie is wat mij 
betreft het laatste middel. We komen er het liefste 
samen uit, zonder onze tanden te laten zien. Maar 
als we misstanden aantreffen, schromen we niet 
om die hard aan te pakken, en dan bijten we 
ook flink door.” <<

WWW 

Wegwijzer prostitutiebeleid   
Het CCV heeft een digitale Wegwijzer  
prostitutiebeleid gelanceerd. Deze wegwijzer 
ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen 
of verbeteren van prostitutiebeleid. Ook de 
samenwerkingspartners van de gemeente, 
zoals politie en welzijnsorganisaties, kunnen 
bij de wegwijzer voor informatie terecht. 

Naast het opstellen van beleid, worden de  
verschijningsvormen van prostitutie, de hand
havingsmogelijkheden en het bijbehorende 
(bestuurlijke) instrumentarium behandeld. 
Al deze onderwerpen worden met zoveel  
mogelijk praktijkdocumentatie ondersteund. 

De wegwijzer is beschikbaar via: 
 www.hetccv.nl/prostitutiebeleid
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 INTERVIEW Amsterdamse woningcorporatie pakt woonfraude aan

 EEN VOET TuSS EN DE DEur 
Woonfraude komt 

vooral in steden voor 
waar de woningmarkt 

onder druk staat / 
foto: Inge van Mill. 
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door Robbie Keus

Woonfraude wordt in Nederland, zo blijkt uit  
onderzoek van VROM, niet structureel en systema
tisch aangepakt. Het komt overal voor, maar vooral 
in steden waar de woningmarkt onder druk staat. 
Volgens de gemeente Amsterdam is er sprake van 
woonfraude in tien procent van alle sociale huur
woningen. Hagbi geeft aan dat je woonfraude kunt 
splitsen in drie categorieën: doorverhuur aan familie 
en vrienden, doorverhuur aan onbekenden en het 
gebruik voor criminele activiteiten. “Bij de eerste 
categorie wordt een woning aangehouden voor een 
studerende zoon of een familielid die bijvoorbeeld 
in scheiding ligt. Dat klink heel sympathiek, maar 
het mag niet.” 

gEOrgANISEErDE CrImINAlITEIT
De tweede categorie gebruikt de huurwoning voor 
financieel gewin. De adressen worden gebruikt voor 
het onterecht ontvangen van een uitkering of sub
sidie. Er zijn ook woningen die voor een veelvoud van 
de oorspronkelijke huurprijs worden doorverhuurd. 
“Een sociale huurwoning heeft een maximale huur

prijs van 620 euro per maand. Huurders die jaren 
geleden een woning bij ons zijn gaan huren, betalen 
soms slechts 120 euro per maand. Het is dan erg  
verleidelijk om de woning door te verhuren, als je 
nagaat dat je er zo’n 1000 euro per maand voor 
kunt krijgen.” 

“Woonfraude belemmert een 
eerlijke toewijzing, ondermijnt 
de leefbaarheid van buurten 
en faciliteert criminaliteit”

De derde categorie bestaat uit de georganiseerde  
criminaliteit die woningen gebruikt voor wietplan
tages of een ‘matrassenwoning’ voor het onderbren
gen van illegalen. “De woning wordt bijvoorbeeld 
van een bijstandsmoeder overgenomen, die vervol
gens geen zicht heeft op de activiteiten die er daarna 
plaatsvinden. Het gebruik door het criminele circuit 
is moeilijk aan te pakken omdat het op een profes
sionele wijze wordt aangepakt en zich snel ver
plaatst.”

De Amsterdamse woning corporatie De key zet sinds een 
paar jaar flink in op de aanpak van woon fraude. Een speciale 
afdeling gaat actief op zoek naar woningen die worden gebruikt 
voor onderhuur of criminele activiteiten. Volgens afdelingshoofd 
Tamar Hagbi is de aanpak noodzakelijk voor de leef baar heid van 
een buurt. “Niemand zit te wachten op een illegaal pension, 
drugspand of wietplantage naast de deur.”

 INTERVIEW Amsterdamse woningcorporatie pakt woonfraude aan

 EEN VOET TuSS EN DE DEur 

>>
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Bestrijding van woonfraude vormt een structureel 
onderdeel van het beleid van De Key. De corporatie 
neemt het onderwerp volgens Hagbi zeer serieus. 
“Woonfraude belemmert een eerlijke toewijzing, 
ondermijnt de leefbaarheid van buurten en facili
teert criminaliteit. In 2005 hebben we een team 
Woonfraude en Overlast opgericht. De tien mede
werkers van de afdeling houden zich vrijwel alleen 
met deze twee onderwerpen bezig. Want woon
fraude is geen onderwerp om er even bij te doen.” 

bESTANDSVErgElIjkINg
Sinds de oprichting is het team op zoek naar  
methoden om woonfraude zo effectief mogelijk 
aan te pakken. De Key participeert in project Zoek
licht, een samenwerkingsverband gericht op illegale 
onderhuur. Daarin zijn ook de Dienst Werk en 
Inkomen en de Dienst Wonen vertegenwoordigd. 
Daarnaast liet De Key op 25000 adressen uit haar 
woningbestand een bestandsvergelijking uitvoeren 
door een recherchebureau. Hieruit kwamen 4000 
dossiers naar voren die nader onderzocht worden. 
“Dat kan bijvoorbeeld om iemand gaan die bij 
ons een woning in Amsterdam huurt, terwijl uit 
de klantgegevens van een postorderbedrijf blijkt 
dat die persoon zijn bestellingen laat afleveren 
in Almere.”

Op zich is dat niet genoeg bewijs. Sinds oktober 
2006 zijn medewerkers van De Key ook begonnen 
met huisbezoeken. “Je moet er op af. Het is ook een 
kwestie van heel veel observatie.” Tijdens deze 
bezoeken komen verschillende misstanden aan het 
licht. “Als op een adres waar een oudere alleenstaan
de vrouw is ingeschreven, een 19jarig meisje de deur 
opent, dan is er iets te onderzoeken. Of je komt in 
een woning met vijf studenten die elk 300 euro huur 
betalen, terwijl de hoofdhuurder de woning huurt 
voor 400 euro. Of een zoon die de speciale ouderen
woning van zijn moeder verhuurde, nadat zij naar 
een bejaardenhuis was verhuisd. De jonge mensen 
die in de woning trokken, zorgden voor enorm veel 
geluidsoverlast. Wat we ook geregeld tegenkomen 
zijn verslaafde huurders die mensen bij zich laten 
inwonen om zo wat inkomsten te generen. Dat zorgt 
meestal binnen de kortste tijd voor problemen met 
de buren.” 

DOSSIErOPbOuW
De Key is continu bezig met dossieropbouw, zodat 
er bij een rechtszaak bewijzen overlegd kunnen wor
den. Een rechtszaak is volgens Hagbi overigens niet 
het streven. “We proberen het zonder juridische pro
cedure op te lossen. Dreigen met een rechtszaak 
blijkt daarbij overigens wel een effectieve methode.”

Naast de huisbezoeken vergaart De Key informatie 
via beheerders en vakmensen die voor reparatie
werkzaamheden in de woning komen. Ook het ont
breken van reparatieaanvragen kan een indicatie van 
woonfraude zijn. “Gemiddeld is er eens in de twee 
jaar wel een reparatie noodzakelijk. Als je dan een 
woning hebt waarbij in de laatste zeven jaar geen 
reparatie is uitgevoerd, dan weet je dat dit een 
onderzoek waard is.” De post op de gemeenschap
pelijke opgang vormt ook een bron van informatie. 
Of een gesprekje met de buren: “Komen jullie voor 
die leuke Zwitserse jongen?”, lacht Hagbi.

INVENTIEVEr
De Key ontwikkelde ook nieuwe methoden om de 
onderhuur onaantrekkelijker te maken. “We werken 
nu via het principe van ‘Pluk de onderverhuurder’. 
We zijn vorig jaar naar de rechter gestapt om de 
13500 euro winst die een onderverhuurder had 
gemaakt, terug te vorderen. De rechter stelde ons 
in het gelijk.” 

