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Redactioneel

Op de schaal voor 
rechtsstatelijke 
kwaliteit krijgt 
Indonesië van 
de Wereldbank 
een lage notering / 
foto: Inge van Mill.  

De politie heeft in december 2008 op Sicilië ruim 
negentig maffialeden in de kraag gegrepen, zo 
berichtten de media. Twee jaar daarvoor, in juni 
2006, waren de carabinieri ook al in groten getale 
uitgerukt om de Cosa Nostra, zoals de Siciliaanse 
maffiafamilies bekend staan, een zware slag toe 
te brengen. De georganiseerde misdaad en de 
Italiaanse justitie en politie bevechten elkaar al 
decennia op leven en dood. Met de arrestaties 
van steeds meer grote kanonnen wordt de perfide 
invloed van de georganiseerde misdaad op 
de Italiaanse samenleving geleidelijk aan terug-
gedrongen. Maar de maffia is buitengewoon hard-
nekkig. Dat bewijst de opkomst van de Calabrische 
maffia, de Ndrangheta. Deze steekt de Cosa Nostra 
naar de kroon. De Italiaanse onderzoeksinstelling 
Eurispes publiceerde in het voorjaar van 2008 een 
rapport Ndrangheta Holding waaruit bleek dat deze 
tak van de georganiseerde misdaad volgens schat-
tingen jaarlijks een omzet heeft van 44 miljard 
euro. De conclusie van Eurispes dat dit bedrag drie 
procent van de totale Italiaanse economie vormt 

en ongeveer gelijk is aan het BNP van twee kleinere 
Europese landen – Slovenië en Estland – vond gretig 
aftrek in de internationale media. Het bedrag zegt 
veel over de enorme omvang van de criminele acti-
viteiten van de georganiseerde misdaad in Italië. 
 
Ondanks de activiteiten van de maffia is Italië toch 
nog betrekkelijk welvarend, concludeert Jan van 
Dijk in het hoofdartikel. Daarin vergelijkt hij de 
wereldwijde georganiseerde misdaad. Niet op basis 
van politiestatistieken, want die voldoen daarvoor 
niet. Om een betrouwbare vergelijking te kunnen 
maken van de mate waarin landen met maffia-ach-
tige activiteiten te maken hebben, baseert hij zich 
op allerlei indicatoren om tot een onderlinge rang-
orde te komen. Ook heeft hij de maatschappelijke 
achtergronden van georganiseerde misdaad onder-
zocht. Het niveau daarvan hangt het sterkst samen 
met de rechtsstatelijke kwaliteit van landen – waar 
de een sterk is, is de ander zwak. Wat dit betekent 
voor duurzame economische ontwikkeling, kan 
iedereen zelf lezen. << Alfred Hakkert

gEzWOrEN VIJANDEN
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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

In 2001, het eerste jaar dat stalking 
in Nederland strafbaar was, handelden 
het openbaar ministerie en de recht-
banken 207 belagingszaken af. In 2007 
was dit aantal volgens recente cijfers van 
het CBS opgelopen tot 1272. Uit onder-
zoek naar stalkers die strafrechtelijk zijn 
vervolgd komt een daderprofiel naar 
voren van gescheiden of alleenstaande 
mannen tussen de dertig en veertig jaar, 
zonder baan maar met een meer dan 

gemiddelde intelligentie. Dat schrijft 
Cees Nierop in Liefdesverdriet en stalking, 
een onderzoek naar de psychologische, 
rechtsfilosofische en juridische aspecten 
van stalking.

Liefdesverdriet en stalking maakt duidelijk 
dat de grenzen tussen acceptabel gedrag 
en belaging niet eenvoudig zijn te trek-
ken. Zo ontbreekt in de psychologie van 
liefde, verliefdheid en liefdesverdriet 
een eenduidige definitie van stalking. 
Belaging heeft in ieder geval te maken 
met herhaald gedrag dat door slacht-
offers als onwenselijk en onwelkom 
wordt ervaren en een negatief effect 
heeft op hun leven en welzijn. Maar 
waar ligt de grens tussen hinderlijk 
gedrag en stalking?

Nierop laat zien dat in Amerika midder-
nachtelijke telefoontjes, stapels brieven, 

langdurig volgen en onaangekondigde 
visites pas onder het belagingsrecht val-
len als er sprake is van een bedreiging van 
de vrijheid van het object van liefde. 
Volgens het Nederlandse Wetboek van 
Strafrecht wordt al een grens overtreden 
wanneer buitensporig liefdesverdriet of 
al te wanhopige pogingen een geliefde 
terug te winnen een ernstige inbreuk 
op de persoonlijke levenssfeer van  
de ex-partner maken. Volgens Nierop 
is het Amerikaanse recht te streng,  
terwijl in ons rechtssysteem ex-partners 
die een relatiebeëindiging of onbeant-
woorde liefde niet kunnen accepteren 
wel érg snel als stalker kunnen worden 
aangemerkt.

Liefdesverdriet en stalking. De reikwijdte van 
het belagingsdelict in Nederland en Amerika, 
C.J. Nierop, Tilburg, Celsus juridische uitgeverij, 
2008. ISBN 978 90 8863 030 9.

STAlkEN

Met alle aandacht voor Vogelaarwijken 
zou je bijna vergeten dat ook zogeheten 
bloemkoolwijken wel eens een leefbaar-
heidsprobleem zouden kunnen hebben. 
Deze typisch Nederlandse woonerf-
wijken werden gebouwd in een periode 
waarin de woningproductie een hoogte-
punt bereikte: de jaren zeventig en vroe-
ge jaren tachtig. Inmiddels zijn de hoog-
tijdagen van de kindvriendelijke woon  - 
buurten voorbij en kampen ze met 

leegstand, verloedering, criminaliteit 
en overlast. Naar de anderhalf miljoen 
woningen die tussen 1970 en 1985 zijn 
gebouwd, is nog weinig onderzoek 
gedaan. De Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting (SEV) kijkt al enkele 
jaren naar de potentiële probleemwijken 
vanuit de gedachte dat de ooit zo idealis-
tisch opgezette buurten meer aandacht 
verdienen. ‘Met hier en daar een beetje 
botox en liposuctie kunnen deze wijken 
er weer vijftig jaar tegenaan’, aldus Anne-
Jo Visser in haar inleiding bij De toekomst 
van de bloemkoolwijken.

De plattegrond van steden zoals 
Groningen, Rotterdam, Zwolle, Alkmaar, 
Almere en Venray laat meteen zien waar 
het om gaat: buitenwijken met een 
meanderend stratenpatroon waarvan 
de grillige structuur aan een bloemkool 
herinnert. In De toekomst van de bloem

koolwijken wordt beschreven welke 
probleem aanpakken op de inmiddels 
sleetse woonerfwijken zijn losgelaten: 
van het verwijderen van bloembakken 
en snippergroen tot de herinvoering van 
politiewijkposten en huismeesters. 

Volgens de SEV is ingrijpende herstruc-
turering van de bloemkoolwijken niet 
nodig, maar kan een uitgekiende com-
binatie van lichte fysieke ingrepen en 
beheermaatregelen verder verval voor-
komen. De toekomst van de bloemkool
wijken doet verslag van vijf wijken waarin 
de SEV geëxperimenteerd heeft met dit 
soort cosmetische correcties en geeft 
handvatten voor de gewenste aanpak. 

De toekomst van de bloemkoolwijken, 
Cor Wagenaar, Noor Mens, Jeroen Singelenberg, 
Anne-Jo Visser en Sander Sparenberg, 
rotterdam, SEV, 2008. ISBN 978 90 78281 02 3.

BlOEMkOOlWIJkEN
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De aandacht voor jeugdcriminaliteit is 
behoorlijk diffuus. Crimineeltjes worden 
in één adem genoemd met spijbelaars, 
vandalen, veelplegers en overlastgeven-
de jeugdgroepen. Bovendien creëren 
media en politiek een permanent gevoel 
van urgentie – om niet te zeggen een 
algemene panieksfeer – rond jongeren 
die op het verkeerde pad dreigen terecht 
te komen. Dat schrijven de redacteuren 
van Jeugdcriminologie. Achtergronden van 
jeugdcriminaliteit. In de lijvige bundel 

laten kopstukken uit de Nederlandse cri-
minologie een tegengeluid horen: jeugd-
overlast is van alle tijden, jeugdcriminali-
teit is in Nederland al jaren stabiel en er is 
geen wetenschappelijk bewijs dat twaalf-
minners die serieuze misdrijven plegen 
een groeimarkt zijn. 

De vijfentwintig hoofdstukken in 
Jeugdcriminologie laten zien dat er ook 
onder criminologen geen eenduidig 
beeld van de problematiek bestaat. Het 
onderzoek dat aantoont dat de jeugd in 
België en Nederland over het algemeen 
‘redelijk braaf’ is, kan de ogen niet sluiten 
voor constateringen van ervaren politie-
mensen dat jongeren in achterstandswij-
ken aanzienlijk zijn verhard. Daarnaast 
komen bij criminologisch onderzoek de 
nodige paradoxen boven water. Zo is een 
stijgende trend in jeugddelinquentie niet 
bewezen, maar staat wel vast dat aan-
dacht en angst voor criminele jongeren 
toenemen. Steeds meer criminaliteit 

te zijn naarmate de politie haar werk 
beter doet. 

Jeugdcriminologie beschrijft uiteenlopen-
de aspecten van jeugddelinquentie: van 
de invloed van geweld in de media op 
jongeren tot jeugdgeweld in historisch 
perspectief en van seksueel delinquent 
gedrag tot de beëindiging van criminele 
carrières. Samen met de andere twee 
delen in de serie over jeugdcriminaliteit – 
die ingaan op jeugdstrafrecht en justitië-
le interventies – geeft de bundel een 
overzicht van de nieuwste wetenschap-
pelijke inzichten in de aanpak van  
probleemjongeren. 

Jeugdcriminologie. Achtergronden van 
jeugdcriminaliteit, Ido Weijers en Christian 
Eliaerts (red.), Den haag, Boom Juridische 
uitgevers, 2008. ISBN 978 90 5454 646 1.

JEugDCrIMINAlITEIT

Voor Britten die met een prijsvechter 
naar Amsterdam vliegen, is het Leidse-
plein een populaire locatie voor de 
stag do. Zo’n feestje heeft niet altijd 
een vrolijke afloop. Vooral de laatste 
jaren niet, want het geweld op deze 
hotspot is fors toegenomen, blijkt uit 
onderzoek dat het COT Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement uit-
voerde voor het stadsdeel Centrum 
van de gemeente Amsterdam. 

‘Wat kan hier?’doet verslag van een  
strategische veiligheidsanalyse van 
het Leidseplein en dat andere typisch 
Amsterdamse uitgaansgebied: het 
Rembrandtplein. Het rapport gaat in 
op de achtergronden van het uitgaans-
geweld op en rond de twee pleinen, 
de kenmerken van daders en slacht  -
offers en het rendement van veilig-
heidsmaatregelen. 

Vooral vanwege de evaluatie van beleid 
en interventies die zijn ingezet om uit-
gaansgeweld te bestrijden, is het COT-
onderzoek ook interessant voor niet-
Amsterdammers. Zo zet ‘Wat kan hier?’ 
op een rij welke interventies genomen 
zijn door de verschillende partijen die 
betrokken zijn bij het bestrijden van uit-
gaansgeweld en worden aanbevelingen 
gedaan om de effectiviteit van de aanpak 
te vergroten. Preventief fouilleren blijkt 
bijvoorbeeld niet het gewenste effect – 
een daling van het aantal wapen  - 

inci denten – te hebben gerealiseerd,  
terwijl het alcoholverbod weliswaar 
leidt tot vermindering van alcoholge-
relateerde overlast, maar nog te weinig 
aansluiting vindt bij zorg- en hulp-
verleningsinstanties.

Door de diepteanalyse van de lokale  
problematiek te koppelen aan inzichten 
uit wetenschappelijk onderzoek, worden 
ook de praktische knelpunten bij de inzet 
van allerlei maatregelen duidelijk. En dat 
biedt lesmateriaal voor alle gemeenten 
met alcoholmatigingsbeleid, afkoeluur-
tjes, huisbezoeken door buurtregisseurs 
en plaskruizen.

‘Wat kan hier?’ Veiligheidsanalyse Rembrandt
plein en Leidseplein: (uitgaans)geweld, maat
regelen, effecten, E. Bervoets, N. koeman, V. Dijk, 
E.J. van der Torre en r. de groot, Den haag, 
Boom Juridische uitgevers, 2008.  
ISBN 978 90 5454 831 7.

uITgAANSgEWElD



De Verenigde Staten hebben in vergelijking met West-
Europese landen, uitgezonderd Italië, meer corruptie 
in hoge kringen / foto: Inge van Mill.
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Crimi-trends 
In een internationale vergelijking van de georganiseerde 

misdaad hebben het Caraïbisch gebied, Centraal Azië, Oost Europa 

en delen van Afrika de twijfelachtige eer om de ranglijst aan te 

voeren. In Europa springen Bulgarije en Italië eruit, constateert 

Jan van Dijk. hij heeft ook de maatschappelijke achtergronden van 

georganiseerde misdaad onderzocht. Belangrijkste les: duurzame 

economische groei vereist een functionerende rechtsstaat. 

Trends in georganiseerde misdaad op wereldschaal  

 DuurzAME 
WElVAArT  
VErEIST 
 rEChTSSTAAT 
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door Jan van Dijk
De auteur is hoogleraar Victimologie en Menselijke Veiligheid aan 

de Universiteit van Tilburg en oud-directeur van het Centre for 

International Crime Prevention van de Verenigde Naties.

Informatie over georganiseerde misdaad is meestal gebaseerd 
op politiedossiers of op mediaberichten. Het is moeilijk uit  
dergelijke informatie conclusies te trekken over de omvang 
of trends van deze vorm van criminaliteit. Neemt de georga-
niseerde misdaad in Nederland nu toe of niet? Niemand kan 
het zeggen. Dit is een ernstige handicap, niet alleen voor 
de wetenschap maar ook voor het beleid. Nog minder valt er 
te zeggen over het niveau van de georganiseerde misdaad in 
vergelijkend internationaal perspectief. Is er in Nederland meer 
georganiseerde misdaad dan in België? Is het echt zo slecht 
gesteld met Italië en Bulgarije of is dat allemaal maar beeld-
vorming? De cijfers van de politiestatistiek kunnen op deze 
vragen geen antwoord geven. In landen waar de tentakels 
van de georganiseerde misdaad ver strekken, worden er weinig 
of geen opsporingen naar gedaan. De politiekorpsen, de open-

bare aanklagers en de rechters zijn daar zelf gecorrumpeerd. 
Er wordt dus minder georganiseerde misdaad geregistreerd 
naarmate er meer van is. Een kras voorbeeld levert Angola. 
De corruptie in dit land is door een deskundige ooit om - 
schreven als de enige goed functionerende institutie. Toch is 
er in Angola sinds de onafhankelijkheid nog nooit ook maar 
een enkele corruptiezaak voor de rechter gebracht. Volgens 
de statistieken zou het land dus brandschoon zijn. Internat-
ionale vergelijkingen over de georganiseerde misdaad op basis 
van politiestatistieken kunnen maar beter achterwege blijven. 
interpol heeft dan ook terecht besloten dit soort cijfers niet 
langer op zijn website te publiceren.

Er bestaat, kortom, behoefte aan meer statistisch materiaal 
over georganiseerde misdaad dat onafhankelijk van de politie 
is verzameld. Alleen als zulke informatie beschikbaar is, kan 
worden nagegaan of het ook door Nederland ondertekende 
VN-verdrag tegen de Grensoverschrijdende Georganiseerde 
Misdaad zoden aan de dijk begint te zetten. Tijdens mijn aan-
stelling als directeur bij de Verenigde Naties heb ik daarom met 
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enkele medewerkers een poging gedaan om een ‘statistische 
maat voor de maffia’ te ontwikkelen, vergelijkbaar met 
de bekende corruptie-index van Transparency International 
in Berlijn. Binnen de VN ligt het publiceren van informatie over 
de criminaliteitsproblemen van landen in vergelijkend pers-
pectief bijzonder gevoelig. Landen die bovenaan eindigen, 
instrueren hun diplomaten protest aan te tekenen en publica-
tie tegen te houden. Dit is ook mijn team verschillende keren 
overkomen. Ons plan om een jaarlijks World Report on Crime 
uit te brengen werd in 2004 door de VN-Misdaadcommissie in 
Wenen getorpedeerd, nota bene met de Verenigde Staten als 
belangrijkse tegenstander. De VS zijn groot voorstanders van 
het jaarlijkse VN-rapport over drugs maar een rapport over mis-
daad kwam hen kennelijk niet gelegen. De resultaten van dit 
werk heb ik daarom onlangs op persoonlijke titel gepubliceerd 
bij een Amerikaanse uitgever onder de titel The World of Crime. 