“We hebben wel eens een rechts
zaak gewonnen omdat een huurder 
niet wist welke producten er in 
de ijskast lagen”

Een andere onderverhuurder moest de arbeidsuren 
van de medewerkers van De Key vergoeden. Nu de 
winst van onderverhuurders kan worden terug
gevorderd, denkt Hagbi dat fraude onaantrekkelijker 
is geworden. “De aanpak bij onderverhuur bestond 
eerder uit het ontnemen van de sociale huurwoning. 
De uitspraken van de rechter hebben de weg 
gebaand om onderverhuurders echt aan te pakken. 
Wie onze woning doorverhuurt, krijgt daar spijt van.” 
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De fraudeurs worden volgens Hagbi wel steeds 
inventiever. “Ze doen bij een bezoek van ons de deur 
niet open. Als we voor een tweede bezoek komen is 
de geregistreerde huurder aanwezig, terwijl je aan 
alles kan zien dat hij er niet woont. Posters van pop
sterren aan de muur van een 60jarige huurder, is 
voor ons genoeg reden om even flink door te vragen. 
We hebben wel eens een rechtszaak gewonnen 
omdat een huurder niet wist welke producten er 
in de ijskast lagen.” 

lANgSTE ADEm
Tijdens hun onderzoek komen de medewerkers 
de meest uiteenlopende zaken tegen. “Er wordt veel 
gelachen op de afdeling. Een huurder gaf telefonisch 
door dat hij afwezig was tijdens ons huisbezoek 
omdat hij even naar de buurtsuper was. Als je dan 
je collega hoort zeggen: ‘Dat was een eind lopen. 
Ik lees op uw weblog dat u al acht jaar in Syrië zit 
voor archeologisch onderzoek’, dan schiet de 
hele afdeling in de lach.” 

Soms is het bijna een wedstrijd wie er de langste 
adem heeft. “Als huurders niet opendoen als we 
langskomen, kunnen we niet zo veel beginnen. 
Wat dat betreft ben ik wel jaloers op de gemeente 
Den Haag. Daar mag de politie op last van de burge
meester een woning binnentreden als er iets niet 
in de haak lijkt te zijn. Een effectief instrument om 
wietplantages en andere misstanden te ontdekken.” 
Ook het ontbreken van een landelijke huurdersdata
base is volgens Hagbi een gemis. “Op die manier 
kun je dubbelingen achterhalen. Dat was onlangs 
goed te zien bij een fusie van twee woningcorpora
ties in onze regio. De samenvoeging van het huur
dersbestand leverde maar liefst dertig verdachte 
huurders op.” 

WINST
Niet alle gemeenten zien volgens Hagbi het nut 
en de noodzaak van een aanpak in. “In Amsterdam 
werken we gelukkig goed met de gemeente samen. 
De gemeentelijke registratiesystemen zijn afge
schermd, maar we kunnen wel op aanvraag bewo
nersgegevens opvragen. Daarmee kunnen we zien 
wie er op een bepaald adres staat ingeschreven en 
wat zijn of haar geboortedatum is. Met deze gege
vens hebben we al veel succes kunnen boeken.”

De aanpak van woonfraude wordt niet door elke  
corporatie als taak gezien. Sommige hebben het te 
druk om die extra taak op zich te nemen, of ze 
beschikken niet over de kennis of middelen om dit 
probleem aan te pakken. Het ontbreken van finan
ciële middelen is volgens Hagbi een drogreden. 
“Je moet niet alleen kijken naar de fte’s die je moet 
investeren, maar ook naar de opbrengsten. Door de 
intensieve aanpak van woonfraude heeft De Key het 
afgelopen jaar 366 woningen opnieuw beschikbaar 
gekregen voor verhuur. Dat is 1,2 procent van het 
woningbestand van de corporatie. De huizen die  
vrijkomen nadat fraude is geconstateerd, kun je 
opnieuw op de markt brengen met een huurprijs 
die soms wel 200 euro per maand hoger ligt. Tel uit 
je winst. Bij ons levert de aanpak zelfs geld op.” <<

“Door de intensieve aanpak 
van woonfraude heeft De Key 
het afgelopen jaar 366 woningen 
opnieuw beschikbaar gekregen 
voor verhuur”
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In hoeverre kan de rijksoverheid positieve ontwikkelingen op het gebied 
van veiligheid toeschrijven aan haar beleid? Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau deed onderzoek naar de veronderstelde en werkelijke effecten 
van het veiligheidsbeleid. Een aantal beleidsveronderstellingen is op zijn 
zachtst gezegd twijfelachtig.

Het veiligheidsprogramma onder de loep 

DE WEg NAAr EEN VEI lIgE SAmENlEVINg
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door Lonneke van Noije en Karin Wittebrood
De auteurs zijn werkzaam bij het Sociaal  

en Cultureel Planbureau.

Bij de start van het kabinetBalkenende IV in 2007 
was het algemene beeld dat er met het in 2002  
gestarte Veiligheidsprogramma Naar een veilige 
samenleving veel in gang is gezet en gerealiseerd. 
Nederland is veiliger geworden en de criminaliteit 
onder burgers en bedrijven is gedaald. In het project 
Veiligheid begint bij voorkomen (Vbbv) dat het 
Veiligheidsprogramma in 2007 heeft vervangen  
blijven de in het Veiligheidsprogramma geformu
leerde doelstellingen dan ook van kracht en worden 
de meeste onderdelen van de aanpak voortgezet 
of bijgestuurd.

De optimistische geluiden over de effectiviteit 
van het Veiligheidsprogramma (VP) werden niet 
door iedereen zonder meer overgenomen. In 2006 
benadrukte de Algemene Rekenkamer al dat er 
“[geen] sprake [is] van een gedegen onderbouwing 
van de samenhang tussen middelen, maatregelen 
en gewenste effecten” en dat daardoor “vrijwel niet 
valt na te gaan welke bijdrage het beleid van de rijk
soverheid levert aan het oplossen van de maats
chappelijke problemen waarvoor dat beleid wordt 
ingezet”. Onlangs benadrukte de Rekenkamer 
dit opnieuw.

Mede naar aanleiding van het onderzoek van de 
Rekenkamer uit 2006 hebben de ministers van BZK 
en Justitie, met steun van de minister van Financiën, 
besloten tot het starten van het onderzoekstraject 
Maatschappelijke Kosten van Veiligheid. De eerste 
fase in het onderzoekstraject was het verrichten van 
een analyse van de veronderstelde en werkelijke 
effecten van het veiligheidsbeleid, uitmondend 
in de SCPstudie Sociale veiligheid ontsleuteld. 
Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheids
beleid. In dit artikel concentreren we ons op de 
bevindingen uit dit rapport over de effectiviteit 
van de maatregelen die de beleidsveronderstellin
gen uit het VP ondersteunen dan wel ontkrachten. 
Voor achter liggende informatie verwijzen we naar 
het rapport Zicht op effectiviteit. Centraal in ons 
onderzoek staan de veronderstel lingen waarop 
het VP Naar een veiliger samenleving gestoeld is. 

Om zicht te krijgen op de werkelijke effecten, heb
ben we de empirische bevindingen uit Nederlandse 
effect evaluaties systematisch in kaart gebracht. 
Het gaat hierbij om 152 studies waarin is nagegaan 
of een bepaalde maatregel invloed heeft op crimi
naliteit, overlast en/of veiligheidsbeleving.

Om tot uitspraken te komen over de plausibiliteit 
van de beleidsveronderstellingen, hebben we de 
veronderstelde effecten volgens de beleidstheo
rieën vergeleken met de empirische kennis over de 
effectiviteit van maatregelen. In onze studie hebben 
we de beleidsveronderstellingen ingedeeld binnen 
drie strategieën om de sociale veiligheid te ver
groten: (1) rechtshandhaving, (2) ondersteuning 
en hulpverlening, en (3) gelegenheidsbeperking. 

rECHTSHANDHAVINg 
Het Veiligheidsprogramma heeft twee probleem
groepen tot speerpunt uitgeroepen: veelplegers 
en criminele jongeren, omdat zij verantwoordelijk 
gehouden worden voor een buitenproportioneel 
deel van de veelvoorkomende criminaliteit in 
de publieke ruimte. Door hen van straat te halen, 
zal de sociale veiligheid sterk toenemen met 
een relatief beperkte inspanning, aldus het VP. 
 
Allereerst wordt binnen de rechtshandhaving  
daarom sterk ingezet op het vergroten van de  
pakkans; dit moet afschrikkend werken voor 
zowel de arrestanten zelf als potentiële daders. 
Ons onderzoek laat zien dat deze veronderstelling 
slechts ten dele ondersteund wordt. Er blijkt inder
daad een generaal afschrikkende werking uit te 
gaan van een hoge pakkans, dat wil zeggen: poten
tiële daders kunnen afzien van het plegen van een 
delict. Deze generale preventie geldt echter niet 
wanneer de politie achteraf tot arrestatie overgaat, 
maar alleen bij gericht en anticiperend politiewerk, 
vooral op hot spots en hot times. Daarmee is het 
vooral de preventieve gelegenheidsbeperkende 
functie van politietoezicht die effectief is. De veron
derstelling dat een verhoogde pakkans een afschrik
kende werking heeft op de arrestanten zelf en daar
mee de recidive verlaagt (specifieke preventie) is 
weinig plausibel. In sommige gevallen wordt de 
drempel om nieuwe delicten te plegen door arresta

Het veiligheidsprogramma onder de loep 
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tie juist lager, met name bij minderjarigen en bij 
mensen die relatief lichte vergrijpen plegen.

Er is geen effect van sneller 
straffen op recidivevermindering 
aangetoond

In de tweede plaats is verondersteld dat door de 
doorlooptijden binnen het justitiële systeem te ver
korten de recidive zou afnemen. Door de straf snel
ler op het delict te laten volgen, zou deze minder 
willekeurig en onterecht op de dader overkomen, 
waardoor de effectiviteit zou toenemen. Nederlands 
evaluatieonderzoek laat zien dat deze veronderstel
ling, afkomstig uit de pedagogische literatuur, niet 
plausibel is voor (jong)volwassen delinquenten. Er 
is geen effect van sneller straffen op recidivevermin
dering aangetoond. Hoewel er praktische redenen 
kunnen zijn om sneller te straffen, geldt de inhou
delijke argumentatie hiervoor niet.
 
In de derde plaats stelt de beleidstheorie dat  
persoonsgebonden in plaats van delictgebonden 
veroordelingen de kans op recidive verlagen van
wege de mogelijkheid om strenger en langer te 
straffen. Veelplegers – veelal verslaafden – worden 
gezien als de belangrijkste veroorzakers van zowel 
de veelvoorkomende criminaliteit als de capaci
teitstekorten in de rechtshandhaving, doordat zij 
als draaideurcriminelen steeds weer worden opge
pakt en vrijgelaten. Voor hen introduceert het VP 
een langere vrijheidsstraf tot maximaal 2 jaar (ISD). 
Verondersteld wordt dat dit meer tijd geeft om de 
meest kansrijke delinquenten een resocialisatie
programma te laten doorlopen. Uit evaluatieonder
zoek kan geconcludeerd worden dat opsluiting 
effectief is voor de duur van de detentie; verdachten 
en veroordeelden kunnen immers tijdelijk geen 
strafbare feiten plegen. Het is niet plausibel dat  
vrijheidsbeneming op zich bijdraagt aan het terug
dringen van de recidive na vrijlating. Er zijn zelfs 
aanwijzingen dat opsluiting negatieve effecten kan 
hebben, waardoor op de langere termijn mensen 
met een verhoogd recidiverisico kunnen vrijkomen. 
Dit betekent dat vooral aandacht dient uit te gaan 
naar detentie gecombineerd met behandeling en 

nazorg. Onderzoek laat zien dat cognitiefgedrags
therapeutische behandelingen en socialevaardig
heidstrainingen in het algemeen het meest effectief 
zijn tegen recidive. Conform de beleidsveronder
stelling over draaideurcriminaliteit lijken korte  
vrijheidsstraffen in ieder geval zinloos. Versoberde 
detentie, die men de minder kansrijke gevallen wil 
opleggen, kan zelfs averechts uitpakken.

De tweede doelgroep van het VP bestaat uit de jon
geren. De beleidsveronderstelling dat opvoedings
ondersteuning het recidiverisico verlaagt in het 
geval van minder ernstig criminele jongeren wordt 
in ons onderzoek bevestigd, vooral wanneer deze 
wordt aangevuld met andere vormen van hulpverle
ning. Ook het idee om deze jongeren door te verwij
zen naar Halt wordt ondersteund. Dergelijke alter
natieve straffen lijken in ieder geval veel effectiever 
dan bijvoorbeeld de Amerikaanse ‘scared straight’
programma’s die jongeren angst voor het gevange
nisleven moeten inboezemen en zelfs recidivever
hogend kunnen werken. Voor jongeren die ernstiger 
en frequent crimineel gedrag vertonen, stelt het VP 
de likopstukaanpak voor: streng maar pedago
gisch verantwoord straffen. Een centraal doel hier
van is heropvoeding. Ook hier blijken individuele 
cognitiefgedragstherapeutische behandelingen en 
socialevaardigheidstrainingen het meest veelbelo
vend en een noodzakelijke aanvulling op de straf. 
Veel heropvoedingsinstituten, gesteund door het 
VP, zijn echter gericht op het in groepsverband bij
brengen van discipline. Evaluatieonderzoek wijst 
uit dat de recidive hierdoor niet afneemt, maar 
zelfs kan toenemen. 

ONDErSTEuNINg EN HulPVErlENINg
Deze strategie is gericht op het bevorderen 
van cognitieve en sociale competenties en het  
afleren van antisociaal gedrag bij risicogroepen, 
veelal minderjarigen. De algemene beleidsveron
derstelling binnen deze strategie is dat individueel 
delinquent gedrag bepaald wordt door een combi
natie van onder meer leefsituatie, groepsdruk, 
opvoedkundige kwaliteiten van de ouders en 
toekomstperspectief. Het succes van interventies 
wordt geacht mede bepaald te worden door de 
vroegtijdigheid van ingrijpen. De maatregelen 
zijn dan ook hoofdzakelijk gericht op jongeren. 
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Kenmerkend voor deze beleidstheorie is echter 
dat zij geen mechanismen beschrijft die middelen 
aan doelen koppelen, maar alleen problemen 
(agressie) aan oorzaken, ook wel risicofactoren 
(schooluitval, opvoedkundige kwaliteit van de 
ouders en alcoholgebruik). De plausibiliteit van 
de theorie konden we dan ook niet beoordelen. 
In grote lijnen wordt samenhang tussen de veron
derstelde risicofactoren en delinquent gedrag empi
risch ondersteund, hoewel de causaliteit die wordt 
aangenomen nog geen uitgemaakte zaak is.

gElEgENHEIDSbEPErkINg
De strategie van de gelegenheidsbeperking is  
gestoeld op de gedachte dat door de gelegenheid s
structuur aan te passen – bijvoorbeeld door het 
doelwit te beveiligen of onaantrekkelijker te maken  
– voorkomen wordt dat delicten worden gepleegd. 

Cameratoezicht blijkt vooral 
nuttig om de opsporing te 
faciliteren

Het Veiligheidsprogramma stelt dat herhaaldelijke 
overtredingen van regels, samen met een tekort aan 
zichtbaar toezicht in het publieke domein, een voe
dingsbodem zijn voor een handhavingstekort dat 
breed in de samenleving wordt gevoeld. Een aan
vullende veronderstelling is dat extra toezicht op 
hot spots en hot times de grootste winst oplevert. 
Onderzoek ondersteunt het idee dat formeel toe
zicht, mits politietoezicht, leidt tot een afname van 
de criminaliteit en overlast, vooral op hot spots en 
hot times. Ook is er ondersteuning voor het idee dat 
zichtbare aanwezigheid van politie effectief is om 
de onveiligheidsbeleving terug te dringen. Het VP 
zet daarnaast sterk in op formeel toezicht via came
ra’s. Cameratoezicht blijkt vooral nuttig om de op 
sporing te faciliteren. De beleidsveronderstelling 
dat cameratoezicht criminaliteit en overlast voor
komt, is twijfelachtig, en in het geval van gewelds
delicten zelfs onwaarschijnlijk. De veronderstelling 
dat met cameratoezicht de veiligheidsbeleving kan 
worden verbeterd, kan met stelligheid worden 
afgewezen.

Verder wordt in het Veiligheidsprogramma veron
dersteld dat door het nemen van onder meer fysieke 
beveiligingsmaatregelen – hetgeen grotendeels 
tot de eigen verantwoordelijkheid van burgers 
en bedrijven gerekend wordt – potentiële daders 
worden ontmoedigd om hun delicten te plegen. 
Vanwege overwegend positieve onderzoeksresul
taten wordt deze beleidsveronderstelling over  
beschermende maatregelen plausibel geacht. 

TOT SlOT 
In hoeverre is nu bekend of het Veiligheidspro
gramma heeft bijgedragen aan de recente daling 
van de criminaliteit en de onveiligheidsgevoelens? 
Door de heterogeniteit van het Veiligheidspro
gramma kan geen eindoordeel over het programma 
als geheel gegeven worden. Sommige delen zijn 
veelbelovend om de criminaliteit en overlast terug 
te dringen, andere niet. Bovendien is van veel maat
regelen de effectiviteit onbekend. Aan de andere 
kant zien we dat sommige maatregelen die niet of 
nauwelijks deel uitmaken van het Veiligheids
programma wel veelbelovend zijn. Zo wordt het 
uitoefenen van zichtbaar toezicht hoofdzakelijk bij 
formeel toezicht (politiemensen, boa’s en camera’s) 
neergelegd, terwijl uit ons onderzoek is gebleken 
dat het vooral de menselijke component van toe
zicht is waarmee de beste resultaten worden 
geboekt. Naast politietoezicht verdient daarom 
ook functioneel toezicht (zoals huismeesters en 
conducteurs) aandacht. Om het veiligheidsbeleid in 
de toekomst beter te kunnen onderbouwen dan het 
in het VP het geval is geweest, dient daarom meer 
bekend te zijn over de bijdrage die maatregelen aan 
de sociale veiligheid kunnen leveren. Daartoe zal in 
ieder geval de kwaliteit en de reikwijdte van het eva
luatieonderzoek in sterke mate verbeterd moeten 
worden. <<

WWW 
Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde 
en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid, 
Lonneke van Noije en Karin Wittebrood, Den 
Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2008. 
De publicatie is te downloaden of te bestellen 
via de website van het SCP: www.scp.nl



Of het nu gaat om een training cognitieve vaardigheden, agressie  
 beheersing of arbeidsvaardigheden; het aanbod van trainingen dat zich 
toespitst op volwassen en jeugdige delinquenten lijkt onuitputtelijk. 
Tot voor kort ontbrak ieder overzicht van de kwaliteit en de resultaten 
van dergelijke gedragsinterventies. Sinds 2005 brengt de Erkennings  
commissie gedragsinterventies justitie hier ordening in aan. 