Om te kunnen bepalen in welke mate in een land georganiseer-
de misdaad voorkomt, zijn we niet afgegaan op de aantallen 
arrestaties of veroordelingen hiervoor. Ons uitgangspunt is 

dat georganiseerde misdaad sporen nalaat in de maatschappij 
die kunnen worden gepeild los van de politieregistraties. 
We zijn, kortom, op zoek gegaan naar ‘maffia-markers’ in 
de bloedstromen van de maatschappij. Als eerste indicator 
kozen we de oordelen van ondernemers over de mate waarin 
de georganiseerde misdaad hun bedrijfsvoering bemoeilijkt 
(onder andere vanwege georganiseerde afpersing). Dit soort 
informatie is beschikbaar voor 150 landen als onderdeel van 
de jaarlijke ondernemerssurvey ter voorbereiding van het 
Wereld Economisch Forum in Davos, Zwitzerland. De zwakte 
van zulke statistische informatie is dat het geheel is gebaseerd 
op subjectieve meningen van ondernemers. 

We hebben daarom vervolgens gezocht naar een meer objec-
tieve maat voor maffia-achtige activiteiten. Een kenmerkende 
activiteit van maffiagroepen zijn de afrekeningen met rivalen 
of verraders. Anders dan moorden in de relationele sfeer wor-
den zulke executies zelden of nooit opgelost. We berekenden 
het aantal niet-opgeloste moorden per 100 000 inwoners per 
land. Tot onze tevredenheid bleken de aantallen onopgeloste >>

Tabel 1> Regionale scores op de index voor de georganiseerde misdaad. En op vijf maffia-markers: perceptie van georganiseerde misdaad 

door ondernemers, informele sector, niet-opgeloste moorden, corruptie op hoog niveau en witwassen (data over 2002-2004)

 

 
 

scores op  
de maffia-index

percepties  
ondernemer
(rangorde)

informele  
sector 

(rangorde)

niet-opgeloste 
moorden

(rangorde)

corruptie op 
hoog niveau 
(rangorde)

witwassen
( rangorde)

australië 33 1 1 1 2 1

west- en midden-europa 35 2 2 2 4 3

noord-amerika 44 4 4 4 6 4

oost- en zuidoost-azië 45 5 3 7 3 6

centraal-amerika 50 4 13 3 8 13

midden-oosten 50 7 6 11 1 2

wereld 54    

zuid-azië 54 13 8 8 7 11

noord-afrika 55 6 5 6  5

oost-afrika 55 11 9  11 9

zuidelijk afrika 56 9 12 5 12 10

zuid-amerika 58 10 14 10 13 12

zuidoost-europa 58 14 10 12 9 14

west- en midden-afrika 60 12 11 15 5 8

oost-europa 70 16 16 14 14 16

centraal-azië en trans-kaukasië 70 15  13 15  

caraïbisch gebied 70 8 15  16 15
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moorden per land vrij sterk samen te hangen met de oordelen 
van ondernemers over het aantal afpersingen en dergelijke. 
Dit gaf ons vertrouwen in de gevolgde aanpak. Vervolgens  
bleken ook verschillende maten voor de omvang van de corrup-
tie in een land sterk samen te hangen met de twee indicatoren 
van georganiseerde misdaad. Georganiseerde misdaad en  
corruptie in hoge kringen bleken ten nauwste met elkaar ver-
bonden. Ten slotte hebben we tevens informatie verzameld 
over de omvang van witwaspraktijken en de omvang van 
de zwarte economie. Van al deze fenomenen werden scores 
berekend per land. Op basis van deze vijf ‘maffia-markers’,  
construeerden we een omvattende index voor georganiseerde 
misdaad. 

In tabel 1 zijn de scores weergegeven van de wereldregio’s op 
deze maffia-index. Een hoge score wijst op de aanwezigheid 
van relatief veel maffia-achtige criminele groepen. Zoals valt 
te zien, is georganiseerde misdaad het meest problematisch in 
het Caraïbische gebied (waaronder de Antillen), Centraal-Azië, 
Oost-Europa en delen van Afrika. Informatie over het aantal 

onopgeloste moorden in het Caraïbische gebied was in 
on voldoende mate beschikbaar. Van individuele landen zoals 
Jamaica is echter bekend dat dit aantal zeer hoog is en goed-
deels voor rekening komt van plaatselijke criminele bendes. 
Dit bevestigt de juistheid van de hoge notering van deze 
regio op de maffia-index.

Australië en Nieuw Zeeland laten lage scores zien op alle 
vijf indicatoren. Dit geldt ook voor West- en Midden-Europa 
en Noord-Amerika.

Figuur 1 toont de misdaadkaart van Europa, gebaseerd op 
de oordelen van de ondernemers uit 2003. Hieruit blijkt dat 
de problemen verwaarloosbaar zijn in Noord- en West-Europa 
en ernstiger worden naarmate men naar het oosten en zuiden 
reist. Binnen de Europese Unie springen Bulgarije en Italië er 
duidelijk uit met relatief hoge scores. Concentratiegebieden 
zijn verder Rusland, Albanië en Bosnië. Nederland laat een 
hogere score zien dan de Scandinavische landen maar 
een lagere dan Frankrijk, Spanje en Ierland.

Figuur 1> Omvang van de georganiseerde misdaad in Europa omstreeks 2003 
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Indien de index regelmatig wordt bijgewerkt, zal het  
mogelijk zijn ook opvallende trends in de omvang van  
maffia-activeiten te registreren. Volgens de laatste gegevens 
van de onder nemers enquêtes van het World Economic Forum 
is de situatie in Rusland de laatste jaren licht verbeterd. 
Verbeteringen zijn er ook in de Baltische landen en in 
Hongarije. In Spanje is de situatie juist verslechterd ten  
opzichte van tien jaar geleden. In Italië is de situatie over-
minderd slecht. De score van Italië ligt ook in 2007 weer  
op het niveau van Bulgarije en Albanië. 

VOEDINgSBODEM VOOr gEOrgANISEErDE MISDAAD
De maffia-index kan ook worden gebruikt voor het uitvoeren 
van analyses naar de maatschappelijke achtergronden van 
georganiseerde misdaad. Met welke kenmerken van landen 
hangt het niveau van de georganiseerde misdaad het sterkste 
samen? De sterkste verbanden werden gevonden met indices 
die de kwaliteit uitdrukken van het politiewerk en van de 
rechtsstaat (onafhankelijke rechtspraak) in een land. Figuur 2 
laat bijvoorbeeld het statistische verband zien tussen een 

maat van de rechtsstatelijke kwaliteit, ontwikkeld door 
de Wereldbank, en de maffia-index.

Het verband tussen verschillende indices van goed bestuur 
en de maffiamisdaad is opmerkelijk sterk. Het verband wijst 
erop dat goed bestuur, in het bijzonder een goed functioneren-
de politie- en justitiesector, en een hoog niveau van georgani-
seerde misdaad elkaars antagonisten zijn. Als de een sterk is, 
is de ander zwak. Als politie en justitie slecht functioneren 
biedt dat een geschikte voedingsbodem voor georganiseerde 
misdaad. Waar de maffia sterk is geworteld, raken politie 
en justitie verzwakt door omkoping en intimidatie. 

Er zijn sterke aanwijzingen dat welvaartsgroei afhankelijk is 
van goed bestuur. Aangezien goed bestuur en georganiseerde 
misdaad niet met elkaar samengaan, is ten slotte gekeken naar 
de relatie tussen de maffia-index en economische welvaart. 
Er werd een tamelijk sterk statistisch verband gevonden tussen 
deze twee kenmerken, zoals te zien is in figuur 3. Volgens onze 
analyses leidt een hoog niveau van georganiseerde misdaad 

Figuur 2> Statistisch verband tussen scores op de index voor georganiseerde misdaad op de verticale as en  

een maat voor rechtsstatelijke kwaliteit op de horizontale as (Instituut Wereldbank)
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tot uitholling van de rechtsstaat en tot corruptie in regerings-
kringen. Deze effecten belemmeren economische groei. 
Georganiseerde misdaad kan soms inkomsten genereren 
zoals in Colombia, Mexico en Afghanistan, maar heeft per 
saldo een negatieve uitwerking op het welvaartsniveau.

In de rechter benedenhoek zitten de landen die gezegend zijn 
met weinig georganiseerde misdaad en een hoog welvaarts-
niveau. Tot deze geluksvogels behoren veel Westerse landen 
maar ook Hong Kong, Taiwan en Singapore en op afstand mede 
Botswana en Chili. Italië is een land dat ondanks de activiteiten 
van de maffia toch nog betrekkelijk welvarend is. Maar dit 
geldt niet voor het zuiden van het land (Sicilië, Calabrië). Indien 
men het zuiden apart zou bekijken, zou dit deel van Italië zich 
in de figuur ongetwijfeld in de buurt van Bulgarije bevinden.

In de linkerbovenhoek zitten landen als Nigeria, Kenia, Haïti en 
Angola waar de maffia steenrijk is en de bevolking straatarm. 
In de rechterbovenhoek bevindt zich, zoals blijkt, geen enkel 
land. Er bestaan geen landen die een duurzame economische 

groei hebben doorgemaakt waar de georganiseerde misdaad 
en corruptie welig tieren. Landen waar de maffia regeert, zijn 
gedoemd armoedig te blijven. Revenuen uit olie of diamanten 
of externe subsidies lekken weg naar rekeningen in het buiten-
land en leiden dus niet tot investeringen in de nationale econo-
mie. Duurzame groei vereist een functionerende rechtsstaat. 
Australische deskundigen spreken in dit verband van de deve
lopment envelope. In mijn column in het decembernummer van 
secondant (2008) ben ik ingegaan op de implicaties van deze 
bevinding voor het door de Verenigde Naties en individuele 
landen als Nederland te voeren ontwikkelingsbeleid. <<

Figuur 3> Statistisch verband tussen de omvang van de georganiseerde misdaad per land op de verticale as  

en het welvaartsniveau (BNP per hoofd van bevolking) op de horizontale as
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Het niveau van de georganiseerde misdaad is 
relatief hoog in Oostelijk Afrika in vergelijking 
met andere wereldregio’s / foto: Inge van Mill.
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Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer: 
“Er is geen vijandigheid naar de overheid toe.”/ 

foto: Pallieter de Boer.
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 INTERVIEW Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer  
over de verhouding tussen overheid en burger:

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

“De essentie van het instituut Nationale ombuds-
man is dat burgers, die in hun relatie met de over-
heid in de knel komen, een betrouwbaar adres  
hebben van een onafhankelijke instantie om hun 
zaak aan voor te leggen.” Zo omschrijft Nationale 
ombudsman Alex Brenninkmeijer het instituut 
kort en bondig als beschermer van de burger tegen 
onbehoorlijk overheidsoptreden. “Meestal wordt 
de burger naar behoren behandeld door de over-

heid, maar niet altijd. De ombudsman staat tussen 
de overheid en de burger, ten behoeve van behoor-
lijke verhoudingen. We bekijken de zaken wel van-
uit het perspectief van de burger. Dat vloeit voort 
uit de ongelijkwaardige positie van de burger ten 
opzichte van de overheid. Maar wij zijn niet alleen 
de boeman voor overheid en ambtenaren. We pro-
beren het openbaar bestuur ook te inspireren.  
Er is geen vijandigheid naar de overheid toe”, zegt 
Brenninkmeijer in zijn werkkamer in Den Haag. 
Bij de uitoefening van zijn ambt wordt hij onder-
steund door 160 medewerkers. 

De relatie tussen overheid en burgers is een wankel evenwicht. 
Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de bestrijding van terrorisme en 
het zogenoemde weekendarrangement, zetten druk op die relatie waarin 
de burger de zwakkere partij is. De Nationale ombudsman beschermt 
burgers tegen onbehoorlijk handelen door de overheid. “De ombudsman 
kan weliswaar geen bindende uitspraak doen maar zijn aanbevelingen 
worden meestal wel opgevolgd”, zegt Alex Brenninkmeijer die sinds 2005 
dit ambt uitoefent. rode draad in zijn betoog is dat een correcte houding 
van gezagsdragers tegenover de burgers de basis is van een goede relatie 
tussen overheid en burger. “Mijn eerste advies is: geef het goede 
voorbeeld”, aldus de voormalige rechter en hoogleraar staats- 
en bestuursrecht in een interview met secondant.

“DE OVErhEID MOET 
hOOFDzAkEN VAN 
BIJzAkEN SChEIDEN”

>>
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Brenninkmeijer neemt de Belastingdienst, waar-
tegen het grootste deel van de dertienduizend 
klachten die per jaar binnenkomen gericht is, als 
voorbeeld voor het functioneren van de ombuds-
man. “Door nieuwe wettelijke regelingen is de 
Belastingdienst zwaar belast. Daardoor gaat het 
daar relatief vaak mis. In al die situaties proberen 
we burger en Belastingdienst bij elkaar te brengen 
en een oplossing aan te reiken. Bijvoorbeeld: 
iemand heeft recht op teruggave van belasting 
en het bedrag wordt maar niet overgemaakt door 
de  fiscus. Hij dreigt uit zijn huis gezet te worden 
omdat hij de huur niet kan betalen. De ombudsman 
kan, als de klacht terecht is, bij de Belastingdienst 
een spoedoverboeking gedaan krijgen. We hebben 
vaste contacten met bestuursorganen. Ze weten 
wat we willen en geven gehoor aan onze verzoeken”, 
aldus Brenninkmeijer die voorheen rechter was 
bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied 
van sociale zekerheid, ambtenarenrecht en  
belastingrecht.

De reikwijdte van de bevoegdheden van de 
Nationale ombudsman kent haar grenzen. Hij stelt 
geen wetten aan de kaak en hij houdt zich niet 
bezig met zaken waarvoor de rechter kan worden 
ingeschakeld. Brenninkmeijer: “Het gaat bij de 
ombudsman om gedragingen van de overheid, 
die onderzoekt hij. Bijvoorbeeld een controle achter 
de voordeur van een zogenoemd interventieteam 
in Zeist. Negen man viel binnen bij een echtpaar dat 
twee uitwonende meerderjarige zonen had die als 
zogeheten patsers bekend stonden. De ouders had-
den nauwelijks contact met hun zonen en hadden 
zich zelf nergens aan schuldig gemaakt. De manier 
waarop het interventieteam bij het huisbezoek te 
werk is gegaan, was niet behoorlijk. Samen met de 
Gemeentelijke Ombudsman Zeist hebben we onder 
meer de aanbeveling gedaan om het protocol voor 
huisbezoeken aan te scherpen. De ombudsman kan 
weliswaar geen bindende uitspraak doen maar zijn 
aanbevelingen worden meestal wel opgevolgd.”

WEEkENDArrANgEMENT 
Bij zijn aantreden stelde Brenninkmeijer dat in 
de samenleving een ongezonde afstandelijkheid 

leefde tegenover de overheid. Overheid en burger 
meden elkaar te veel, was zijn opvatting. Bijna vier 
jaar later neemt hij twee tegenstrijdige bewegingen 
waar in de relatie tussen overheid en burger. 

“Het gaat hier niet om een 
wettelijke regeling. De politie gaat 
op de stoel van de rechter zitten”

Brenninkmeijer: “Aan de ene kant proberen heel 
veel overheden meer burgergericht te werken, 
dienstbaarder te zijn naar de burger toe. Aan 
de andere kant is ook sprake van een verruwing in 
de verhoudingen.” Een voorbeeld van die verruwing 
is volgens de Nationale ombudsman het zoge-
noemde weekendarrangement in Amersfoort waar-
bij geweld  plegers die vanaf vrijdagavond worden 
opgepakt in principe tot en met maandag in de poli-
tiecel blijven. “Bij de presentatie van de aanpak van 
het weekendgeweld was de toon: we zullen ervoor 
zorgen dat ze drie dagen vastzitten. Het gaat hier 
niet om een wettelijke regeling. De politie gaat 
op de stoel van de rechter zitten. Dat kan niet.”