INTERVIEW Erkenningscommissie gedragsinterventies justitie

DE EErSTE STAP NAAr  
EEN EffECTIEf  
INTErVENTIEAANbOD



seCondant #5 | oktober 2008  43

De gedragsinterventie voor agressieve 
jongens In Control! is afgestemd op 
de mogelijkheden van de jongens. 
Er wordt onder meer gebruik gemaakt 
van rollenspel en sport en spel
oefeningen / foto: Inge van Mill. 

door Mariska Kruijff
De auteur is werkzaam als journalist bij  

Tekstbureau Alfa te Amsterdam.

De Erkenningscommissie Gedragsinterventies 
Justitie werd in 2005 geïnstalleerd met het doel 
de kwaliteit van gedragsinterventies voor jeugdigen 
en volwassenen te toetsen. Thijs van der Heijden, 
secretaris en hoofd van het bureau van de Erken
ningscommissie, was betrokken bij de oprichting. 
Hij legt uit dat het initiatief is ontstaan naar aan
leiding van de beleidsprogramma’s ‘Terug dringen 
recidive’ en ‘Jeugd Terecht’ van het vorige kabinet. 
“Een van de speerpunten uit het strafrechtelijk 
beleid is het zorgen voor effectievere gedrags

interventies. In Nederland worden erg veel gedrags
interventies aangeboden. Maar van de meeste is 
onbekend of ze eigenlijk wel zoden aan de dijk zet
ten. En van een aantal interventies moeten we op 
basis van metastudies zelfs concluderen dat ze 
geen, of mogelijk zelfs een contraproductief effect 
hebben. Neem bijvoorbeeld de zogenaamde bajes
bezoeken of harde strafkampen voor jongeren. De 
Erkenningscommissie draagt bij aan het scheppen 
van duidelijkheid binnen het aanbod. Van de inter
venties die de Erkenningscommissie heeft erkend, 
mag worden verwacht dat zij recidive verminderen 
of voorkomen. Maar dan moeten die interventies 
wel worden uitgevoerd zoals beschreven in het  
programmadesign.” >>
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INDIENErS
Behalve het beoordelen van gedragsinterventies, 
heeft de commissie nog twee andere taken. Zo  
adviseert zij de minister van Justitie over onder
werpen die de effectiviteit van gedragsinterventies 
raken, en communiceert zij over haar activiteiten. 
Een belangrijke informatiebron is de website. Hier 
is onder meer te lezen welke gedragsinterventies 
(voorlopig) erkend zijn en hoe een gedragsinterven
tie kan worden ingediend. De mogelijkheid om een 
interventie bij de Erkenningscommissie in te die
nen, is slechts aan een beperkt aantal organisaties 
voorbehouden. Voor de gedragsinterventies voor 
volwassenen zijn dat de directies van het Leger 
des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Reclassering 
Nederland, Stichting Verslavingsreclassering  
GGZ, Sanctie en Preventiebeleid van het ministerie 
van Justitie en de sectordirectie Gevangeniswezen 
DJI. De indieners van gedrags interventies voor  
jeugdigen zijn: de Bureaus Jeugdzorg, de sector  
justitiële Jeugdinrichtingen DJI, Halt Nederland, 
de MOgroep, de Raad voor de Kinderbescherming 
en de directie Justitieel Jeugdbeleid van het  
ministerie van Justitie. 

“De indieners zijn de organisaties 
die een interventie inkopen. 
Zij voeren de eerste controle uit”

“De reden voor het beperkte aantal indieners 
is enerzijds pragmatisch van aard”, legt Van der 
Heijden uit. “Er zijn veel organisaties die inter
venties ontwikkelen. We zouden overspoeld worden 
met aanvragen. Dat is voor de commissie niet te 
behappen. Anderzijds is het ook een beleidsmatige 
afweging geweest. De indieners zijn de organisaties 
die een interventie inkopen. Zij voeren de eerste 
controle uit. Ze kijken bijvoorbeeld of het aanbod 
voorziet in een behoefte. Is de doelgroep bijvoor

beeld wel groot genoeg? Die organisaties kunnen 
dat beter beoordelen dan wij. Zij maken daarom 
de eerste schifting. Bovendien is bij de ontwikkeling 
van een gedragsinterventie, meestal al wel een van 
de bovengenoemde instellingen betrokken die 
het erkenningsverzoek kan indienen.” 

COmmISSIElEDEN
De interventies kunnen op vaste tijden aan het 
bureau van de Erkenningscommissie worden aan
geboden. Het bureau verspreidt deze vervolgens 
onder de elf commissieleden. Onafhankelijk van 
elkaar beoordelen de leden het concept. Van deze 
losse evaluaties stelt het bureau van de Erkennings
commissie een concept beoordeling samen. Tijdens 
de driemaandelijkse commissievergadering worden 
alle conceptbeoordelingen besproken. “Op basis 
van deze discussie, komen we met een definitief 
oordeel”, aldus de secretaris. “De indiener ontvangt 
van ons een eindoordeel met een uitgebreide moti
vatie. Zo leveren we als commissie ook een kwali
teitsbijdrage. Want die motivatie is eigenlijk net 
zo belangrijk als het oordeel zelf. Op basis daar  
van kunnen de ontwikkelaars weer verder wer
ken aan de verbetering van de kwaliteit van hun 
interventies.” 

De instelling van de Erkenningcommissie sluit aan 
bij de Angelsaksische ‘What Worksbenadering’ 
een reactie op de pessimistische ‘Nothing Works
gedachte’ dat gedragsinterventies geen enkel effect 
teweeg zouden brengen. Van der Heijden: “Diverse 
evaluaties die in het kader van What Works zijn 
gehouden, tonen aan dat er wel degelijk effect 
bereikt kan worden, door simpelweg een aantal 
grondbeginselen in acht te nemen. Zo dient het 
recidiverisico in ogenschouw te worden genomen. 
De interventies die het meest effectief zijn, worden 
aangeboden aan personen met een hoog recidive
risico. Bij een laag recidiverisico is het soms beter 
om helemaal niets te doen. 
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Vervolgens moet je rekening houden met het 
Behoeftebeginsel. Dat wil zeggen dat de interventie 
een verandering aanbrengt in de risicofactoren die 
aan het delictgedrag ten grondslag liggen. Het is 
belangrijk om je alleen te richten op die factoren 
die echt veranderbaar zijn. Dat ligt misschien erg 
voor de hand, maar toch werd hier heel vaak onvol
doende naar gekeken. Een derde uitgangspunt is 
het Responsivi teitsbeginsel. Daarbij gaat aandacht 
uit naar persoonskenmerken als leerstijlen, motiva
tie en IQ. Je kijkt bijvoorbeeld hoe iemand het beste 
kennis opneemt. Een ander beginsel betreft de inte
griteit van de uitvoering. Weer een open deur, maar 
een interventie is het meest effectief wanneer deze 
wordt uitgevoerd zoals voor geschreven. We zien 
nogal eens dat er een eigen invulling aan inter
venties wordt gegeven. Vaak gaat dat ten koste 
van de effectiviteit.” 

WHAT WOrkSbENADErINg
De bovengenoemde en andere beginselen uit de 
What Worksbenadering hebben geleid tot de tien 
kwaliteitscriteria aan de hand waarvan interventies 
beoordeeld kunnen worden. In Engeland ging men 
daar in 1996 voor het eerst mee aan de slag. Neder
land volgde negen jaar later. “De eerste jaren heeft 
het veld even aan ons moeten wennen”, vertelt Van 
der Heijden. “Maar we krijgen steeds meer positieve 
geluiden te horen. Vooral onze inhoudelijke onder
bouwingen van de beoordelingen worden gewaar
deerd. Organisaties geven aan daar echt iets aan te 
hebben. Bovendien zijn ze best trots op hun behaal
de erkenning.” Een erkenning van de commissie is 
vijf jaar geldig. Daarna moet de interventie opnieuw 
worden ingediend. Aan elk ingediende gedragsinter
ventie moet een goed onderzoeksontwerp zijn toe
gevoegd. In de nabije toekomst zullen er dus veel 
meer onderzoeksgegevens over de effectiviteit van 
gedragsinterventies beschikbaar zijn.

“Justitie zal op ten duur alleen nog maar interven
ties uitvoeren die door de commissie zijn erkend”, 
vervolgt de secretaris. “Voor de interventies voor 
volwassenen geldt dat momenteel al.” Relevant in 
dit verband is ook de Wet gedragsbeïnvloeding 
jeugdigen die begin dit jaar in werking trad. Door 
deze wet kan de rechter jongeren gemakkelijker een 
interventie opleggen, in totaal voor een periode van 
twee jaar. De interventies die hiervoor in aanmer
king komen moeten eerst wel zijn voorgelegd aan 
de Erkenningscommissie Gedragsinterventies 
Justitie.

“Het design van een interventie 
kan mooi zijn, maar het moet ook 
goed worden uitgevoerd”

Van der Heijden blijft kritisch. Met het behalen 
van een erkenning is de kous volgens hem lang niet 
af. “Het design van een interventie kan mooi zijn, 
maar het moet ook goed worden uitgevoerd. Verder 
is de continuïteit een belangrijk punt. Een interven
tie wordt vaak gezien als een geïsoleerd instrument. 
Maar wat iemand tijdens een interventie leert, 
moet daarna in stand worden gehouden. Ook is 
het belangrijk te kijken naar hetgeen de betrokkene 
niet of nog onvoldoende heeft geleerd en wat daar 
nog aan gedaan kan worden. Je moet onze erken
ning dan ook zien als een weliswaar belangrijke, 
maar allereerste stap.” <<

WWW
Zie voor meer informatie:  
www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/
erkenningscommissie



Het bedrijfsleven lijdt 
enorme schade door 
grootschalige diefstal 
van goederen die worden 
doorverkocht / foto: Inge 
van Mill.



REPORTAGE Heling 

“HElINg IS 
gEOrgANISEErDE 
mISDAAD gEWOrDEN” 
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij het communicatiebureau 

Klats+Poseidon in Delft.

“kijk! een gloednieuwe plasmatelevisie. gekocht voor maar 
vijfhonderd euro. waar? via internet. Hij zat zelfs nog verpakt 
in de originele doos. zo’n buitenkansje kon ik natuurlijk niet 
laten lopen.” Het is een onderwerp dat op menig verjaardags-
partijtje voorbijkomt. we hebben het niet over een toevallig 
mazzeltje, maar over heling, het aanschaffen van gestolen 
goed. dat is strafbaar. toch heeft bijna elke nederlander zich 
er wel eens al dan niet bewust schuldig aan gemaakt. of het 
nu dat goedkope stalen ros op amsterdam Centraal is of dat 
betaalbare mobieltje op de plaatselijke braderie. we zijn er 
bijna allemaal trots op als we iets voordeligs op de kop hebben 
weten te tikken. “ja, van de vrachtwagen gevallen inderdaad, 
ha ha.”

Het is volgens roy wildemors, voormalig beleidsmedewerker 
preventiebeleid bedrijfsleven bij het ministerie van justitie en 
huidig medewerker van de dienst justis, precies de reden 
waarom justitie, politie en andere betrokken partijen er lange 
tijd geen extra aandacht aan hebben besteed. “Heling is voor 
de meeste mensen niet sexy, niet interessant en bovendien is 
het een slachtofferloos delict. Het slachtoffer bevindt zich in 
een eerder deel van het proces: bij de diefstal. bij heling heb je 
theoretisch gezien twee daders: de verkoper en de koper en die 
doen er alles aan om het misdrijf in het verborgene te houden. 
omdat er bij dit delict geen bloed vloeit, liggen de prioriteiten 
van de opsporinginstanties toch vaak ergens anders.”

Bedrijfsleven

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt steeds meer schade door heling. 
De gemiddelde dief steelt niet enkel een jasje voor eigen gebruik, maar 
hele kledingpartijen of vrachten audioapparatuur puur voor geldelijk 
gewin. Tachtig procent van alle gestolen goederen wordt doorverkocht. 
Zeker sinds de komst van internet is de afzetmarkt niet meer te overzien. 
Alleen daarom al blijkt de aanpak van heling niet zo eenvoudig.

>>
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mOEIlIjk DElICT
dat heling bij de gemiddelde nederlander weinig emoties 
oproept in tegenstelling tot diefstal en roof verklaart volgens 
wildemors waarom de minister van justitie ook niet wordt 
aangesproken op zijn gevoerde helingbeleid. “net als de mees-
te nederlanders lijkt geen kamerlid ervan wakker te liggen. 
behalve dat het ‘niet interessant’ is, weten we ook dat heling 
een vorm van criminaliteit is die bijzonder moeilijk valt aan te 
pakken. er wordt so wieso bijna nooit aangifte gedaan en ga jij 
als agent maar aantonen dat die stapel spijkerbroeken op een 
markt is gestolen. Het kost de politie ontzettend veel tijd en 
moeite een helingzaak rond te krijgen. als het dan al lukt, zijn 
de straffen vaak niet erg hoog.”

toch heeft wildemors zich sinds 2005 namens het ministerie 
van justitie met veel inspanning ingezet als projectleider 
Heling van het actieplan veilig ondernemen, deel 2 (avo2). 
“elke vorm van criminaliteit moeten we natuurlijk bestrijden.” 
Het project is inmiddels zo goed als klaar. aan het eind van dit 
jaar moet de uitvoering van het Plan van aanpak Heling zijn 
afgerond. jongeren worden bewust gemaakt van het kwalijke 
karakter van heling, de verhandelbaarheid van goederen wordt 
verkleind en de benodigde inzet van politie en justitie is 
beschreven. “dat alles met de bedoeling om het aantal helers 
naar beneden te krijgen”, aldus wildemors, “want het oude 
spreekwoord ‘zonder heler geen steler’ gaat nog altijd op.” 

WEgWIjZEr
de justitiemedewerker noemt het avo2-project ‘een grote uit-
daging’. “gebleken is dat alle betrokken partijen een serieuze 
aanpak van heling nodig vinden, maar het vergt zware offers 

als we dit delict serieus willen aanpakken. waar we onder 
meer mee komen is een ‘wegwijzer’ voor politie, justitie, 
ondernemers, gemeenten en de belastingdienst. daarin 
komen alle bevoegdheden op een rij te staan en wordt uitleg 
gegeven over hoe we het beste kunnen samenwerken. als bij-
voorbeeld de gemeente, de politie en de belastingdienst tij-
dens een vrijmarkt gezamenlijk optrekken, dan kunnen zij 
hun bevoegdheden en kennis efficiënter benutten.” voor een 
deel blijkt de wegwijzer nog moeilijk in te vullen. een speciaal 
onderzoeksbureau is daarom druk bezig op een rijtje te krijgen 
welke mogelijkheden er zijn om heling effectief aan te pakken. 
“een ander bureau is op dezelfde vraag al stukgelopen. dat 
geeft wel aan hoe ingewikkeld de oplossing van heling is. 
de bedoeling is dat er eind dit jaar toch een handzaam  
boekje verschijnt.”

ENOrmE SCHADE
dat heling aanpakken moeilijk is, weet ook els Prins,  
secretaris auteursrecht, betalingsverkeer en Criminaliteit 
van mkb-nederland. 

“Er waren ondernemers die hun eigen 
goederen kregen aangeboden of op 
internet zagen staan”

“Heling aanpakken kan niet zonder geld, tijd en moeite die we 
er mét elkaar moeten insteken. we weten allemaal dat heling 
een ontzettend moeilijk probleem is. juist daarom mogen we 
er niet van weglopen. Het nederlandse bedrijfsleven loopt 



jaarlijks een enorme schade op: vijf miljard euro!  
die is weliswaar door diefstal veroorzaakt, maar het  
meren deel daarvan is bedoeld om terecht te komen  
bij een heler.”

dat met het avo2-project sinds een aantal jaren weer  
volop aandacht wordt geschonken aan heling, stemt  
mkb-nederland dan ook positief. “de laatste keer dat we 
ons serieus met deze vorm van criminaliteit bezighielden, 
was begin jaren negentig. daar na verzwakte de aandacht. 
als ondernemersvereniging kregen we de laatste jaren steeds 
vaker van onze leden te horen dat er ontzettend veel werd 
gestolen én werd doorverkocht. er waren ondernemers die 
hun eigen goederen aangeboden kregen of op internet zagen 
staan. dat was voor ons aanleiding om het onderwerp ‘heling’ 
binnen avo2 weer op de agenda te zetten. gelukkig zagen 
alle betrokkenen de noodzaak om deze ondoorzichtige  
criminaliteitsvorm aan te pakken.”

mEEr kENNIS
wat het project volgens Prins al heeft opgeleverd, is meer  
kennis over heling. “overdreven gezegd hadden we allemaal 
nog het jaren zestig-idee dat heling bestaat uit het kopen 
van een videorecorder onder de toonbank van een bruin café, 
natuurlijk voor maar twintig procent van de oorspronkelijke 
prijs. maar heling is uitgegroeid tot zware criminaliteit. dat 
bleek uit het onderzoek dat we hebben laten uitvoeren door 
het wetenschappelijk onder zoek- en documentatie Centrum. 
Het rapport Helingprak tijken onder de loep leverde ons heel 
wat nieuwe inzichten op.”