NA FEyENOOrD-AJAx
Het oppakken en afvoeren van achthonderd  
mensen door de Rotterdamse politie na de wed-
strijd Feyenoord-Ajax (23 april 2006) is volgens 
Brenninkmeijer ook een voorbeeld van een ver-
ruwing van de verhoudingen. Er werden bijna 
negentig klachten ingediend tegen het optreden 
van politie en openbaar ministerie. In oktober 2008 
bracht de Nationale ombudsman zijn rapport over 
deze zaak naar buiten. Hij veroordeelde de massale 
aanhoudingen en stelde dat de Rotterdamse wens 
om hard op te treden heeft geleid tot de oneven-
wichtige keuze om achthonderd mensen op straf-
rechtelijke grond aan te houden. Brenninkmeijer: 
“Eerst zijn achthonderd mensen opgepakt en ver-
volgens zijn ze ruw behandeld, met plastic strips 
geboeid en hebben ze urenlang in bussen moeten 
wachten zonder toiletten, water of eten. Bovendien 
zijn ze niet geïnformeerd dat zij niet vervolgd zou-
den worden. Het is een gevolg van het lik-op-stuk-
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beleid en het leidt tot escalatie. Want de opstelling 
van de politie veroorzaakt bij de mensen een agres-
sieve houding tegenover de agenten.”

“De statistische cijfers zijn niet 
hoger omdat burgers meer geweld 
gebruiken tegen de politie, maar 
omdat de politieagenten zelf 
meer aangiftes doen” 

Uit statistieken wordt ten onrechte geconcludeerd 
dat het geweld van burgers tegen politie toeneemt, 
stelt Brenninkmeijer met grote nadruk. “De statisti-
sche cijfers zijn niet hoger omdat burgers meer 
geweld gebruiken tegen de politie, maar omdat de 
politieagenten zelf meer aangiftes doen. De politie 
van Den Haag heeft hiervoor zelfs een aparte afde-
ling opgezet. Het werkt als een stimulans voor 
agenten om aangifte te doen en om de schade op 
de burgers te verhalen. Naar buiten toe ontstaat 
ten onrechte het beeld dat er een verschrikkelijke 
ontwikkeling gaande is.” 

De Nationale ombudsman ziet geen verandering in 
het patroon van de klachten die binnenkomen over 
de politie. “Het gaat vaak om mensen die ontevre-
den zijn over de afhandeling van hun klacht bij de 
politie zelf. Ze kloppen dan aan bij de ombudsman. 
Of over te zware maatregelen van de politie tegen 
burgers, zoals het geboeid afvoeren na klagen over 
een parkeerbon. Of het optreden van politieagenten 
die bij een burenruzie in het conflict worden  
getrokken.”

rODE DrAAD
Rode draad in het betoog van de ombudsman is dat 
een correcte houding van gezagsdragers tegenover 
de burgers de basis is van een goede relatie tussen 
overheid en burger. Brenninkmeijer: “Onderzoek 
heeft uitgewezen dat 98 procent van de mensen 
deugt. Ook bij het supportersgeweld na de wed-
strijd Feyenoord-Ajax zijn uiteindelijk maar weinig 
mensen veroordeeld wegens het plegen van straf-

bare feiten. In de politieopleiding wordt wel aan-
dacht besteed aan de houding van de agent, maar 
veel belangrijker is dat jonge agenten die net begin-
nen goed worden gecoacht door ervaren collega’s. 
Mijn eerste advies is: geef het goede voorbeeld. Als 
de politie zich correct gedraagt, dan doet de burger 
dat ook. In het omgekeerde geval wordt de burger 
vervelend.” 

“Bij de politie in Rijnmond hebben ze de juiste 
instelling. 60 tot 70 procent van de mensen die een 
bekeuring krijgen, blijken tevreden over de politie. 
Reactie van de politie op dit resultaat: ‘het kan nog 
beter als wij ons keuriger opstellen’. Een ander voor-
beeld: in een migrantenwijk in Den Haag hebben 
agenten in opdracht van een nieuw bureauhoofd 
een training in straattaal gevolgd. Dat heeft gehol-
pen om de omgang met de jongeren op straat te 
verbeteren. Wel zero tolerance op het gebied van 
drugs en alcohol, maar de verhoudingen met de 
burgers zijn nu heel prettig. Dat merkte ik tijdens 
een werkbezoek.”

grOTE TWIJFElS
De roep om meer politie en om meer bevoegdheden 
voor de politie die regelmatig klinkt in de politiek 
en in de media, kan niet rekenen op bijval van 
Brenninkmeijer. “De indruk wordt gewekt dat meer 
politie en meer bevoegdheden hard nodig zijn. Ik 
heb daarover grote twijfels. Op heel veel terreinen 
heeft de politie heel veel bevoegdheden. Bovendien 
moet je zoiets bekijken tegen de achtergrond dat 
de criminaliteit van jaar tot jaar minder wordt. 
We moeten zuinig zijn met het nemen van meer 
maatregelen.” 

De Nationale ombudsman constateert dat in het 
algemeen de overheid oprukt in de samenleving. 
“De balans in de veiligheidsmaatregelen tussen 
de aanpak van criminelen en de bescherming van 
burgers staat onder druk door de terrorismebestrij-
ding. Ieder van ons wordt slachtoffer als bevoegd-
heden heel ver strekken. De burger is in relatie tot 
de overheid behoorlijk kwetsbaar. Neem bijvoor-
beeld de zaak van meneer Kowsoleea die meer dan 
veertig delicten op zijn naam had staan doordat >>
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iemand anders zich voor hem uitgaf. De officier 
van justitie heeft hem uiteindelijk geadviseerd een 
andere identiteit aan te nemen. Inmiddels bestaat 
er een Meldpunt Identiteits fraude, maar daarmee 
is de overheid wel erg laat geweest.”

SuPErSNElrEChT
De overheid lijkt bij de aanpak van criminaliteit 
en overlast op zoek naar de grenzen van de wet, 
zoals bij het weekendarrangement in Amersfoort of 
het supersnelrecht waarmee het oudejaarsgeweld 
is aangepakt. Brenninkmeijer: “Dat wordt in 
de hand gewerkt door maatschappelijke ontwik-
kelingen die de verhouding tussen overheid en  
burgers onder druk zetten. Uit een onderzoek naar 
de interactie tussen politie en burgers in de afge-
lopen 25 jaar blijkt dat over en weer sprake is van 
kortere lontjes. Als burgers mondiger worden, 
zal de politie eerder iemand in de boeien slaan. 
Dat is een ongelukkige ontwikkeling.” Overigens 
is de ombudsman niet ongelukkig met het super-
snelrecht. “Het supersnelrecht gebeurt onder het 
toeziend oog van de rechter. Die controleert of een 
zaak zorgvuldig wordt afgewikkeld. Ik hoef me daar 
niet over uit te laten. Psychologisch gezien vanuit 
de dader en het daderschap is het snelrecht een 
goede ontwikkeling, als het maar zorgvuldig 
wordt toegepast.” 

Internet is een ideaal medium om burgerpartici-
patie bij de opsporing van criminelen te activeren. 
Maar foto’s en filmpjes van verdachten of veroor-
deelden op een website zetten, kan niet zomaar. 
Brenninkmeijer heeft inmiddels een klacht binnen 
gekregen over de politiewebsite veroordeeldenge-
zocht.nl die de Amsterdamse politie heeft gelan-
ceerd. Burgers kunnen via deze site tips doorgeven 
aan de politie als ze veroordeelden hebben gesigna-
leerd. “Verdachten of veroordeelden kunnen een 
klacht indienen bij de ombudsman als informatie 
over hen op internet wordt gepubliceerd en zij vin-
den dat de handelwijze van de politie onbehoorlijk 
is. Ik zal naar aanleiding van de ingediende klacht 
grenzen gaan aangeven op dit gebied. Helaas kan 
ik daar nu niet meer over zeggen.”

“De burger heeft er baat bij dat 
de burgemeester bevoegdheden 
heeft. Belangrijk is wel dat de 
burgemeester zorgvuldig gebruik 
maakt van zijn bevoegdheden”
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Dat de overheid vaker het bestuursrecht inzet om 
problemen met onveiligheid, overlast en criminali-
teit op te lossen, zoals een samenscholingsverbod, 
is in de ogen van Brenninkmeijer goed te verdedi-
gen. “Vooropgesteld dat de ombudsman niets te 
zeggen heeft in zaken die aan de rechter kunnen 
worden voorgelegd, is de inzet van bestuursrecht 
geen slechte zaak. Het kan goed worden gehand-

haafd. Iedere burger is gebaat bij belang bij ade-
quate handhaving. Denk aan overlast in een trein, 
dat is heel vervelend en dan ben je blij als er van 
overheidswege wordt ingegrepen. Hetzelfde geldt 
voor de rol van de burgemeester in het veiligheids-
beleid. De burger heeft er baat bij dat de burge-
meester bevoegdheden heeft. Belangrijk is wel 
dat de burgemeester zorgvuldig gebruik maakt 
van zijn bevoegdheden.”

SlEuTEl 
De sleutel in de relatie tussen overheid en burger zit 
voor Brenninkmeijer in de legitimatie van het over-
heidsoptreden. “Onderzoek heeft uitgewezen dat 
mensen de wet nakomen als ze het gevoel hebben 
deelgenoot te zijn van de wet en op een correcte 
manier worden behandeld door wetshandhavers. 
Je ziet bij het rookverbod in cafés wat er gebeurt als 
burgers dat gevoel niet hebben. Om haar optreden 
te legitimeren moet de overheid burgers veel meer 
het gevoel geven bij de regelgeving betrokken te 
zijn. Om te beginnen moet de overheid hoofd zaken 
van bijzaken scheiden en zich alleen bezighouden 
met hoofdzaken. Bijzaken dragen niet bij aan 
de legitimatie van de overheid. De overheid moet 
‘het serieus nemen’ van de burger niet onderschat-
ten. Dat vind ik de kern van het verhaal.” <<

 “De burger is in relatie tot 
de overheid behoorlijk kwetsbaar.” 

/ foto: Pallieter de Boer.

Nationale ombudsman
de nationale ombudsman is een hoog college 
van staat, net als de beide kamers van 
de staten-Generaal, de raad van state en 
de algemene rekenkamer. de hoge colleges 
zijn formeel onafhankelijk ten opzichte van 
de regering. deze onafhankelijkheid van 
de nationale ombudsman blijkt uit zijn 
benoeming door de tweede kamer. 
de benoeming is voor een termijn van zes jaar. 
jaarlijks brengt de nationale ombudsman 
een verslag uit aan de tweede kamer. 
meer informatie:  
www.nationaleombudsman.nl
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FOTOSERIE Bestrijding van fietsendiefstal

STAllINgEN  
STElEN DE ShOW

Werkvloer
Als het aan het kabinet ligt, worden er in 2010 niet meer dan 650 000 fietsen 
gestolen. Om dat doel – een daling van 13 procent ten opzichte van 2006 – te 
behalen, heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties in 
2008 een plan van aanpak opgesteld, dat vanuit een landelijke Stuurgroep Aanpak 
Fietsendiefstal wordt gestimuleerd. Ondertussen worden op lokaal niveau al 
uiteenlopende maatregelen ingezet om fietsendieven in de kraag te grijpen. 
Welkom in de wereld van lokfietsen, graveeracties en unieke framenummers.
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Fotografie: Pallieter de Boer
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Eindhoven vervult doorgaans een koppositie in de 
AD Misdaadmeter en andere criminaliteitslijstjes. 
Deze hoge scores baren de grootste stad van Noord-
Brabant zoveel zorgen, dat het gemeentebestuur in 
2008 een visitatiecommissie uitnodigt om te bekij-
ken of de veiligheidssituatie werkelijk zo mistroos-
tig is als de veiligheidsindexen doen vermoeden. 
De Visitatiecommissie Veiligheid Eindhoven, die 
onder leiding staat van de hoogleraar Cyrille Fijnaut, 

concludeert dat uit alle bestaande statistieken blijkt 
dat de gemeente ‘een betrekkelijk groot probleem 
heeft in de sfeer van de sociale onveiligheid’. 

Wat betreft fietsendiefstal is er wel goed nieuws. 
Uit slachtoffercijfers, die in opdracht van de visita-
tiecommissie zijn geanalyseerd door het Instituut 
voor Arbeidsvraagstukken van de Universiteit 
Tilburg, blijkt namelijk dat het slachtoffercijfer 
op het vlak van fietsendiefstal in Eindhoven in 2007 
op 11,6 procent ligt. Dat percentage is nauwelijks 
hoger dan het gemiddelde percentage van de G4 
(11,5 procent) en is zelfs lager dan het gemiddelde 
van de G31 (12,2 procent). In regionaal opzicht doet >>

(Foto links) 
Fietsendiefstal komt 
zo vaak voor, dat het als 
de ‘gewoonste zaak van 
de wereld’ geldt. Dat kan 
leiden tot normver va-
ging over hoe je met 
andermans fiets moet 
omspringen. 
 
(Foto rechts) 
Het voorkomen van 
fietsendiefstal is ook 
de verantwoordelijkheid 
van fietsbezitters zelf, 
die hun fiets op straat 
moeten vastzetten.
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Eindhoven het ook al niet slecht. Zo ligt het slacht-
offerpercentage bij fietsendiefstal in de lichtstad 
ruim twee procent onder dat van Tilburg.

Vanuit landelijk perspectief heeft Eindhoven nog 
wel een wereld te winnen. Het kabinet heeft in 
het beleidsprogramma Samen werken, samen leven 
namelijk een ambitieuze doelstelling voor de aan-
pak van fietsendiefstal gelanceerd. Het streven 
is dat in 2010 landelijk 100 000 fietsen minder  
gestolen worden dan in 2006, toen ruim driekwart 
miljoen fietsen ongewild van eigenaar veranderden. 
Anders gezegd: het aantal fietsendiefstallen moet 
in 2010 met 13 procent zijn gedaald ten opzichte 

van 2006. Het Plan van Aanpak Fietsendief stal, waar-
voor in juni 2008 het startschot is gegeven met de 
ondertekening van het Convenant inzake de aanpak 
van fietsendiefstal, biedt een overzicht van maatre-
gelen die verschillende partijen – zoals gemeenten, 
politie, RDW, Fietsersbond, Bovag en ANWB – zullen 
ondernemen in de strijd tegen fietsendiefstal. 

Het Plan van Aanpak Fietsendiefstal zet concrete 
instrumenten op een rij die worden ingezet rond 
de vier speerpunten van het beleid: het vergroten 
van bewustwording van de problematiek, het  
stimuleren van veiligheidsanalyses, het ontmoe-
digen van heling en het tegengaan van de gelegen-
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heidsdiefstallen. De maatregelen variëren van 
de inzet van lokfietsen en uitbreiding van bewaakte 
fietsenstallingen tot graveeracties en publieks-
campagnes ter verhoging van de aangiftebereid-
heid. Daarbij wordt ook al in de toekomst gekeken, 
bijvoorbeeld met het oog op het aanpassen van 
het Bouwbesluit (zodat nieuwe huizen verplicht 
voorzien worden van een fietsenberging) en het 
wettelijk verplicht stellen van een identificatie-
nummer voor fietsen.

Met een landelijke publiekscampagne, de opening 
van een rijksbreed fietsdiefstalregister en de op -
richting van het Centrum Fietsdiefstal is in de zomer 

van 2008 vanuit de rijksoverheid een extra impuls 
gegeven aan de uitvoering van het Plan van Aanpak 
Fietsendiefstal. Gemeenten en politie worden bij-
voorbeeld ingelicht over de acties die zij kunnen 
ondernemen tegen weesfietsen: van het vinden 
van de (mogelijk) gestolen fiets, het opsporen van 
de eigenaar tot de mogelijkheden tot wederverkoop 
of vernietiging. 

Een groot deel van de samenwerking rond het voor-
komen van fietsendiefstal komt dan ook op lokaal 
niveau, onder regie van de gemeente, tot stand. 
Zo vinden in diverse gemeenten projecten met  
lokfietsen plaats, die de politie helpen om op >>

Uit bewaakte 
fietsenstallingen worden 
sporadisch fietsen 
ontvreemd. 
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hotspots gelegenheidsdieven in de kraag te grijpen. 
De lokfiets, die in Venlo binnen een uur na inge-
bruikname al in een heterdaad resulteerde, is 
voor veel politiekorpsen een populair opsporings-
instrument geworden. Vooral sinds een rechtbank 
oordeelde dat een door de politie strategisch 
geplaatste fiets zonder slot een toelaatbaar lok-
middel is, beleeft de lokfiets hoogtijdagen. 

Het Plan van Aanpak Fietsendiefstal waarschuwt dat 
met de lokfiets vooral gelegenheidsdieven betrapt 
worden. Voor het bestrijden van veelplegers en pro-
fessionals, die zich doorgaans op duurdere fietsen 
richten en er niet voor terugschrikken om een kwali-

tatief hoogwaardig slot te lijf te gaan, is een andere 
aanpak nodig. De mate waarin maatregelen tegen 
fietsdiefstal effect sorteren, is namelijk mede 
afhankelijk van het type dader, zo leert het plan 
van aanpak. Het goed vastzetten van een fiets met 
betere sloten is bijvoorbeeld maar tot op zekere 
hoogte een verweer tegen diefstal: voor professio-
nele fietsdieven die zaken doen met beroepshelers 
is dit simpelweg een uitdaging. En het verbeteren 
van sociale controle heeft alleen maar zin om inci-
dentele fietsendieven, zoals jongeren die na het  
uitgaan een gratis vervoermiddel naar huis nodig 
hebben, tegen te houden.

Door burgers meer 
bewaakte stallings-
mogelijkheden te bieden, 
kunnen gemeenten het 
aantal fietsendiefstallen 
helpen verminderen. 
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In Den Haag, waar jaarlijks zo’n 21 000 fietsen  
gestolen worden, heeft de gemeente samen met 
politie en studenten van het plaatselijke Mon3aan 
College succes geboekt met het project ‘Zet je fiets 
goed vast, dan word je niet verrast’. Doel was het 
aantal fietsendiefstallen in de wijk Bezuidenhout 
binnen twee jaar met 25 procent te verminderen. 
De aanpak, die bestond uit een combinatie van 
intensieve voorlichting en gratis graveeracties, deed 
het aantal fietsendiefstallen met 57 procent afne-
men. Ook wisten de betrokken partijen, waaronder 
bewonersverenigingen, wijkraden, scholen, trein-
stations, fietsenstallingen en fietsenmakers,  
verbeteringen op het gebied van stallingcapaciteit 

door te voeren. Het project, dat in 2007 werd afge-
rond, wordt inmiddels ook in andere Haagse wijken 
beproefd. Misschien ook iets voor Eindhoven. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig-

heid (CCV) neemt deel aan de Stuurgroep Aanpak 

Fietsendiefstal en beheert, samen met de Stichting 

Aanpak Voertuigcriminaliteit, het Centrum Fiets - 

 diefstal (www.centrumfietsdiefstal.nl). Voor meer 

informatie: Joris Böcker, telefoon 030 -751 67 27,  

e-mail joris. bocker@ hetccv.nl

Meer informatie over het convenant en plan van aanpak 

fietsendiefstal is te lezen op www.minbzk.nl 

Fietsendiefstal is vooral 
een probleem in de grote 
steden en in studenten-
steden.  
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Wat kan de overheid doen om maatschappelijke onrust te voor komen, 
te dempen en te kanaliseren? Veel, zo blijkt uit onderzoek van DSP-groep. 
Anneke van Hoek, Paul van Soomeren, Justin de Kleuver en Robert Flos vatten 
een effectieve aanpak in een abc’tje samen: alertheid, bestuurlijk 
leiderschap en communicatie.

Sleutel ligt bij het lokale netwerk

OMgAAN MET  
MAATSChAPPElIJkE  ONruST 
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door Anneke van Hoek, Paul van Soomeren, 
Justin de Kleuver en Robert Flos
Anneke van Hoek, Paul van Soomeren en Justin de Kleuver 

leidden namens DSP-groep het onderzoek. Robert Flos is 

coördinerend senior beleidsmedewerker bij het ministerie 

van BZK.

De recente rellen in Griekenland, de brandstich-
tingen na de moord op Theo van Gogh, de onrust 
in de Utrechtse wijk Ondiep, de banlieurellen in 
Frankrijk, de Deense cartooncrisis: het zijn allemaal 
voorbeelden van maatschappelijke onrust. Er werd 
brand gesticht, gedemonstreerd, soms met stenen 
gegooid, de politie rukte uit en de media stonden er 
met de camera's bovenop. Politici en bestuurders 
buitelden over elkaar heen om hun mening te 
geven: soms sussend, soms met het effect van olie 
op vuur. Wat hadden deze incidenten met elkaar 
gemeen? Waarom leek het wel alsof er een lont in 
een kruitvat werd gestoken? Hoe kan de overheid 
het beste reageren op zulke incidenten?

Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK) en de VNG aan onderzoeks- en 
adviesbureau DSP-groep opdracht gegeven om 
het verschijnsel maatschappelijke onrust nader 
te analyseren. Hiertoe is literatuur bestudeerd, 
zijn tien gevallen van maatschappelijke onrust zeer 
gedetailleerd in kaart gebracht, is een historische 
scan uitgevoerd, zijn experts geïnterviewd en  
focusgroepen georganiseerd. 

>>

Sleutel ligt bij het lokale netwerk

OMgAAN MET  
MAATSChAPPElIJkE  ONruST 

De overheid kan de-escalerend optreden 
bij het ontstaan van maatschappelijke 
onrust / foto: Inge van Mill.
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Volgens het onderzoek is er sprake van maat-
schappelijke onrust als de volgende ingrediënten 
aan wezig zijn:
-  Een voedingsbodem, onderliggende  

maatschappelijke problemen.
-  Een dramatisch incident – soms na een reeks 

van kleinere incidenten – dat heftige reacties  
veroorzaakt bij burgers, in de media of in  
de politiek, en dat symbool staat voor de onder-
liggende maatschappelijke problemen. 

-  Het (als reactie op dit incident) optreden 
van massale dan wel ernstige aantastingen 
van de openbare orde en veiligheid.

VOEDINgSBODEM
De geschiedenis leert dat maatschappelijke onrust 
geen nieuw verschijnsel is. Wel kunnen er nieuwe 
voedingsbodems ontstaan (globalisering, bescher-
ming van dierenrechten). Anderzijds doven oude 
voedingsbodems uit. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe 
wetgeving is ontstaan, mede als gevolg van massale 
protestacties (vrouwenstemrecht, abortus). 
Maatschappelijke onrust kan dus een belangrijke 
maatschappelijke functie vervullen en is niet 

per definitie een negatief verschijnsel. Massale 
boosheid en verontwaardiging die ontstaat als  
reactie op een incident vormt een kernaspect van 
maatschappelijke onrust. Veel mensen raken ver-
ontwaardigd indien een of meerdere van de volgen-
de zaken in hun ogen aangetast of bedreigd worden: 
inkomen en/of werkomstandigheden, woongenot, 
de (identiteit van de) eigen groep, ‘heilige’ symbolen 
en locaties, burger- en grondrechten, persoonlijke 
veiligheid, veiligheid van kinderen, vrede en politie-
ke stabiliteit, het milieu en tot slot mensenrechten 
en het voorkomen van kinderarbeid. 

hET ESCAlATIEPrOCES
Enkele, vaak kleinere, incidenten die zich op een 
bepaalde voedingsbodem voordoen zijn mogelijke 
voorbodes van maatschappelijke onrust. Een  
dramatisch incident kan negatieve beeldvorming 
en toenemende maatschappelijke spanningen ver-
sneld vergroten, vooral als dit incident symbolische 
waarde heeft. Dit incident vormt als het ware de 
vonk die een bestaand (sluimerend) conflict doet 
ontvlammen. De situatie kan verder escaleren als er 
partijen zijn die gebruik maken van de explosiviteit 

1. voedingsbodem

2. enkele kleine incidenten (early-warnings)

 en/of een schokkend symbolisch incident

de-escalatie de-escalatie de-escalatie

3. maatschappelijke onrust

4. sociale crisis

crisis-
makelaars

1 2 3 4

crisis-
makelaars

crisis-
makelaars
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van de situatie om het probleem waar het incident 
symbool voor staat op de politieke agenda te  
krijgen. Indien er dan ook nog andere partijen 
zijn die escalerend optreden (de media of onhandig 
opererende gezagsdragers) kan er grootschalige 
maatschappelijke onrust of zelfs een sociale crisis 
ontstaan. Deze partijen die escalerend of de-escale-
rend kunnen optreden noemen we ‘crisismakelaars’ 
en kunnen zijn: de media, politici, de lokale of cen-
trale overheid, maar ook burgers en organisaties 
uit het maatschappelijke middenveld. Het schema 
geeft een overzicht van dit escalatieproces.

Het lokale netwerk is van essen tieel 
belang voor het opvangen van 
signalen en het vroegtijdig en 
adequaat ingrijpen

Het uitgangspunt van de aanpak van maatschap-
pelijke onrust luidt: decentraal tenzij. Bij maatschap-
pelijke onrust is een decentrale focus essentieel, 
omdat de meeste onrust lokaal begint. Het lokale 
netwerk waarbij onder meer gemeente, politie, 
woningcorporaties, welzijnswerk en bewoners 
samenwerken, is van essentieel belang voor 
het opvangen van signalen en het vroegtijdig 
en adequaat ingrijpen.

De lokale aanpak van maatschappelijke onrust 
steunt op drie pijlers:
1 Alertheid
2 Bestuurlijk leiderschap en crisismanagement
3 Communicatie
Dit ‘abc’tje’ wordt hieronder nader geconcretiseerd 
aan de hand van enkele praktische tips.

1 . AlErThEID 
Tip: ontwikkel en benut lokale netwerken en werk met 
gestructureerde earlywarningsystemen. Diverse 
gemeenten gebruiken al netwerken met burgers 
en maatschappelijke organisaties, die als extra 

'voelhoorns' in de lokale gemeenschap werken voor-
afgaand, tijdens en na afloop van maatschappelijke 
onrust. Het verdient aanbeveling om dan te werken 
met gestructureerde procedures en geobjectiveerde 
earlywarningsystemen. Goede gemeentelijke voor-
beelden hiervan zijn het Amsterdamse Draaiboek 
Vrede en de Quick Scan Rotterdam. Op grond van 
het onderzoek naar maatschappelijke onrust heeft 
DSP-groep een vragenlijst ontwikkeld, die benut kan 
worden door gemeenten en lokale netwerken voor 
de early warning van maatschappelijke onrust. 
Tip: Focus de beleidsaandacht niet alleen op etnische 
en religieuze bedreigingen. Het huidige beleid is sterk 
gericht op maatschappelijke onrust vanuit etnische 
en religieuze hoek. Zo zijn bijvoorbeeld de meeste 
netwerken die op lokaal niveau worden ontwikkeld, 
primair gericht op allochtonen. Minder beleids-
aandacht lijkt er te zijn voor ontevreden autochto-
nen die zich buitenstaander voelen en vatbaar lijken 
voor extremistische visies. Het beleefde isolement 
is een voedingsbodem voor plotseling verhoogde 
politieke betrokkenheid en protestacties. Als de 
conjunctuur omslaat, kan deze categorie een risico 
worden voor de samenleving. Deze bevolkingsgroep 
speelde een rol bij casussen als de rellen rondom de 
pedofiel in de Graafsewijk in Den Bosch en bij de rel-
len in de Utrechtse wijk Ondiep.

>>
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2.  BESTuurlIJk lEIDErSChAP 
Tip: Organiseer ondersteuning voor de burgemeester. 
De rol van de burgemeester is erg belangrijk tijdens 
maatschappelijke onrust. Burgemeesters opereren 
vaak op hun gevoel. Intervisie en uitwisseling van 
kennis, voorbeelden en ervaring is echter nuttig. 
Oefening vooraf is ook essentieel. De site van het 
Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) 
biedt burgemeesters allerlei informatie, handvatten 
en casussen over hoe andere gezagsdragers omgin-
gen met maatschappelijke onrust in hun gemeente.
Tip: Zorg voor goed emotiemanagement en belangen
management. Organiseer en/of kanaliseer een emo-
tionele uitlaatklep zoals een lawaaidemonstratie, 
website, of gedenkplek. Zoek tevens de dialoog met 
verontwaardigde burgers en organisaties om na te 
gaan welke grieven en wensen ze hebben; kijk in 
hoeverre hieraan tegemoet gekomen kan worden 
door de lokale overheid. 
Tip: Zorg voor een gepaste inzet van de politie.  
De politie hanteert tijdens incidenten meestal 
zo lang mogelijk de zogenaamde plattepetten-
strategie. Bij het preventieve beleid van de politie 
spelen wijkagenten en buurtregisseurs een cruciale 
rol. Hun functie als ‘spin in het web’ van de wijk is 
een veeleisende en complexe taak. Blijvend investe-
ren in de deskundigheid en beschikbaarheid van 
buurtregisseurs/wijkagenten is daarom zeer 
belangrijk. Concreet kunnen zij – samen met ande-
ren – getraind worden in het gebruik van de instru-
menten zoals we die in dit artikel noemen.
Tip: Implementeer een plan voor sociale calamiteiten 
en ga bestuurlijk oefenen met maatschappelijke 
onrust. De gemeente Weert heeft recent een derge-
lijk plan ontwikkeld. Zij zijn hier (helaas) vrij uniek 
in. Gemeenten oefenen al wel regelmatig met fysie-
ke crisissituaties en rampen, maar nog niet met 
situaties waarbij er sprake is van maatschappelijke 
onrust. Een concrete eerste stap is om bij de eerst-
volgende rampenoefening nu eens niet een omge-
vallen tankauto en draaiende wind centraal te stel-
len, maar om die oefening een ‘sociale’ inhoud te 
geven (zie voor inspiratie: het onderzoeksrapport en 

het bijbehorende levendige bijlagenboek met  
case studies). BZK gaat hiermee ook op landelijk  
niveau oefenen. 
Tip: Evalueer incidenten bij voorkeur samen met  
burgers. Aan te bevelen is om bij het evalueren van 
maatschappelijke onrust niet alleen te werken met 
een klassieke evaluatieaanpak die streeft naar een 
objectieve waarheid. Via andere evaluatiemethoden 
moeten de diverse werkelijkheden boven tafel wor-
den gekregen, vanuit de verschillende perspectieven 
van betrokken partijen, zoals verschillende fracties, 
buurtbewoners, jongeren, welzijnswerk, overheid, 
politie en dergelijke. Onder andere in Frankrijk 
en Engeland zijn hier positieve ervaringen mee 
opgedaan.

3. rISICO- EN CrISISCOMMuNICATIE
Tip: Bouw goede contacten met de media op. Het 
opbouwen van goede contacten met (betrouwbare) 
journalisten zal zijn vruchten afwerpen tijdens de 
acute fase van maatschappelijke onrust. Sommige 
gemeenten zijn op dit gebied nog een beetje kop-
schuw. 

Maatschappelijke onrust  
is grillig, daarom kan er geen 
gestandaardiseerd draaiboek 
aangereikt worden

Tip: Kies goede sleutelpersonen. Denk hierbij niet 
alleen aan formele sleutelpersonen maar ook aan 
een gematigd imam, een lokaal beroemde en geres-
pecteerde muzikant, schrijver of voetballer. 
Tip: Coördineer de communicatie vanuit de gemeente. 
Organiseer de communicatie: bij alle partners in het 
maatschappelijk netwerk moet duidelijk zijn dat de 
gemeente de communicatie tijdens maatschap-
pelijke onrust coördineert. 
Tip: Versterk de deskundigheid op het gebied van  
risico en crisiscommunicatie. Sommige, met name 
grote gemeenten, gaan er vanuit dat ze al voldoende 
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expertise op het gebied van risico- en crisiscom-
municatie in huis hebben, omdat ze over veel voor-
lichters beschikken. Reguliere voorlichting is echter 
heel iets anders dan risico- en crisiscommunicatie. 
Meer informatie hierover is te vinden op de speciale 
risico- en crisiscommunicatie site van BZK  
(www.risicoencrisis.nl). 
Tip: Gebruik de checklist voor gemeentelijke com
municatie bij maatschappelijke onrust. Speciaal voor 
communicatiemedewerkers en -adviseurs, woord-
voerders en burgemeesters van kleine en middel-
grote gemeenten heeft BZK een checklist opgesteld 
met praktische adviezen over communicatie door 
gemeenten aan publiek en pers bij maatschap-
pelijke onrust. Maatschappelijke onrust is grillig, 
daarom kan er geen gestandaardiseerd draaiboek 
aangereikt worden. Wel zijn er een aantal do’s and 
don’t op communicatiegebied, die in deze checklist 
zijn opgenomen. 