Het waren vooral de enorme omvang en de grote diversiteit 
van heling die verrasten. “zo wordt er gestolen en geheeld 
door scholieren én door mensen vanuit achterbakken van 
auto’s in wijken. mijn mond viel open toen ik dat hoorde”, 
zegt Prins. “in rotterdam verdwijnen hele containers én er 
wordt op zeer grote schaal gestolen op bestelling. Heling 
is georganiseerde misdaad geworden. Het gaat niet meer 
om de autoradio die de junk doorverkoopt. de junk gaat 
tegenwoordig met een boodschappenlijst van de heler 
‘naar de winkel’ in ruil voor zijn verslavingsmiddel.”

“Het treurige is dat je als consument 
soms niet eens weet dat je heelt”

opvallend is volgens Prins ook dat de verkoopprijs van 
de gestolen goederen nog maar zo’n vijftien procent onder 
denormale prijs ligt. “de afzetmarkt is, mede door internet, 
veel groter geworden. ze kunnen vragen wat ze willen. Het 
treurige is dat je daardoor als consument soms niet eens weet 
dat je heelt. op braderieën worden open en bloot computers 
aangeboden als faillissementspartij. als consument maak je 
op dat moment geen onderscheid meer tussen een keurige 
ondernemer of een crimineel. daar zul je echt recherchewerk 
op moeten zetten.”

mEEr bEWuST
net als roy wildemors zegt els Prins dat er flinke investeringen 
nodig zijn om de helingproblematiek aan te pakken. “Het is 
goed dat we dankzij ons onderzoek nu een veel beter beeld 
hebben van heling, maar we zijn er nog lang niet. er moeten 
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nieuwe identificatiemethodes komen. we weten dat  
de politie er al hard aan werkt om niet alleen naar de diefstal 
te kijken en die te bewijzen, maar ook naar heling. dat is 
goed, want op die manier pakken we de boeven in heel 
de keten aan. zowel de heler als de steler zijn tenslotte  
crimineel.”

“Er zijn gevallen bekend van ondernemers 
die hun exclusieve spullen bewust 
terugkopen”

natuurlijk is er ook een belangrijke taak voor mkb-nederland 
weggelegd, weet Prins. “om heling aan te pakken, moeten 
ondernemers zich bewust zijn van wat er zich allemaal 
afspeelt. Het is aan ons om te vertellen hoe goederen worden 
witgewassen. ondernemers moeten er goed van doordrongen 
raken dat ze daarvoor gebruikt kunnen worden als ze in zee 
gaan met een andere leverancier. ze hebben een flinke dosis 
wantrouwen nodig. als ze iets goedkoops aangeboden krijgen, 
moeten ze zich automatisch achter de oren krabben. daar-
naast is sowieso een mentaliteitsverandering noodzakelijk. 
er zijn gevallen bekend van ondernemers die hun exclusieve 
spullen bewust terugkopen, omdat dat handiger is dan  
wanneer ze nieuwe goederen bestellen. op die manier 
wordt de criminaliteit in wezen door de slachtoffers zelf 
in stand gehouden.”

kIEZEN Of HElEN
een grotere bewustwording kweken gaat volgens ben Fikse 
van de regiopolitie noord- en oost gelderland verder dan het 
bewustzijn van de ondernemers alleen. als landelijk project-
leider van het nog verder te ontwikkelen ‘kiezen of helen’ dat 
deels is opgenomen in avo 2 richt hij zich vooral op de consu-
menten, omdat zij tot de potentiële helers behoren. “we wil-
len de burger informeren over wat heling is en hoe hijzelf kan 
voorkomen dat hij dit strafbare feit begaat”, vertelt Fikse. “als 
politie willen we elke nederlander de mogelijkheid geven te 
controleren of een goed dat hij wil kopen al dan niet als gesto-
len staat geregistreerd.”

Fikse legt uit dat er achter de schermen bij Politie nederland 
hard wordt gewerkt aan een database van gestolen goederen. 
“als de burger straks op een zwarte markt een televisie wil 
kopen, kan hij via zijn mobiele telefoon inloggen op politie.nl. 
daarmee wordt na het intypen van het merk, type- en serie-
nummer en wat we verder nog bedenken, duidelijk of het om 
een gestolen goed gaat. Het is aan de burger zelf te beslissen 
wat hij doet als blijkt dat de televisie afkomstig is van dief-
stal.” koopt hij toch, dan laat hij sowieso digitale sporen  
achter.” 

Het tweede deel van het project is erop gericht dat de consu-
ment zelf ook kan controleren of de goederen die op internet 
worden aangeboden, afkomstig zijn van diefstal. daarvoor 
zijn inmiddels gesprekken gaande met diverse veilingsites. 
“ja, daarbij gaan we inderdaad uit van de braafheid van de 
consument”, zegt Fikse. “we zijn er ook van overtuigd dat 
mensen zich minder snel inlaten met dit soort praktijken 
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als ze zich meer bewust zijn van het fenomeen heling.” 
Hoe bekender heling wordt, hoe negatiever het imago, 
luidt de redenering. als de positieve uitstraling van heling 
iets lekker goedkoop aanschaffen er niet meer is, wordt het 
aanpakken van de problematiek volgens Fikse alleen maar 
makkelijker. “Het is voor de politiek bijvoorbeeld veel aan-
trekkelijker om iets aan heling te doen als het in de maat-
schappij niet meer wordt geaccepteerd.”

gEVAArlIjk
justitiemedewerker roy wildemors geeft aan dat bij het 
helingproject van avo2 bewustwording een van de belangrijk-
ste speerpunten is geworden. “bewustwording bij de consu-
ment, maar vooral bij jongeren. bij hen blijkt er weinig 
schroom te bestaan om te helen. daarom hebben we inmid-
dels overleg gehad met bureau Halt. zij hebben er wel oren 
naar om het onderwerp heling mee te nemen in hun landelijke 
voorlichtingsbijeenkomsten op scholen. Het is nog niet hon-
derd procent zeker, maar het zou goed zijn, omdat we op die 
manier jongeren al vroeg duidelijk maken dat heling niet 
kan en stafbaar is.”

“Het moet gevaarlijk zijn om een 
gestolen goed aan te schaffen”

wildemors geeft aan dat de aanpak van heling uiteindelijk 
ook verder moet gaan dan bewustwording alleen. “Politie en 
justitie moeten echt laten zien dat het hen ernst is. Het moet 
gevaarlijk zijn om een gestolen goed aan te schaffen. daar  -
voor is het nodig dat er voor heling serieuze straffen worden 

uitgedeeld.” dat denkt ook ben Fikse van Politie nederland. 
“maar bewustwording is een goed begin. Het is een weg 
die we moeten bewandelen. ja, het wordt moeilijk, want 
we hebben wel te maken met een cultuur in nederland 
die je niet zomaar verandert.” <<
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DrIE SOOrTEN HElINg
Heling gaat verder dan het kópen van gestolen goed. 
ook gestolen goederen krijgen of ruilen vallen onder 
heling. Heling is onder te verdelen in schuld-, opzet- 
en gewoonteheling. degene die iets koopt waarvan hij 
‘redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat het een door 
een misdaad verkregen goed betrof’, maakt zich schul-
dig aan schuldheling. Het is daarom verstandig om op 
het station niet die gloednieuwe race  fiets voor 25 euro 
te kopen, want de maximale gevangenisstraf kan één jaar 
zijn. de persoon die ‘daadwerkelijk wist dat het om een 
door een misdaad verkregen goed betrof’ pleegt opzet-
heling en maakt daarmee kans op vier jaar. gewoonte-
heling wordt gezien als de ernstigste vorm van heling. 
voor het routine matig plegen van heling geldt nu nog 
een maximale straf van zes jaar.
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De minister en staatssecretaris van 
Justitie gaan de recidive van daders met 
tien procent omlaag brengen. Extra cur
sussen en meer begeleiding voor de jon
gens. Mooi plan. Doelstelling lijkt me 
haalbaar. Maar of de misdaad er werkelijk 
door zal dalen moet worden afgewacht. 
Een aantrekkelijke VUTregeling voor de 
oudere crimineel biedt misschien juist 
nieuwe kansen voor starters op de mis
daadmarkt. 