TOT SlOT
In een door BZK georganiseerde expertmeeting 
met vertegenwoordigers van gemeenten, OM en 
politie zijn de onderzoeksaanbevelingen verder  
aangescherpt en geprioriteerd. Dit heeft geleid tot 
diverse producten als het analysemodel, de early-
warning-vragenlijst en de checklist voor communi-
catie. Op een aan maatschappelijke onrust gewijde 
workshop op het Veiligheidscongres van november 
2008 bleken het onderzoek en de concrete produc-
ten in goede aarde te vallen bij de aanwezigen. Met 
het onderzoek van DSP-groep en de hieruit voortge-
vloeide producten denkt BZK gemeenten en andere 
relevante organisaties meer inzicht te bieden in wat 
maatschappelijke onrust is, hoe het ontstaat, esca-
leert en de-escaleert. Daarnaast geeft het concrete 
handvatten om maatschappelijke onrust te vermin-
deren. Lokale overheden zijn immers de eersten die 
met maatschappelijke onrust geconfronteerd wor-
den en die ook het beste uitgerust zijn om het aan 
te pakken. <<

www
op diverse websites zijn het onderzoek van dsp-groep, het analysemodel, 
de early-warning-vragen lijst, het draaiboek vrede van amsterdam, de Quick 
scan van rotterdam, het sociaal calamiteitenplan van weert en de checklist 
voor communicatie over maatschappelijke onrust te downloaden:

dsp-groep: www.dsp-groep.nl, rapporten, 08/2007

bzk: www.risicoencrisis.nl, dossier maatschappelijke onrust

vng: www.vng.nl, beleidsveld veiligheid, dossier openbare orde

ngb: www.burgemeesters.nl/crisisbeheersing, themadossier maatschappelijke onrust

gemeente weert:  www.weert.nl, sociaal calamiteitenplan
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De toekomst van de Stop-reactie 

STOPPEN OF  
DOOrgAAN?

kinderen onder de twaalf jaar die een licht strafbaar feit plegen, 
kunnen in aanmerking komen voor de zogeheten Stop-reactie bij 
bureau halt. Deze interventie ter voorkoming van nieuwe strafbare 
feiten bestaat inmiddels acht jaar. Volgens WODC-onderzoekers 
Ruudje Kea en André van der Laan is de tijd rijp voor een serieuze 
heroverweging van dit aanbod. 

>>

door Ruudje Kea en André M. van der Laan
De auteurs zijn werkzaam als onderzoeker bij het 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 

(WODC). 

In dit artikel worden de bevindingen weergegeven 
van een plan- en een procesevaluatie van de Stop-
reactie. Nagegaan is in hoeverre in de theoretische 
onderbouwing en de uitvoeringspraktijk van de 
Stop-reactie gebruik wordt gemaakt van algemeen 
werkzame factoren voor effectieve interventies. 
Met een effectiviteitsladder is onderzocht of 
de Stop-reactie een veelbelovende interventie 
kan worden genoemd. 

In Nederland kan een kind onder de twaalf jaar niet 
strafrechtelijk worden vervolgd. Toch komt jaarlijks 
een aanzienlijk aantal twaalfminners vanwege over-

lastgevend of strafbaar gedrag in aanraking met 
de politie. Sinds 2001 bestaat voor de politie de 
mogelijkheid om een twaalfminner die een licht 
strafbaar feit pleegt te verwijzen naar het Halt-
bureau voor een Stop-reactie. In 2007 werden 
1526 Stop-reacties volledig afgerond.

De Stop-reactie is een vrijwillig aanbod aan ouder(s) 
en kind. Indien de ouders instemmen met deelname 
is het de bedoeling dat zij eerst samen met hun kind 
een kennismakingsgesprek voeren met een Halt-
medewerker. Daarbij worden ook signalerings-
instrumenten voor achterliggende problematiek bij 
ouder en kind afgenomen. Verder verricht het kind 
een leeractiviteit en biedt, indien relevant, excuses 
aan het slachtoffer aan. Tot slot volgt een afrondend 
gesprek met ouder en kind. Kinderen met achterlig-
gende problematiek zijn uitgesloten van deelname 
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en dienen te worden doorverwezen naar hulpverle-
ning. Ook kinderen die al eerder een Stop-reactie 
hebben gehad komen niet meer in aanmerking. 

Naar het kind toe wil men een 
signaal afgeven dat het delict-
gedrag niet wordt getolereerd

De interventie heeft als algemeen doel het voorko-
men van nieuwe strafbare feiten. Meer specifiek wil 
men de ouders lichte opvoedingsondersteuning 
bieden. Naar het kind toe wil men een signaal afge-
ven dat het delictgedrag niet wordt getolereerd. 
Verder heeft de Stop-reactie als doel om eventuele 
achterliggende (opvoed)problematiek te signaleren 
en zo nodig gericht door te verwijzen naar hulpver-
lening. Sinds april 2005 is de werkwijze voor de 
Stop-reactie landelijk geüniformeerd en vastgelegd 
in een Handboek Stopreactie. 

ONDErzOEk
Om na te gaan in hoeverre de Stop-reactie werk-
zaam is, heeft het WODC twee deelstudies uit-
gevoerd: een plan- en een procesevaluatie.  
De overkoepelende vraagstelling van beide deel-
studies was in hoeverre de Stop-reactie een werk-
zame interventie is.
 
In het onderzoek is uitgegaan van een ‘evaluatie-
keten van daderprogramma’s’. Hierin worden drie 
fasen onderscheiden: een planevaluatie, een proce-
sevaluatie en een effectmeting. De gedachte achter 
de evaluatieketen is dat een effectmeting pas zinvol 
is als uit de plan- en procesevaluatie blijkt dat  
voldaan is aan algemeen werkzame factoren voor 
interventies (zie box 1). Alleen als is voldaan aan 
die voorwaarden kan in een effectmeting de wer-

king van een interventie empirisch worden onder-
zocht (bij voorkeur in een longitudinaal experimen-
teel onderzoek).

Box 1 De kwaliteitscriteria op basis  
van algemeen werkzame factoren

Uit de What works-literatuur weten we dat 
een aantal factoren aanwezig behoort te zijn in 
het plan en bij de uitvoering van een interventie 
wil deze werkzaam zijn. In Nederland zijn deze 
algemeen werkzame factoren onder andere 
door de Erkenningscommissie gedragsinter-
venties Justitie (ministerie van Justitie, 2005) 
verwoord in een tiental kwaliteitscriteria:

1.  Theoretische onderbouwing: de gedrags-
interventie is gebaseerd op een expliciet 
 veranderingsmodel waarvan de werking 
wetenschappelijk is aangetoond.

2.   Selectie van justitiabelen: het type justiti-
abele op wie de gedragsinterventie zich 
richt wordt duidelijk gespecificeerd en  
geselecteerd.

3.   Dynamische criminogene factoren: 
de gedragsinterventie is gericht op het 
 veranderen van risicofactoren die samen-
hangen met het criminele gedrag.

4.   Effectieve (behandel)methoden: er worden 
(behandel)methoden toegepast die aan-
toonbaar effectief of veelbelovend zijn.

5.   Vaardigheden en protectieve factoren: 
de aanpak is mede gericht op het leren van 
praktische, sociale en probleemoplossende 
vaardigheden.

6.   Fasering, intensiteit en duur: de intensiteit 
en duur van de gedragsinterventie sluit aan 
bij de problematiek van de deelnemer.
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7.   Betrokkenheid en motivatie: betrokkenheid 

van de deelnemer bij de gedragsinterventie 
en motivatie voor deelname moeten worden 
bevorderd en gestimuleerd.

8.   Continuïteit: er moeten duidelijke verbin-
dingen zijn tussen de gedragsinterventie 
en de totale begeleiding van de justitiabele.

9.   Interventie-integriteit: de gedragsinter-
ventie wordt op de juiste manier uitgevoerd.

10.  Evaluatie: een doorlopende evaluatie geeft 
inzicht in de effectiviteit van de gedrags-
interventie.

Hoewel pas in de laatste fase van de evaluatieketen 
uitspraken gedaan kunnen worden over de empiri
sche effectiviteit van een interventie, kan met de 
informatie verkregen uit een plan- en procesevalua-
tie al veel worden gezegd over de mogelijke effectivi-
teit van een interventie. Daarvoor zijn de bevindin-
gen uit de plan- en procesevaluatie afgezet tegen 
een ‘effectiviteitsladder’ uit de jeugdzorg. Met 
de effectiviteitsladder worden uitspraken over 
de werking van de interventie per onderzoeksfase 
steeds stelliger. Afhankelijk van de gebruikte onder-
zoeksmethoden kan worden vastgesteld of een 
interventie ‘in potentie effectief’, ‘veelbelovend’, 
‘doeltreffend’ of ‘werkzaam’ is.
 
Op basis van ons onderzoek kunnen we ten hoogste 
uitspraken doen op het tweede niveau. Volgens de 
effectiviteitsladder is een interventie ‘in potentie 
effectief’ indien sprake is van een duidelijke uitwer-
king van de kernelementen van een interventie 
zoals doelgroep, doelen en werkwijze, evenals de 
personele, organisatorische en materiële context en 
randvoorwaarden. Een interventie is ‘veelbelovend’ 
als daarbij ook sprake is van een theoretische onder-

bouwing waaraan een duidelijk veranderingsmodel 
ten grondslag ligt.

Voor de planevaluatie is literatuur over de Stop-
reactie bestudeerd. Verder zijn interviews gehouden 
met beleidsmedewerkers (N=2) en met 34 Halt-
mede  werkers van een representatieve steekproef 
van twintig Halt-bureaus. Voor de procesevaluatie 
zijn Halt-medewerkers van alle Halt-bureaus 
geënquêteerd (respons van 88 procent). Met 
dezelfde Halt-medewerkers die voor de plan-
evaluatie zijn geïnterviewd, zijn verdiepende 
interviews gehouden. Tevens zijn interviews 
gehouden met ketenpartners. Het betreft jeugd-
agenten (N=11) en hulpverleners (N=6). Ook zijn voor 
de proces evaluatie administratieve gegevens van 
Halt Neder land bestudeerd van alle voor een Stop-
reactie doorverwezen kinderen in 2006 en 2007. 

PlANEVAluATIE
Een planevaluatie is erop gericht zicht te krijgen op 
de interventietheorie. Nagegaan is in hoeverre met 
de Stop-reactie aan de algemeen werkzame criteria 
wordt voldaan die betrekking hebben op de inter-
ventietheorie (box 1 criterium 1 tot en met 5). 

De Stop-reactie is vooral ontwikkeld 
in de praktijk en niet op basis van 
een theoretisch model

Uit de planevaluatie blijkt dat de Stop-reactie vooral 
is ontwikkeld in de praktijk en niet op basis van een 
theoretisch model waarvan de werking weten-
schappelijk is aangetoond. Ook is niet duidelijk 
geformuleerd op welke risico- en beschermende 
factoren de interventie is gericht om herhaling 
van delictplegen te voorkomen en zijn de Stop- >>
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leeractiviteiten niet bewezen effectief. Wel zijn 
de doelen en de doelgroep duidelijk omschreven en 
is sprake van een uitgewerkte werkwijze. Ondanks 
de duidelijke omschrijving, is er bij de Halt-mede-
werkers sprake van enige onduidelijkheid over doe-
len en doelgroep. Zo is niet voor iedereen duidelijk 
wat de leeftijdondergrens is van de doelgroep. Ook 
blijken de meeste Halt-medewerkers alleen ‘signale-
ring’, ‘lichte opvoedingsondersteuning’ en ‘bewust-
wording van het kind’ als doelen van de Stop-reactie 
te zien. Het algemene doel ‘recidivereductie’ en het 
specifieke doel ‘positieve gedragsbeïnvloeding’  
achten zij met de huidige tijd en middelen niet  
haalbaar.

PrOCESEVAluATIE
De procesevaluatie is erop gericht meer zicht te krij-
gen op de werking van de interventie in de praktijk. 
Daarvoor zijn de algemeen werkzame factoren 
onderzocht die betrekking hebben op de uitvoering 
van de Stop-reactie (box 1 criterium 2 en 6 t/m 9).

Uit de resultaten van de procesevaluatie blijkt dat in 
de praktijk bij meerdere Halt-bureaus ook kinderen 
voor een Stop-reactie worden geselecteerd die niet 
tot de doelgroep behoren. Zo worden ook kinderen 
doorgestuurd die een niet-Haltwaardig delict heb-
ben gepleegd, die al eerder een Stop-reactie hebben 
gehad of waarbij sprake is van achterliggende pro-
blematiek. De ouders en kinderen die deelnemen 
aan een Stop-reactie zijn over het algemeen wel 
gemotiveerd. Wat betreft de vorm van de Stop-
reactie blijkt dat de diverse Halt-bureaus vaak wel 
de voorgeschreven fasering volgen, maar dat deze 
qua inhoud verschillend wordt uitgevoerd. Zo wor-
den signaleringsinstrumenten voor achterliggen-
de (opvoed)problematiek lang niet altijd gebruikt 
en wordt niet in alle nodige gevallen doorverwezen 
naar hulpverlening. Ook wordt bij meerdere Halt-

bureaus geen of slechts gedeeltelijk gebruik 
gemaakt van de voorgeschreven Stop-leer-
activiteiten.

Er blijkt verder nauwelijks sprake te zijn van gerichte 
scholing of begeleiding van de medewerkers voor 
de doelgroep van twaalfminners. Ook is er meestal 
geen sprake van evaluatie van het behalen van 
in dividuele doelen bij ouders en kind. Verder is 
de continuïteit in de keten niet altijd gewaarborgd. 
De samenwerking en informatieoverdracht met 
politie is duidelijk, maar met hulpverlening blijkt 
dit minder eenduidig. Wie de hulpverlenende keten-
partner is, verschilt per regio en is vaak onduidelijk. 
Hierdoor is gerichte doorverwijzing naar het hulp-
aanbod niet altijd mogelijk. 

Het ontbreekt in de praktijk niet aan 
motivatie en goede bedoelingen 
van de Halt-medewerkers

Om meer inzicht te krijgen in de doeltreffendheid 
van de interventie zijn de bevindingen uit plan- 
en procesevaluatie over de aanwezigheid van alge-
meen werkzame factoren bij de Stop-reactie afgezet 
tegen een effectiviteitsladder. Op grond van de 
bevindingen concluderen we dat de Stop-reactie in 
huidige vorm niet veelbelovend is om herhaling van 
antisociaal gedrag van kinderen te voorkomen. Er is 
wel een uitgewerkte werkwijze waarin staat hoe de 
Stop-reactie dient te worden uitgevoerd. Maar uit de 
resultaten blijkt dat aan te veel algemeen werkzame 
factoren van effectieve interventies niet tegemoet 
wordt gekomen. 

Het is naar onze mening dan ook niet voor niets 
dat Halt-medewerkers aangeven dat de hen 
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beschikbare middelen en tijd onvoldoende zijn 
om ouders en kinderen echt te kunnen helpen.  
Het ontbreekt in de praktijk niet aan motivatie en 
goede bedoelingen van de Halt-medewerkers. Maar 
door het gebrek aan werkzame hulpmiddelen voor 
de doelgroep past men in voorkomende gevallen de 
Stop-reactie naar eigen kunnen aan. Een dergelijke 
werkwijze leidt tot differentiatie en sluit niet aan bij 
een streven naar het toepassen van werkzame inter-
venties die de kans op herhaling van antisociaal 
gedrag reduceren.

hOE Nu VErDEr?
Een serieuze heroverweging van de Stop-reactie 
lijkt ons op zijn plaats. In september 2008 kondig-
den de ministers van Justitie en van Jeugd en Gezin 
aan de huidige Stop-reactie te vervangen door een 
werkzame interventie. Wat kunnen we op basis van 
de bevindingen uit dit onderzoek concluderen en 
welke verbeterpunten kunnen worden meegegeven 
voor de toekomst?

Ten eerste moet duidelijk zijn welke doelen men wil 
bereiken en de wijze waarop deze in de praktijk vorm 
kunnen krijgen. Wil men enkel een signaal afgeven 
vanuit ‘de maatschappij’, of wil men ook een goed 
onderbouwde interventie aanbieden om herhaling 
van delinquent gedrag te dempen en zelfs te voor-
komen? Halt-medewerkers moeten in ieder geval 
dezelfde doelen voor ogen hebben. Ten tweede, 
indien men een veelbelovende interventie wil kun-
nen bieden, moet duidelijk zijn welke signalen op 
jonge leeftijd relevant zijn als voorspellers of risico-
factoren voor een criminele carrière voor kinderen 
en bij welke kinderen. Daarbij is het nodig na te 
gaan of de activiteiten die men wil inzetten bij 
de interventie ook theoretisch en empirisch veran-
dering teweeg kunnen brengen bij de doelgroep 
van twaalfminners. Zet men bijvoorbeeld wel in 

op die risico- of beschermende factoren die de kans 
op crimineel gedrag vergroten dan wel verkleinen 
bij de specifieke doelgroep? Het belang van goede 
scholing van medewerkers ten aanzien van de speci-
fieke doelgroep twaalfminners is daarbij evident. 
Verder geldt dat interventies alleen kunnen werken 
als ze aansluiten op de behoeften van de kinderen 
en ouders die de interventie krijgen aangeboden. 
Dit vraagt om een eenduidige selectie waarbij 
wetenschappelijk onderbouwde signaleringsin-
strumenten niet mogen ontbreken. Kinderen bij wie 
sprake is van een zwaardere problematiek dienen 
te worden doorverwezen naar specifieke hulpver-
lening. Een aandachtspunt hierbij is naar onze 
mening om de huidige infrastructuur niet zonder 
meer over boord te zetten, maar te zoeken naar 
mogelijkheden om daarbinnen werkzame inter-
venties effectief te kunnen aanbieden. <<

dit artikel is een zeer beknopte presentatie van 
de onderzoeksuitkomsten. voor meer informa-
tie verwijzen we naar de onderzoeksrapporten 
van van der laan en anderen (2009): De Stop-
reactie: een planevaluatie en De Stop-reactie: 
een procesevaluatie. deze zijn te downloaden 
via: www.wodc.nl 
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door Mieke Komen
De auteur is senior onderzoeker bij DSP-groep te 

Amsterdam. E-mail: mkomen@dsp-groep.nl

Kanaleneiland en een paar andere ‘prachtwijken’ in 
Utrecht staan al jarenlang slecht bekend als het gaat 
om straatkwaad, overvallen, vechtpartijen en andere 
vormen van criminaliteit. Het afgelopen decennium 
wordt geregeld met spierballentaal gereageerd op 
wangedrag van jongeren. Repressie en zero tolerance 
zouden het antwoord moeten zijn. Zachte heel-
meesters maken immers stinkende wonden? In 1996 
meenden een creatieve politieagent en een ortho-
pedagoog dat een preventieve integrale aanpak 
van criminele probleemjongeren uiteindelijk meer 
oplevert. Ze formeerden op geheel eigen wijze drie 
jongerenteams in de stad om jeugdcriminaliteit 
tegen te gaan.

ONDErzOEk
Op verzoek van de gemeente Utrecht, deed DSP-
groep in het voorjaar van 2008 onderzoek naar 
de waarde en betekenis van de jongerenteams. 
Welke jongeren participeren in de teams? Hoe is 
de aanpak van deze jongeren gedurende deelname 
aan de teams? Wat levert dat op? Om zicht te krijgen 

op de succes- en faalfactoren verrichtte DSP-groep 
onderzoek onder de betrokken jongeren, hulpver-
leners en politieagenten. De onderzoekers obser-
veerden de wekelijkse themabijeenkomsten waar 
de jongeren allerlei sociale vaardigheden aangeleerd 
krijgen, spraken de jongeren en professionals op 
informele wijze en interviewden hen. Daarnaast 
spraken ze met sleutelpersonen en leidinggevenden 
bij de politie, welzijnsinstellingen en de gemeente 
en bestudeerden de onderzoekers enkele cijfers 
van de politie. 

Dit artikel is een verslag van het onderzoek. Het gaat 
over de opzet, waarde en werking van de jongeren-
teams in de praktijk.

JEugDIgE rISk CrIMINAlS
Doel van de jongerenteams is terugdringing van 
jeugdcriminaliteit. Deelnemers zijn jongeren met 
politiecontacten. Het gaat om jongeren die het risico 
lopen uit te groeien tot hardekernjongeren. Van 
de deelnemende jongeren is 80 procent allochtoon, 
meestal van Marokkaanse afkomst. Door jongeren 
vroegtijdig te bereiken, intensief te begeleiden en 
door alert te reageren bij beginnend wangedrag 
en eerste politiecontacten, proberen politieagenten, 

Aanpak van jeugdcriminaliteit

TEAMS hElPEN  
rISICOJONgErEN 
Jongerenteams zijn een vorm van groepsopvoeding met individuele 
hulpverlening en aandacht voor het functioneren van de jongeren op 
school en thuis. Mieke Komen voerde onderzoek uit onder drie utrechtse 
jongerenteams. Voor terugdringing van jeugdcriminaliteit zijn de teams 
volgens haar geen haarlemmerwonderolie. Maar het helpt.



secondant #1 | februari 2009   39

hulpverleners en gemeente gezamenlijk te  
voor komen dat jongeren met antisociaal gedrag 
weg zakken in de criminaliteit. 

De aanpak van de jongerenteams is het beste te  
kenschetsen als een vorm van groepsopvoeding, 
met individuele hulpverlening en aandacht voor 
het functioneren van de jongeren op school en thuis. 
Door middel van gezinsgesprekken betrekken 
de hulpverleners de ouders bij de begeleiding van 
de jongeren. Elke week surveilleren de jongeren 
met de politie op straat, in winkelgebieden en 
bij evenementen. Op deze wijze doen ze arbeids-
vaardigheden op.

Elk jongerenteam bestaat uit twaalf tot maximaal 
zestien jongeren tussen de 14 tot 18 jaar oud. 
Elk team komt twaalf uur per week samen, onder 
begeleiding van een politieagent en een jeugdhulp-
verlener. Zij begeleiden de jongeren bij de uitvoering 

van toezichthoudende taken, tijdens thema-
bijeenkomsten, bij sportactiviteiten, op school,  
stages en in het gezin. Verschillende onderwerpen 
worden met de groep besproken; sociale vaardig-
heden worden geoefend en getraind. De jongeren 
reageren op elkaar en spreken elkaar aan op hun 
gedrag. Het is de bedoeling dat zij naar elkaar  
luisteren. Zij leren elkaar positieve en negatieve 
feedback te geven. 

SurVEIllErEN AlS MIDDEl
Het jongerenteam houdt de jongeren van de straat, 
geeft hen de gelegenheid om goed gedrag te oefe-
nen, vaardig heden aan te leren en de eigen identiteit 
op een positieve wijze te ontwikkelen. Tijdens het 
surveilleren met de politie wordt een reële werksitu-
atie nagebootst. Deze activiteiten geven hen status. 
Daar naast is het de bedoeling dat deelnemende jon-
geren fungeren als gunstige voorbeeldfiguren voor 
jongere kinderen in de wijk. >>
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SElECTIE
Deelname aan het team vindt plaats op vrijwillige 
basis, in een niet-justitieel kader. De jongeren  
stromen in via de politie, via school, hun ouders 
en op Kanaleneiland vooral via andere deelnemers. 
De jongeren dienen een jaar beschikbaar te zijn, 
twaalf uur per week, verspreid over meerdere dagen.
Deel nemende jongeren behoren gemotiveerd te zijn 
voor verandering. In de aanmeldingsfase noemen ze 
zelf leerpunten waaraan ze willen werken. De jonge-
ren hebben een redelijke mate van zelfsturing en 
zelfredzaamheid nodig om hun leven een juiste 
wending te kunnen geven. Bij een van de drie teams 
lukte het niet om de doelgroep te bereiken. Het team 
draaide zonder de nodige inzet van de politie. 
In plaats van toezicht houden, konden de jongeren 
activiteiten volgen in een buurthuis, zoals film  
kijken. Het resultaat daarvan is voorspelbaar.

VErDAChT VAN CrIMINAlITEIT
Het cijfermateriaal van de politie kan de produc-
tiviteit van de teams enigszins aannemelijk maken. 
Voor het onderzoek werden de registraties van jon-
geren in het HKS-systeem van de politie bestudeerd, 
het herkenningsdienssysteem dat gebruikt wordt in 
alle politieregio’s. Dit registratiesysteem geeft zicht 
op de populatie verdachten van een strafbaar feit. 
De HKS-cijfers in onderstaande tabel gaan over jon-
geren die de begeleidingtrajecten in de teams geheel 
hebben doorlopen. Gekozen is voor de jaren 2005 
en 2006 zodat er zicht kon worden verkregen op 
een eventueel resultaat van participatie in de teams 
op termijn.

Uit de HKS-gegevens van de politie lijkt er sprake 
te zijn van een afname van criminaliteit. Positieve 
gedragsverandering op andere gebieden dan crimi-
naliteit lijkt eveneens een haalbaar doel voor de  
jongerenteams. Volgens de negen begeleiders en 
de vijftien jongeren die we spraken, is hun gedrag 
op school, thuis en op straat sterk verbeterd. Bij ten 
minste twee derde van de jongeren vindt positieve 
gedragsverandering plaats, aldus de begeleiders. 

In vergelijking met andere projecten is dit geen 
slechte score. Van de jongeren die een werkstraf  
hebben gedaan recidiveert 60 procent. Bij jongeren 
die een leerstraf hebben gekregen, komt bijna 
70 procent opnieuw in aanraking met politie en  
justitie (WODC, ministerie van Justitie, 2008). Andere 
speciale projecten voor criminele jongeren doen het 
iets beter, zoals Nieuwe Perspectieven en jeugd-
reclasseringsprojecten in Amsterdam, maar werken 
eveneens onvoldoende om hen uit de criminaliteit 
te houden. Meer dan de helft van de jongeren die 
daaraan meedoen, vallen terug in crimineel gedrag 
(Nauta, DSP-groep 2008).

De teams zijn vooral bestemd 
voor jongeren die nog niet al  
te diep in de criminaliteit zitten 

Vanzelfsprekend is de zwaarte van de groep jongeren 
die bereikt wordt van belang voor het bereiken van 
criminaliteitsreductie. De jongeren van de jongeren-
teams hebben vaak een moeilijke achtergrond: 
huiselijk geweld, verwaarlozing, leven tussen twee 
culturen, in tehuizen, afkomstig uit eenouder-
gezinnen, opgroeien zonder ouders, gezondheids-
problemen, ouders met psychiatrische problemen, 
ouderlijke onmacht, verslavingsproblematiek 
en trauma’s. Vrijwel alle leden van de teams zitten 
op het vmbo of op een lager niveau van onderwijs. 
In de praktijk stromen zowel risicojongeren in, als 
veelplegers en jongeren met ernstige psychosociale 
problemen. Volgens de betrokken professionals zijn 
de teams vooral bestemd voor jongeren die nog niet 
al te diep in de criminaliteit zitten en jongeren bij 
wie het risico op afglijden groot is. Een van de 
begeleiders typeert hun delictgedrag met de termen: 
‘vermogenscriminaliteit, iemand op z’n bek slaan 
en lichte ontvlambaarheid’. Ze hebben meestal wel 
politiecontacten, zijn bekend met jeugdzorg, 
afkomstig uit multiproblemgezinnen, maar hebben 
veelal niet een verleden van justitiële jeugdin-
richtingen. Sommige jongens waren weliswaar 
nauwelijks bekend bij politie en justitie maar tijdens 
de interviews maakten zij zichzelf bekend als voor-
malige stelselmatige veelplegers. De jongeren waren 
vóór deelname te karakteriseren met de termen 
hangjongeren, voortijdige schoolverlaters, first 
offenders, jongeren bij wie schooluitval en sociale 
uitval dreigt, jongeren met geringe probleemop-
lossende vermogens, een laag IQ, en jongeren 
met ernstige gedrags-, criminaliteits-, en gezins - 

Tabel 1> HKS-politiecijfers bij de jongeren die de begeleidings-

trajecten van de teams in 2005 en 2006 hebben afgerond, N=44

 

in HKs-systeem vóór deelname     in HKs na deelname 

73% 50%

32 22 (inclusief 3 politiesepots)
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pro blemen. De jongeren zijn afkomstig uit een 
laag sociaal milieu. Toch zal een verbetering van 
de sociaaleconomische positie van de jongeren 
niet zonder meer leiden tot een afname van hun 
gedragsproblemen. Daarvoor hebben zij de 
jongerenteams nodig – zeggen zij zelf.

VErgrOTINg VEIlIghEID
In verband met de doelstelling van de teams is 
het van belang te vermelden dat het stimuleren van 
controle door jongeren zelf in te schakelen bij het 
toezicht een matigend effect heeft op maatschap-
pelijke onveiligheid. De jongeren willen zelf zorgen 
voor meer veiligheid in de buurt en een betere 
omgang met elkaar en met andere mensen. 

De politieagenten geven aan dat zij door te werken 
met deze probleemjongeren meer zicht hebben 
gekregen op de betekenis en zwaarte van hun  
achtergrond en problemen. Door samen te werken 
begrijpen de jongeren en de politieagenten elkaar 
beter. Hierdoor beschouwen ze elkaar minder snel 
door een slechte bril en wordt het optreden van 
de andere partij minder snel als discriminatie of 
als bron van kwaad gezien. Volgens de betrokken 
politieagenten met het gevolg dat situaties op  
straat met jongeren minder snel escaleren.

De politie maakt bij tijd en wijle 
terugtrekkende bewegingen

Helaas is vanaf de start van de teams de kracht 
tevens een risico: de samenwerking tussen de politie 
en welzijnsinstellingen. De capaciteit die bij ieder 
van de samenwerkende partijen wordt vrijgemaakt, 
is al jarenlang punt van discussie. De politie maakt 
bovendien bij tijd en wijle terugtrekkende bewegin-
gen. Terwijl een belangrijke succesfactor de bijdrage 
van de politie is aan de begeleiding en gedragsont-
wikkeling van de jongeren, de toezichthoudende 
activiteiten die de jongeren verrichten met de politie 
en de leereffecten die daarmee gepaard gaan.

De jongeren die instromen in de teams hebben 
intensieve aandacht en begeleiding nodig. De bege-
leiders van de teams geven die. De jongeren voelen 
zich gesterkt en gesteund. Hierdoor zijn zij eerder 
geneigd zich te gedragen volgens de regels voor 
goed gedrag die dominant zijn in onze samenleving. 
Met een grote cliënttevredenheid. Voor terugdrin-
ging van jeugdcriminaliteit is het team geen 
Haarlemmerwonderolie. Maar het helpt. <<

Regels en pRaktijken
de zes hoofdregels van de jongerenteams 
in utrecht:
•	 	Leden	van	de	jongerenteams	hebben	 

respect voor zichzelf en andere mensen.
•	 	In	het	jongerenteam	let	je	op	je	taalgebruik	

en je gedrag.
•	 	Je	houdt	je	aan	de	tijden	van	 

het jongerenteam.
•	 	Als	je	niet	aanwezig	kunt	zijn,	bel	je	 

van tevoren op.
•	 	Geen	drugs,	alcohol	of	wapens	tijdens	 

bijeenkomsten van het team.
•	 	Leden	van	de	jongerenteams	plegen	 

geen strafbare feiten.

Handboek Traject Jongerenteams Utrecht. a. bolt, 
h. bellaart en c. smeulders, utrecht, 2004.
Recidivemeting trajecten aanpak en preventie 
jeugdcriminaliteit. o. nauta, dsp-groep in 
opdracht van dmo, amsterdam, 2008.