Bekend is dat bij ongeveer een op de vijf 
woningen waar is ingebroken binnen 
twaalf maanden opnieuw wordt toege
slagen. De woning is nu eenmaal kwets
baar gebleken. Bovendien weten de 
inbrekers dat de door hen meegenomen 
apparatuur inmiddels zal zijn vervangen. 
Hiertegen is best iets te ondernemen. Uit 
een recente studie blijkt dat herhaald 
slachtofferschap met tientallen procen
ten kan worden verminderd, indien eer
dere slachtoffers extra preventiemaatre
gelen treffen. Dit is experimenteel 
aangetoond in Engeland, de VS en 
Australië. Zie de onderzoeken: Preventie 
van herhaald slachtofferschap. Een 
research synthese van maatregelen ter 
voorkoming van herhaling en Herhaald 
Slachtofferschap. Evaluatie van het project 

Herhaald slachtofferschap (intervict/
iva, 2008) Zou het niet eens tijd zijn om 
in Nederland, evenals in Engeland, het 
omlaag brengen van slachtofferrecidive 
tot landelijke beleidsdoelstelling te ver
heffen? Waarschijnlijk levert het nog een 
bijdrage aan het terugdringen van dader
recidivisme ook. Het is voor zowel oude 
als jonge inbrekers ontmoedigend om te 
merken dat op alle locaties waar vroeger 
moeiteloos kon worden ingebroken nu, 
met hulp van de overheid, ingenieuze 
alarmapparatuur is aangebracht. 

Helaas is uit de genoemde studie ook 
gebleken dat het omlaag brengen van 
slachtofferrecidive in Nederland weinig 
kans van slagen heeft. In Nederland is de 
politiespecialisatie Voorkoming 
Misdrijven de afgelopen jaren, anders 
dan elders in de moderne wereld, niet 
uitgebreid maar opgeheven. Volgens de 
Raad van Hoofdcommissarissen zou dat 
geen politiewerk zijn. Bij twee recente 
Nederlandse proefprojecten naar het 
omlaag brengen van recidive bij slachtof
fers moest de voorlichting over preventie 
daarom worden gegeven door vrijwilli
gers van het bureau slachtofferhulp. De 
politie zorgde slechts voor de informatie
verstrekking. Helaas waren de registra
tiesystemen daar niet op berekend. De 
Nederlandse politie is kennelijk niet in 
staat vast te stellen of iemand de voor
gaande twaalf maanden eerder slachtof
fer is geweest. Vervolgens bleek dat van 
de voorlichting door de vrijwilligers ook 
weinig terecht was gekomen. De vrijwilli
gers waren namelijk van mening dat pre
ventievoorlichting dan wellicht geen 
politietaak meer mocht zijn, maar zeker 
ook niet als echte slachtofferhulp kon 
worden gezien. 

Politie en slachtofferhulp hadden er, 
kortom, geen zin in. Maar de geênque
teerde slachtoffers bleken daar anders 
over te denken. Die waren juist zeer 
enthousiast over pogingen om door 
voorlichting aan slachtoffers slachtoffer
recidive te voorkomen. Nu wetenschap
pelijk is bewezen dat zulke hulp effectief 
is en door de doelgroep ook zeer wordt 
gewaardeerd, ligt het voor de hand dat 
de Nederlandse overheid alle burgers die 
slachtoffer zijn geworden van een mis
drijf helpt met het verbeteren van hun 
beveiliging. Extra cursussen en begelei
ding voor de daders ? Maar dan ook voor 
de slachtoffers! 

Hoe te bereiken dat de bewindslieden, 
alsmede de Nederlandse politie en 
Slachtofferhulp Nederland, zich alsnog 
gaan inspannen om het slachtofferreci
divisme omlaag te brengen? In de jaren 
80 zou het Slachtoffer Bevrijdings Front, 
onder het motto Blijf uit Mijn Huis, het 
wel hebben geweten: inbreken bij de des
betreffende bestuurders en managers. En 
na zes maanden nog een keer inbreken. 
Nu een dergelijke aanpak tegenwoordig 
wordt afgewezen, rest er voor de slacht
offers nog slechts een laatste hoop: een 
parlementaire discussie. Een discussie 
over de wenselijkheid om niet slechts het 
daderrecidivisme maar ook het slachtof
ferrecidivisme omlaag te brengen. En dan 
niet met tien, maar met tientallen pro
centen! <<

SlACHTOffErrECIDIVISmE 

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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een wereldwijde griepepidemie vormt de 
grootste bedreiging voor de nederlandse 
samenleving. dat is de conclusie van de 
Nationale Risicobeoordeling die het 
ministerie van binnenlandse zaken en 
koninkrijksrelaties eerder dit jaar publi-
ceerde. niet een oliecrisis, overstroming 
of hittegolf, maar een griepvirus is het 
grootste risico waar ons land mee wordt 
geconfronteerd. de uitkomsten van de 
Nationale Risicobeoordeling zijn verras-
send voor iedereen die wakker ligt van 
het internationale moslimterrorisme. 
dat laatste onderwerp houdt de gemoe-
deren op gemeentelijk niveau in ieder 
geval nogal bezig. een behoefteonder-
zoek van de vng wees uit dat gemeenten 
staan te springen om een handreiking 
om de eerste signalen van radicalisering 
te herkennen. inmiddels heeft de aanpak 
van radicalisering in nederland handen 
en voeten gekregen. Het ministerie van 
binnenlandse zaken en koninkrijks-
relaties publiceerde ter uitwerking van 
het landelijke meerjarenprogramma het 
‘operationeel actieplan polarisatie en 
radicalisering 2008’. en van de hand van 
de vng verscheen deze zomer een twee-
delige toolkit die gemeenten helpt om 
polarisatie en radicalisering te monito-
ren en bestrijden. 

in engeland zijn ze ons net een stapje 
voor. daar verscheen – ruim een maand 
vóór de vng-toolkits – een landelijke 
agenda voor het tegengaan van geweld-
dadig extremisme met daarbij een gede-
tailleerde handreiking voor lokale part-
ners (Preventing Violent Extremism en The 
Prevent Strategy, www.crimereduction.
homeoffice.gov.uk). de landelijk geïniti-
eerde strategieën, beleidslijnen en actie-
programma’s worden geïllustreerd met 
talloze lokale projecten, waaronder een 
seminarserie waarmee jonge moslims 
worden opgeleid tot ambassadeurs voor 

de niet-gewelddadige islam, een reizen-
de tentoonstelling die de historische ver-
banden en gedeelde waarden tussen 
islam, christendom en jodendom laten 
zien, en mentoren op scholen en aan uni-
versiteiten voor achtergestelde jonge 
moslims. ook multiculturele leesclubs, 
“myth-busting roadshows” en confron-
terend schooltoneel maken deel uit van 
het engelse beleid om “mensen te stop-
pen die gewelddadige extremisten wor-
den of ondersteunen”.

de engelse radicaliseringaanpak toont 
zich dus uitermate creatief. toch zijn de 
verschillen met het nederlandse actie-
plan niet extreem. beide landen stellen 
de aanpak op lokaal niveau centraal – 
natuurlijk zonder daarmee het belang 
van landelijk beleid en internationale 
samenwerking te bagatelliseren. de 
lokale radicaliseringaanpak krijgt gestal-
te via samenwerking tussen uiteenlo-

pende organisaties: van de geijkte veilig-
heidspartners (politie, reclassering en 
openbaar ministerie) tot onder meer 
scholen, sociale diensten, sportclubs, 
uitgaansgelegenheden, bibliotheken, 
vrijwilligerscentrales en gevangenissen. 
steeds wordt ingezet op een combinatie 
van preventie, proactie en repressie, die 
moet leiden tot bijvoorbeeld een ‘weer-
woord’ tegen radicale interpretaties van 
de islam en tegen de talent scouts van de 
gewelddadige jihad. de britten verschil-
len vooral van ons wat betreft hun risico-
inschatting: ze zien moslimextremisme 
als grootste gevaar, terwijl in nederland 
ook aandacht is voor extreemrechtse 
jongeren. maar ja, in engeland hoor je ze 
ook niet over die naderende griepgolf. << 

Lynsey Dubbeld is werkzaam als  

trendanalist bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

rADICAlISErINgAANPAkkEN 
VErSCHIllEN NIET ExTrEEm 

Buitenlandse berichten
Illustratie: H

ans Sprangers
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CCVnieuws

WINNAAR HEIN ROETHOFPRIJS

Jongeren Toezicht Team van de regiopolitie Haaglanden heeft 
de Hein Roethofprijs 2008 gewonnen. De prijs, die bestaat uit 
een bedrag van 20000 euro en een beeldhouwwerkje, werd 
op 27 oktober in Den Haag uitgereikt door staatssecretaris 
Albayrak van Justitie. De organisatie van de Hein Roethofprijs 
is in handen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) in Utrecht.