Haags jongeRen toezicHt team
jongerenteams bestaan ook in andere 
nederlandse gemeenten. Zo draait in den haag 
het preventieproject jongeren toezicht team 
(jtt). dit initiatief van de gemeente den haag 
en de regiopolitie haaglanden won vorig jaar 
de hein roethofprijs. deze prijs wordt jaarlijks 
toegekend aan het beste initiatief in nederland 
om criminaliteit te voorkomen. het project is 
voor jongeren tussen de zestien en twintig jaar 
die niet naar school gaan, noch een vaste baan 
hebben. 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. de werkzaamheden bestaan 
onder andere uit hulpverleningstaken, gericht 
toezicht houden op diverse locaties, het signa-
leren van onregelmatigheden en het aanspreken 
van overlastgevende jongeren en de inzet  
tijdens evenementen.
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door Robbie Keus

Het complex van ASC Nieuwland is midden in 
de Amersfoortse Vinex-wijk Nieuwland gevestigd. 
De wijk en de voetbalvereniging zijn stormachtig 
gegroeid door de snelle toename van het aantal  
jongeren in de wijk. Nog geen tien jaar geleden 
woonden er krap 1200 mensen in Nieuwland.  
In mid dels is dit aantal uitgegroeid naar bijna 
15000 inwoners, waarvan meer dan een derde  
jonger is dan 19 jaar.

SPANNINgEN
Volgens ASC Nieuwland-voorzitter Willem van 
der Craats hebben de club en de wijk veel overeen-
komsten. “Beide zijn jong, vol van enthousiasme en 
hebben de grenzen van de groei bereikt. Nieuwland 
is een jonge wijk die niet op jongeren is ingericht.” 
De sterke groei van de jeugd matcht niet met de 
beschikbare capaciteit van de voorzieningen in 
de wijk. Zo heeft de jeugd slechts beschikking over 
twee trapveldjes. Het ontbreken van activiteiten 
leverde in het verleden spanningen op.”

“Denk aan overlast van jongeren die rondhingen 
en met brommers door de wijk reden,” vertelt Van 
der Craats. “Problemen die nog hanteerbaar waren, 
maar op termijn wel zouden kunnen uitgroeien 

tot echte problemen.” Om de problemen voor te 
zijn bedacht de voetbalclub een concept waarbij 
het terrein van de vereniging zich de komende 
jaren kan ontwikkelen tot accommodatie met 
een aanbod voor iedereen. 

“We willen bewoners prikkelen 
tot een actieve leefstijl, dus skaten 
is bijvoorbeeld ook prima”

Wim van ’t Westeinde, jeugdtrainer bij ASC Nieuw-
land, is vanaf het begin betrokken bij het project-
team dat het concept ontwikkelde. “Door nu met 
een plan te komen, loop je over een paar jaar niet 
achter de feiten aan. Jongeren willen elkaar ont-
moeten. Dat is logisch en altijd al zo geweest. Maar 
omdat er in Nieuwland geen geschikte plek is waar 
zij elkaar kunnen ontmoeten, hebben wij dat sociale 
plein willen creëren. Het basisidee is dat we de doel-
groep die voor problemen zorgt of kan gaan zorgen 
hier naar toe kunnen halen, door hen een interes-
sant en uitdagend aanbod te doen. Actief met sport 
bezig zijn, staat centraal. Sport moet je in dat 
opzicht breed zien. We willen bewoners prikkelen 
tot een actieve leefstijl, dus skaten is bijvoorbeeld 
ook prima.”

Voetbalclub ASC Nieuwland staat letterlijk en figuurlijk midden in 
de gelijknamige wijk in Amersfoort-Noord. Sinds een paar jaar is de vereniging 
bezig met een ambitieus project waarbij zij haar accommodatie wijkbreed 
gaat inzetten. Volgens voorzitter Willem van der Craats kijkt ASC Nieuwland 
verder dan de club en haar leden. “We willen ook een maatschappelijke 
functie in de wijk vervullen.”

INTERVIEW Een club met een maatschappelijke functie

SOCIAAl PlEIN 
IN DE WIJk
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>>

Met sportbeoefening wil de Amersfoortse 
sportvereniging ASC Nieuwland een 
maatschappelijke rol vervullen in de wijk 
Nieuwland / foto: Pallieter de Boer. 
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DAgArrANgEMENT
Het resultaat van de aanpak is een laagdrempelig 
‘sportief dagarrangement’ waarbij breedtesport, 
onderwijs, welzijn en buurtvoorzieningen hand in 
hand gaan. Kenmerken van deze formule zijn oplos-
singen voor schoolsport, naschoolse sportieve en 
gewone kinderopvang, huiswerkbegeleiding en 
nieuwe buurtsporten. Hierbij is de accommodatie 
van ASC Nieuwland van 7.30 uur tot 22.30 uur be - 
schikbaar. Overdag voor de basisscholen, ‘s middags 
voor de jeugd en ‘s avonds voor de spelers van de 
club. Overdag wordt, naast het sporten, kinder-
opvang en naschoolse sportieve kinderopvang  
aangeboden. Op termijn wordt het zelfs mogelijk 
om sport en studie te combineren door huiswerk-
begeleiding aan te bieden. 

Om het concept te realiseren was een ingrijpende 
verbouwing van de accommodatie noodzakelijk. 
Zo is het hoofdveld inmiddels voorzien van ver-
lichting om intensiever gebruik mogelijk te maken. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een Sportplaza 
op het complex waar gedurende de dag en de avond 
meerdere sporten kunnen worden beoefend door 
bewoners uit de wijk. 

“Ook het clubhuis wordt vernieuwd”, vertelt Van ’t 
Westeinde. “Het gebouw moet tweemaal zo groot 
worden zodat we er een multifunctioneel sport-
servicecentrum in kunnen huisvesten, met ruimte 
voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, studie-
begeleiding en een medisch centrum.” 

COMBINATIEFuNCTIONArIS
Om het dagarrangement goed uit te voeren zal de 
organisatie van Nieuwland moeten professiona liseren 
en moderniseren. Daarvoor maakt de club als eerste 
vereniging in Amersfoort gebruik van een combinatie-
functionaris. Deze functionaris, waarvan het kabinet 
wil dat er de komende jaren in Nederland 2500 worden 
aangesteld, moet een brug vormen tussen verschillen-
de sectoren zoals onderwijs, sport en cultuur. 

Volgens Van der Craats kan de multifunctionele 
sport accommodatie zo uitgroeien tot dé centrale 
plek in de wijk. “Een plek waar ook een praktijk-
leeromgeving voor het beroepsonderwijs ontstaat. 
ASC Nieuwland is een erkend Praktijkleerbedrijf voor 
de opleiding Sport en Bewegen en voor de technische 
beroepen. Dit houdt in dat er stageplekken worden 
gecreëerd zowel in het kader van sport en bewegen 
als op het gebied van onderhoud, kinderopvang,  
welzijn, horeca en sportmanagement.”

COrPOrATIE 
De uitbreiding van het clubhuis wordt gerealiseerd 
door woningbouwcorporatie Portaal die zich ook 
bij het initiatief heeft aangesloten. Volgens Van 
’t Westeinde is de corporatie een logische partner. 
“Portaal is eigenaar van een groot deel van de wonin-
gen in Nieuwland. Als jongeren rondom corporatie-
woningen rottigheid uithalen omdat er niets te doen 
is, heeft Portaal daar ook last van. Denk aan klagende 
huurders, maar ook aan de vastgoedwaarde die hier-
door afneemt.”

“Deze sportieve ontmoetingplek 
voor jong en oud zal een bijdrage 
leveren aan de sociale cohesie”

Van ’t Westeinde is er van overtuigd dat naast Portaal 
ook alle andere betrokken partijen voordeel hebben 
van het project. “Wijkbewoners krijgen een multi-
functionele sportaccommodatie met een ver-
nieuwend sportaanbod en een professioneel sport-
kader. Deze sportieve ontmoetingplek voor jong en 
oud zal een bijdrage leveren aan de sociale cohesie. 
Dit zal leiden tot minder overlast, doordat potentiële 
hangplekken voorkomen worden. Het onderwijs 
wordt voorzien van een brede school met sportaan-
bod. De accommodatie zal resulteren in stageplaat-
sen en door de huiswerkbegeleiding in verbeterde 
leerprestaties.”
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“Het aanbod van de activiteiten heeft ook effect 
op de werkgelegenheid in de wijk”, vult Van der 
Craats aan. “Direct gevolg is dat er extra arbeids-
plaatsen gecreëerd worden door het realiseren van 
dit sportieve dagarrangement. Indirect gevolg is 
dat de participatie op de arbeidsmarkt wordt 
bevorderd vanwege het aanbieden van een breed 
assortiment aan kinderopvang. Een verbeterd 
sociaal klimaat heeft een gunstig effect op de  
vastgoedwaarde en daarmee voor de gemeente  
op de ozb-belasting.”

TrANSFErWAArDE
De voordelen van het project en de transferwaarde 
voor andere wijken is ook de provincie Utrecht niet 
ontgaan. “De provincie heeft aangegeven dat ze 
graag in ons project wil participeren” legt Van der 
Craats uit. “Ze heeft gevraagd om zowel het proces 
als de opzet van het dagarrangementen te beschrij-
ven. Deze informatie wil de provincie gebruiken om 
het concept ook in andere gemeenten uit te rollen.” 
De initiatiefnemers zijn van plan om daar zelf ook 
een rol in te gaan spelen. Samen met de SRO in 
Amersfoort worden hiervoor de mogelijkheden 
onderzocht. Om de effecten van het concept inzich-
telijk te maken, wordt het project ook gemonitord. 
Van der Craats: “Amersfoort heeft andere wijken die 
vergelijkbaar zijn met Nieuwland. Op termijn willen 
we nagaan in hoeverre de problematiek die we  
willen voorkomen ook daadwerkelijk afwijkt van 
die wijken.” 

PrOCES
De waarde van het concept zit volgens Van ’t West-
einde niet alleen in de inhoud van de plannen, maar 
vooral in het proces dat is doorlopen. “Het betrek-
ken van partners, het vormgeven van de plannen 
en het neerzetten van een stabiele organisatie. Die  
stabiele organisatie heeft er voor gezorgd dat we 
dit concept in alle rust hebben kunnen opzetten 
en doorontwikkelen. Als alles is uitgekristalliseerd 
kun je het inzetten in andere wijken en steden.”

Van der Craats heeft een aantal tips voor clubs die 
met het concept aan de slag willen gaan. “Ga uit van 
het vraagstuk dat in de wijk leeft en betrek iedereen 
die een steentje kan bijdragen. Wij zijn in 2007 ook 
begonnen met het inventariseren en polsen van 
de potentiële partners. Dat begon bij de leden. 
Voorwaarde om met dit project te beginnen, was 
dat de leden van de club het idee zouden omarmen. 
Bijna 90 procent van onze leden komt uit de wijk 
dus men was enthousiast dat we wat voor de wijk 
wilden doen. Vanuit dit vertrekpunt hebben we 
ge sprekken gevoerd met de partijen in de wijk, de 
gemeente Amersfoort en landelijke organisaties. 
Doordat we het project van onderaf hebben opge-
bouwd, is er veel draagvlak bij alle betrokkenen. En 
juist vanuit dat draagvlak kunnen heel mooie din-
gen ontstaan.” <<

ondeRzoek
sportactiviteiten kunnen ten goede komen 
aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling 
van jongeren met gedragsproblemen en tot 
gedragsverbetering leiden. dat blijkt uit 
australisch onderzoek naar sportprojecten 
voor deze jongeren. maar daarvoor moeten 
de projecten wel onderdeel zijn van een bredere 
aanpak van antisociaal gedrag. samenwerking 
met instanties op het gebied van onderwijs, 
welzijn en werkgelegenheid kan zorgen voor 
een goede instroom in de projecten. de onder-
zoekers hebben een aantal voorwaarden 
geformuleerd waaraan dit soort projecten 
moet voldoen om succesvol te kunnen zijn.

Sport, Physical Activity and Antisocial Behaviour 
in Youth, leesa morris, jo sallybanks,  
katie willis en toni makkai, australian institute 
of criminology (aic), 2003. het onderzoek is 
te downloaden van de website van het aic: 
www.aic.gov.au 



Het Damrak is een van de straten in 
Amsterdam waar straatmanagement 
wordt ingezet / foto: Inge van Mill.



REPORTAGE Straatmanagers

“zE DIENEN 
EEN gEzOND 
ONDErNEMErS- 
klIMAAT” 
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Bedrijfsleven

ze zien er uit als gewone burgers. Niks geen uniform, geen wapens en 
ze hebben al helemaal geen bevoegdheden. Toch drukken ze in Amster-
dam een behoorlijke stempel op een betere, schonere en veiligere stad. 
het zijn dé straatmanagers, alias dé netwerkers, ofwel dé bemiddelaars 
die belangrijke partijen met elkaar verbinden en menig ondernemer erop 
wijzen dat ze iets aan hun eigen veiligheid moeten doen. Al is het maar 
door het lensje van de beveiligingscamera een keer schoon te maken. 
Wel kan de wijze van werken nog professioneler, blijkt uit onderzoek.

>>

door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM creatieve 

communicatie.

de beveiligingscamera die onopgemerkt is gezakt en 
zo doende de kassabediende niet meer in het oog heeft. 
het winkelpersoneel dat verzuimt goedemiddag te zeggen 
tegen de klanten die binnenkomen. etalages die zo vol staan 
dat het onmogelijk is om voor de sociale controle van binnen 
naar buiten te kijken én de stapel spijkerbroeken die vlak bij 
de  deur voor het grijpen ligt. menig dief wrijft bij het zien 
van deze ‘fouten’ genoegzaam in zijn handen en denkt: 
hier is het makkelijk buit maken.

in amsterdam worden ondernemers door 25 winkelstraatma-
nagers op dit soort triviale, maar uiteindelijk belangrijke 
zaken gewezen. door het de crimineel met eenvoudige aan-
passingen moeilijker te maken, wordt de veiligheid in de stad 
op een simpele en doeltreffende manier vergroot. “maar het 
wijzen op bijvoorbeeld een vies lensje van de beveiligings-
camera is natuurlijk niet het enige wat straatmanagers doen”, 
vertelt peter hammecher. als veiligheidsmanager van het 
platform criminaliteitsbeheersing amsterdam-amstelland 
weet hij als geen ander dat de straatmanagers heel wat meer 
taken op zich nemen. “Ze dienen een gezond ondernemers-
klimaat, waar veiligheid een belangrijk onderdeel van is. 
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Ze letten op hun omgeving, op vraagstukken die ondernemers 
raken, op de bereikbaarheid van winkels, op graffiti, op  
leegstaande panden, ze houden in de gaten welke plannen 
de gemeente heeft, enzovoort. Ze zorgen echt voor een  
goed economisch klimaat.” 

INTErMEDIAIrS
hammecher legt uit dat de winkelstraatmanagers in amster-
dam zijn aangesteld als tussenpersoon van de winke liers-
verenigingen en de gemeente (stadsdeel). “het project is 
ongeveer zes jaar geleden ontstaan met het idee dat je vraag-
stukken, zoals een schonere, veiligere en betere straat, kunt 
aanpakken met een goede samenwerking tussen de verschil-
lende partijen. je kunt om datzelfde doel te bereiken bijvoor-
beeld ook voor meer blauw op straat kiezen, maar alleen  
daarmee kom je er niet. je zult de zaken gezamenlijk aan  
moeten pakken. als je beseft dat in het gebied van de kamer 
van koophandel amsterdam 120 000 kleine bedrijven zijn 
gevestigd, dan wordt meteen duidelijk dat het goed is om 
communicatieve intermediairs te hebben. als gemeente, als 
politie, als kamer van koophandel, maar ook als regionaal 
platform criminaliteitsbeheersing kun je nooit met al deze 
ondernemers rechtstreeks contact hebben. Zodoende weet 
je ook nooit wat er echt speelt en waar wat aan gedaan 
moet worden.”