Hangjongeren zorgden in het stadscentrum van Den Haag, 
waar zich het grootste winkelgebied van de stad bevindt, voor 
veel overlast. Een gedeelte van de hangjongeren ging niet naar 
school, was werkloos en had geen dagbesteding. Het project 
Jongeren Toezicht Team (JTT) is voor jongeren tus sen de 16 en 
20 jaar zonder school of vaste baan. Zij leren en werken 32 uur 
per week bij het JTT, waarvan twaalf uur gebruikt wordt voor 
sociale vorming en de resterende twintig uur voor surveillance. 
Een team bestaat uit twee politiefunctionarissen, een jonge
renwerker en twaalf jongeren. De werkzaamheden van het JTT 
bestaan onder andere uit hulpverleningstaken, gericht toe
zicht houden op diverse locaties, het signaleren van onregel
matigheden en het aanspreken van overlastgevende jongeren 
en inzet tijdens evenementen.

Tijdens het traject nemen de jongeren deel aan trainingen en 
cursussen en wordt door het jongerenwerk getracht de sociale, 
economische en maatschappelijke positie van de jongeren te 
verbeteren. Circa 80 procent van de deelnemende jongeren is 
uitgestroomd naar een reguliere opleiding of werk dat bij 
hen past.

De Hein Roethofprijs is in 1987 door het ministerie van Justitie 
in het leven geroepen met het doel nationale bekendheid te 
geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie 
van criminaliteit. Elk jaar worden de meest succesvolle en 
meest aansprekende projecten genomineerd, maximaal vijf. 
Uit die projecten wordt de winnaar gekozen. 

Meer informatie over de Hein Roethofprijs is beschikbaar via: 
www.hetccv.nl  

CCV PUBLICEERT  
LICENTIETARIEVEN 2009   

Het CCV heeft de tarieven voor 2009 gepubliceerd voor het 
beheer van certificatieschema’s. De tarieven zijn vastgesteld 
door de directie van het CCV en gelden vanaf 1 januari 2009 
tot en met 31 december 2009. 

Voor de tarieven is een inflatiecorrectie toegepast van  
3,2 procent, op basis van de Jaarmutatie van het Consumenten 
Prijs Indexcijfer Totale Bestedingen augustus 2008. Jaarlijkse 
vergoedingen zijn afgerond op hele euro’s, kosten per certifi
caat op tienden van euro’s. De tarieven zijn exclusief btw. 

De licentietarieven 2009 zijn beschikbaar via: www.hetccv.nl

PRIVACy EN VEILIG ONDERNEMEN   

Het CCV heeft deze week de digitale brochure Privacy en  
Veilig Ondernemen gepresenteerd. De stappenplannen in 
deze brochure helpen ondernemers en winkeliers om per
soonsgegevens verantwoord en legaal in te zetten binnen 
de kaders van de geldende privacyregels.  

Door bijvoorbeeld (beeld)gegevens over werknemers of klanten 
te verzamelen, kan een ondernemer of winkelier op een effec
tieve manier criminaliteit voorkomen. De brochure is uitgege
ven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van 
Justitie.  

De brochure Privacy en Veilig Ondernemen is beschikbaar  
via de website van het CCV (www.hetccv.nl).

<< 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 criminaliteitspre
ventie. Met ingang van 2005 is de naam 
gewijzigd in secondant, waarmee het 
ondersteunen van betrokkenen op het 
gebied van criminaliteitspreventie en 
veiligheid en informeren over kennis 
en ontwikkelingen op het gebied van 
de criminaliteitspreventie en veiligheid 
wordt bedoeld. secondant wil voor  
eenieder die werkzaam is op het terrein 
van de criminaliteitspreventie en veilig
heid een medium zijn voor praktische 
en actuele informatie over de praktijk 
van criminaliteitspreventie. Ook wil 
secondant deskundigheid bevorderen 
en nieuwe ideeën op het gebied van  
criminaliteitspreventie genereren. 
Hoofddoel is: het bijdragen aan de im 
plementatie van criminaliteitspreventie 
in brede zin, door te informeren over  
initiatieven en ontwikkelingen op het 
brede terrein van de criminaliteitspre
ventie. Hierbij vormen (wetenschap
pelijke) onderzoeksbevindingen ten aan
zien van bewezen effectieve methoden, 
best practices en evaluatieonderzoek de 
leidraad. Bijdragen staan in het teken van 
inhoudelijke objectiviteit en kritische 
oordeelsvorming. Opname van een  
artikel in het tijdschrift betekent niet 
dat de inhoud ervan het standpunt 
van het Centrum voor Criminaliteits
preventie en Veiligheid weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per 
jaar (waaronder een dubbeldik zomer
nummer) in een oplage van 20.000.

rEDACTIErAAD
A.C. Berghuis (ministerie van Justitie, 
DGRR), M.G.W. den Boer (Politieacade
mie), H.B. Boutellier (VerweyJonker 
Instituut), R. Crommelin (Verbond van 
Verzekeraars), I. Haisma (Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
voorzitter), V. Jammers (ministerie van 
Justitie, DSP), P.H. van der Laan (NSCR), 
Hans Nelen (Universiteit Maastricht), 
C. de Ruiter (Trimbos Instituut), K. Wit
tebrood (SCP).

kErNrEDACTIE
F. Beijaard (WODC), A.H.A.M. Brok  
(ministerie van BZK, DGV/IVB), M. Eysink 
Smeets (Hogeschool inholland), 
P. Versteegh (Politie Haaglanden), 
A.B. Volkers (VNONCW), M. de Vroege 
(Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid), J.J. de Waard (ministerie 
van Justitie, DGRR).
 
rEDACTIE
A. Hakkert (uitgever/redacteur).
R. Keus (eindredacteur)

Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid 
Redactie secondant 
Postbus 14069
3508 SC Utrecht
Telefoon (030) 751 67 21
Fax (030) 751 67 01
Email: secondant@hetccv.nl

VOrmgEVINg
VormVijf, Den Haag.

Druk
Drukkerij Artoos Nederland BV. 

SluITINgSDATum kOPIj
Kopij voor secondant 226 (december 
2008) dient uiterlijk 3 november 2008 
in het bezit van de redactie te zijn. 
Ongevraagde kopij kan plaatsing  
worden geweigerd.

AAN DIT NummEr WErkTEN mEE
Jan van Dijk, Lynsey Dubbeld, Marnix 
Eysink Smeets, yvonne van der Heijden, 
Lonneke van Noije, Sandra Put, Wil van 
Tilburg, Karin Wittebrood.

Artikelen, bijdragen en/of reacties  
kunnen in overleg met de redactie  
worden geplaatst. Auteurs die een  
bij drage leveren, geven tevens toe
stemming de bijdrage te publiceren 
op de website van het CCV. 

Er bestaat geen enkele relatie tussen op 
foto’s afgebeelde personen en de inhoud 
van de artikelen, tenzij in een fotobij
schrift uitdrukkelijk anders is vermeld.

AANWIjZINgEN VOOr AuTEurS
secondant wil voor eenieder die werk
zaam is op het terrein van de criminali
teitspreventie en veiligheid een medium 
zijn voor praktische en actuele informa
tie over de praktijk van criminaliteitspre
ventie. Bijdragen moeten daarom prettig 
leesbaar zijn – zij zijn in heldere en voor 
eenieder toegankelijke bewoordingen 
gesteld. Tegelijk worden bijdragen gety
peerd 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 prak
tische bruikbaarheid de rode draad, ook 
in achtergrondbeschouwingen. Dat bete
kent 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. Omvang Crimitrends, 
interview en reportage in overleg, overige 
bijdragen: 1500 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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AbonnementenAdministrAtie
abonnementen zijn gratis. aan vragen 
voor abonnementen, alsmede het 
doorgeven van wijzigingen in de 
adressering kunnen uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend, onder 
vermelding van naw-gegevens als  -
mede functie en organisatie/instelling. 

Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en veiligheid, redactie secondant, 
Postbus 14069, 3508 sC utrecht, 
e: abonnementensecondant@hetccv.nl
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voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrieven. 
meld u aan via: www.hetccv.nl

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

de stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid is een initiatief van 
het ministerie van justitie, het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijks-
relaties, het verbond van verzekeraars, werkgeversorganisatie vno-nCw, de 
vereniging van nederlandse gemeenten en de raad van Hoofdcommissarissen.