“Er zijn al heel wat veiligheidstrainingen 
gegeven aan ondernemers”

straatmanagers kunnen dat grotendeels wel, zo ervaart 
hammecher in de praktijk. met hun contacten met onder 
andere de buurtregisseur van de politie, de gebiedsbeheerder 
van het stadsdeel, de winkeliers, de reinigingspolitie en de 
medewerkers van ‘bouwen en wonen’ zijn zij in staat hun wijk 
beter, schoner en veiliger te krijgen. “het zijn ongelooflijk 
communicatievaardige mensen”, aldus hammecher. “Ze heb-
ben een bijzonder groot netwerk en weten precies wat er aan 
de hand is. omdat ze zo veel mensen kennen, kunnen zij de 
juiste personen bij elkaar brengen. Zo worden problemen of 
misverstanden snel opgelost. dat heeft in heel wat wijken in 
amsterdam inmiddels resultaat opgeleverd. straat managers 
krijgen veel voor elkaar. Zo zijn er al heel wat veiligheids-
trainingen gegeven aan ondernemers.”

VErBETErINgEN
ellen jacobs van de kamer van koophandel amsterdam 
kan de uitspraken van peter hammecher bevestigen. 
samen met de vereniging amsterdam city (vac) en stads - 
deel amsterdam centrum heeft de kamer van koophandel 
aan bureau stadia eind vorig jaar opdracht gegeven een  
evaluatie van het functioneren van het binnenstad- en  
straatmanagement amster dam centrum uit te voeren. 
daaruit blijkt onder meer dat het systeem van intermediairs 
bijdraagt aan een goede economische ontwikkeling van  
winkelstraten en buurten. de straten worden veiliger en 
de communicatie tussen ondernemers en de gemeente 
is vooruitgegaan.



“Het straatmanagement zou veel 
proactiever kunnen opereren” 

toch blijkt er volgens jacobs uit het onderzoek ook dat er nog 
een hoop verbetering mogelijk is. “het straatmanagement zou 
veel proactiever kunnen opereren”, zegt zij. “nu wordt er vooral 
gereageerd. tijdens het overleg tussen de ondernemers en de 
straatmanagers, dat elke zes weken plaats heeft, wordt te veel 
energie gestoken in de beleidsontwikkeling van de gemeente 
waarover men het niet eens is. neem de regelgeving rond de 
gevelreclame die iedere ondernemer aangaat. in plaats van af 
te wachten en bij de inspraakronde pas te zeggen dat het ze 
niet zint, zou het beter zijn als er van tevoren al vanuit de 
ondernemers wordt geformuleerd hoe ze iets willen hebben. 
Zodat het stadsdeel daar rekening mee kan houden en kan 
sturen op een oplossing waarmee alle partijen tevreden zijn.”

PrOFESSIONAlISErEN
een andere verbetering zou een meer uniforme aanpak zijn. 
“straatmanagers zijn nu vooral bezig met hun eigen buurt 
en geven ieder op hun eigen manier invulling aan hun taak”, 
aldus jacobs. “terwijl het juist effectiever zou zijn als alle 
straatmanagers om en nabij dezelfde werkagenda hebben. 
Zo kunnen ze beter kennis en ervaring delen. dat geven 
de straatmanagers zelf ook aan in het evaluatieonderzoek. 
voor ons reden om met een gemeenschappelijk werkplan te 
komen, waarin een duidelijk doel wordt gesteld: met elkaar 
de stad amsterdam aantrekkelijker maken.”

elke ondernemersvereniging en straatmanager vult ver-
volgens aan de hand van de gemeenschappelijke doelstel-
lingen het werkplan in voor het eigen gebied, aldus jacobs. 
“en ook vac, het stadsdeel en de kamer van koophandel  
formuleren acties aan de hand van de gemeenschappelijke 
doelstellingen. op die manier ben je met zijn allen nog pro-
fessioneler aan de slag met binnenstadsmanagement. niet 
onbelangrijk, want amsterdam heeft een sterke positie, maar 
andere nationale en internationale steden timmeren ook fors 
aan de weg. Zeker als het gaat om een aantrekkelijk verblijfs-
klimaat en het winkel- en horeca-aanbod én belangrijke voor-
zieningen als parkeren en bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer.” het gemeenschappelijke werkplan, opgesteld door 
de kvk, het stadsdeel en de vac, ligt sinds eind januari op 
tafel. met het werkplan is het volgens jacobs ook mogelijk 
om straks goed te evalueren. “doordat nu duidelijk is wat 
je met elkaar hebt afgesproken, weet je bij de evaluatie  
precies wat je moet beoordelen.”

ANDEr BElANg
de 25 amsterdamse straatmanagers zijn óf in dienst van 
een ondernemersvereniging óf van de gemeente. voor beide 
posities is volgens peter hammecher wat te zeggen. wel hoort 
hij om zich heen dat het prettiger werken is in dienst van 
de ondernemersvereniging. “simpelweg omdat je anders door 
de ondernemers toch als een medewerker van de gemeente 
wordt gezien. als straatmanager heb je in dienst van de 
gemeente ook te maken met een ander belang. het bruggen 
bouwen lijkt mij een stuk moeilijker als straatmanager, >>
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omdat je, wanneer je iets nuanceert, direct wordt gezien 
als het verlengstuk van de gemeente.”

monique hofstede, in dienst als straatmanager bij het  
stads  deel oud-west, begrijpt wat hammecher bedoelt, maar 
de onduidelijke of lastige rol valt volgens haar in de dagelijkse 
praktijk wel mee. “veel ondernemers zijn vaak inderdaad niet 
blij met het stadsdeel en de regels waar ze zich aan dienen 
te houden. misschien dat het daarom voor de straatmanager 
in dienst van de gemeente wat lastiger is om het vertrouwen 
van de ondernemers te winnen. maar mijn ervaring is wel 
dat als je eenmaal een band hebt, deze niet zomaar meer 
stuk gaat.”

hofstede maakt duidelijk dat werken voor de gemeente ook 
zijn voordelen heeft. “Zo kan ik juist op sommige momenten 
sneller iets voor elkaar krijgen dan een straatmanager in 
dienst van de ondernemersvereniging”, stelt zij. “simpelweg 
omdat voor mij de lijntjes met de gemeente echt heel kort 
zijn. daardoor kan ik sneller de juiste persoon benaderen. 
maar ja, daar staat inderdaad tegenover dat er ook momenten 
zijn waarop ik niet helemaal kan opkomen voor de belangen 
van de ondernemer. ik kan niet tegen mijn collega’s bij 
de gemeente of tegen het gevoerde beleid aanschoppen.”

WAArDEVOl
toch ervaart hofstede haar bijdrage als straatmanager als 
zeer waardevol. de helft van haar tijd brengt ze door op straat. 
haar werkterrein beslaat de ten kate-, de kinker- en 

de bilderdijkstraat. Goed voor zo’n vierhonderd ondernemers. 
Ze werkt samen met twee andere collega’s. “Zoveel onder-
nemers houdt inderdaad een hoop praten in om te weten wat 
er bij iedereen speelt”, zegt hofstede. “Gelukkig vind ik praten 
leuk. het is ook de enige manier waarop je samen tot een  
betere en veiligere omgeving kunt komen.” 

Ze is bijvoorbeeld best trots dat dankzij haar de medewerkers 
van een zorgwinkel in de bilderdijkstraat zich sinds enige tijd 
weer veilig voelen op hun werk. “de medewerkers wilden 
graag camerabewaking”, vertelt hofstede, “maar het manage-
ment wilde daar niet aan.” Ze besloot daarop een brief te  
sturen naar het management met daarin argumenten vóór 
beveiligingscamera’s. “ik heb ze duidelijk gemaakt dat er het 
afgelopen jaar in de bilderdijkstraat diverse overvallen plaats 
hadden die met veel geweld gepaard gingen. Ze gingen  
overstag.” daarnaast wees ze – met positief resultaat – op 
de subsidieregeling ‘veilig ondernemen’ van de gemeente 
amsterdam. die stelt jaarlijks één miljoen euro beschikbaar 
voor winkeliers die preventieve maatregelen willen nemen. 
in 2008 werd er door de ondernemers voor een half miljoen 
euro (500 aanvragen) gebruikgemaakt van deze regeling.

gEEN BEMOEIAl
volgens hofstede zit het succes van het straatmanagement 
ook in het feit dat er nu regelmatig iemand kijkt of onder-
nemers geen onnodige veiligheidsrisico’s nemen. “het vieze 
cameralensje is een goed voorbeeld, maar ook het kasgeld  
tellen voor het open raam. ik zie ondernemers dat zo vaak 
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doen. dan ga ik toch echt even naar binnen om te zeggen 
dat ze dat dus nooit meer moeten doen. dat is echt vragen 
om moeilijkheden.”

bang dat ze gezien wordt als een bemoeial is ze niet. “ik loop 
ook niet met een opgeheven vingertje naar binnen. al vertel 
ik ze wel heel duidelijk dat ze ook een eigen verantwoordelijk-
heid hebben. nee, problemen heeft dat nog nooit opgeleverd. 
ik kan wat dat betreft met alle ondernemers prima opschieten. 
ik heb maar één keer gehad, in het jaar dat ik nu straatmana-
ger ben, dat ik er bij een winkelier ben uitgezet. dat had alleen 
niet met mij persoonlijk te maken, maar doordat ik de zoveel-
ste straatmanager was die langskwam. er was in die tijd nogal 
een wisseling van de wacht geweest. uiteindelijk is het goed 
gekomen. ik ben zelfs weer voor de koffie uitgenodigd.”

grOOT NETWErk
ook collega ernst weidema drinkt in zijn omgeving - nieuwen-
dijk en rembrandtplein - heel wat kopjes koffie om de buurt 
veiliger te maken. als pregepensioneerde is hij nu bijna twee 
jaar lang elke dag op straat te vinden. “ik ben in dienst van 
twee ondernemingsverenigingen”, aldus weidema. 

“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk 
ondernemers betrokken zijn”

volgens de straatmanager is het van groot belang om over 
een ruim netwerk te beschikken wil je de functie goed kunnen 

uitvoeren. Zelf was hij voor hij met prepensioen ging vesti-
gingsmanager van de hema aan de nieuwendijk. “Zodoende 
ben ik geen onbekende voor de ondernemers. dat is gunstig, 
want zo hoor ik veel eerder wat er aan de hand is.” weidema 
is ervan overtuigd dat de straatmanager het gebied en daar-
mee de ondernemers vooruit helpt. “winkeliers zijn nogal 
individueel bezig, terwijl de kracht juist zit in het samen-
werken om te komen tot het gewenste kwaliteitsniveau 
en imago van de straat. daarom is het ook zo belangrijk 
dat  zoveel mogelijk, het liefst alle, ondernemers betrokken 
zijn. daarop spreek ik winkeliers ook aan, als blijkt dat 
ze niet verenigd zijn.”

weidema biedt daarbij een ‘managementrapport’ aan over 
wat de vereniging en de straatmanager doen voor het winkel-
gebied en zijn ondernemers. een meer gestructureerd en 
gemeenschappelijk overleg is volgens hem van groot belang. 
“als is het maar om van elkaar te leren. Gelukkig wordt dit 
in amsterdam centrum in gang gezet met het gemeenschap-
pelijke werkplan van onder andere de kamer van koophandel. 
de couleur locale wordt daar als onderscheidende factor aan 
toegevoegd. op die manier is de straatmanager beter op 
de hoogte van wat er in de stad allemaal gebeurt”, meent 
weidema. “dan kun je echt dé schakel zijn die op basis 
van goede informatie mensen bij elkaar brengt en bijdraagt 
aan oplossingen. dat levert vertrouwen op bij alle partijen.” <<
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Column

Twee jaar geleden deed ik het nieuwe 
kabinet in mijn eerste column tien tips 
aan de hand voor een geslaagd misdaad-
preventiebeleid (Tien Tips voor Balken-
Bos). Ik beloofde de uitvoering ervan 
secuur te zullen bewaken. Oftewel, 
tijd voor de midterm review. 

De eerste twee tips gingen over de uit-
voeringsstructuur. Er zou een Onderraad 
Veiligheid moeten komen onder voorzit-
terschap van de MP en vanuit Den Haag 
zou het veiligheidsbeleid van gemeenten 
en bedrijfsleven scherp moeten worden 
bewaakt. Deze tips zijn slechts zwakjes 
ter harte genomen. Bewindslieden wier 
beleid tekortschiet worden hierop onvol-
doende aangesproken. Ook de gemeen-
ten gaan goeddeels hun eigen gang. Dat 
laatste is overigens niet zo’n probleem, 
want veel wethouders lijken me meer 
preventiebewust dan de Haagse bestuur-
ders. De samenwerking met het bedrijfs-
leven loopt redelijk goed. Een treffend 
staaltje polderen dat nu al 20 jaar wordt 
volgehouden. Andere landen kunnen 
er een voorbeeld aan nemen.   

Tip drie waarschuwde dat een probleem-
wijkenbeleid zonder wijkgericht veilig-
heidsbeleid tot mislukking is gedoemd. 
De op deze klus gezette Ella Vogelaar 
heeft mijn toch al sombere verwachtin-
gen nog weten te overtreffen. Ze is in 
zeven sloten tegelijk gedoken. De door 
mij voorspelde parlementaire enquête 
naar het probleemwijkenbeleid lijkt me 
nauwelijks nog te ontlopen. Tip voor haar 
opvolger: neem een criminoloog in 
dienst, in plaats van een spin doctor. 

Tip vier beveelde verplichte opvoedings-
ondersteuning aan voor zwakke gezin-
nen. De grote steden staan achter zulk 
beleid, inclusief de vorige en nieuwe bur-
gemeester van Rotterdam, maar minister 
Rouvoet is bang natte voeten te krijgen 
in de Tweede Kamer. Vooralsnog kan deze 
armlastige portefeuilleminister niet op 
een goede beoordeling rekenen.

Tip vijf riep op tot een landelijke campage 
tegen fietsendiefstal. Deze campagne is 
er, na 20 jaar non-beleid, zowaar geko-
men. Of het daadwerkelijk lukt om het 
aantal fietsendiefstallen met 100000 
omlaag te brengen, zal nu moeten blij-
ken. Tip zes betrof de verkoop van alcohol 
aan minderjarigen (verbieden) en de alco-
holaccijns (fors omhoog). Minister Klink 
begon veelbelovend met een voorstel 
om de happy hours te verbieden. Toen hij 
vervolgens voor betuttelaar werd uit-
gemaakt, heeft zijn partij hem terug-
gefloten. Politici hebben liever geen ruzie 
met de brouwers. Het schrikbarend uit 
de hand gelopen alcoholmisbruik onder 
jongeren is dus nog steeds niet aan-
gepakt. Een forse accijnsverhoging naar 
Zweeds voorbeeld lijkt me nu de enige 
optie. Wie durft?

Tip zeven betrof de grootschalige inzet 
van nieuwe technologieën zoals video-
camera’s. De situationele preventie staat 
in Nederland op redelijk hoog peil, maar 
van nieuwe impulsen valt weinig te 
bespeuren. De Nederlandse politie heeft 
zich nagenoeg geheel uit de techno-
preventie teruggetrokken. Misschien 
kan de aangekondigde nationale inves-
teringsimpuls worden aangewend voor 
de structurele verbetering van de tech-
nische beveiliging in openbare ruimten 
en de sociale woningbouw. 

Tip acht had betrekking op de uithuis-
plaatsing van gewelddadige partners. 
Het kabinet heeft hiermee goede vor-
deringen gemaakt. Een dikke voldoende 
voor rijk, lokale overheden en politie. 
Tips negen en tien riepen op slachtoffers 
spreekrecht te geven en door de rechter 
aan de dader opgelegde schadevergoe-
dingsbevelen te laten voorschieten door 
de staat. Deze tips zijn goeddeels opge-
volgd. Een wetsvoorstel hierover ligt bij 
de Eerste Kamer. Maar het is vanwege 
een onbezonnen amendement nog 
steeds niet aangenomen. Ondanks dit 
gepruts van de volksvertegenwoordiging, 
gaat het met het slachtofferbeleid tame-
lijk goed. 

Het kabinet krijgt van mij voor zijn  
preventiebeleid gemiddeld een zes plus. 
Sommigen zullen dat goed genoeg vin-
den. Van een kabinet waarvan de premier 
de zesjesmentaliteit onder Nederlandse 
studenten kapittelt, verwachten wij  
echter meer. Zoals mijn kleinzoon, in 
navolging van Bob de Bouwer, pleegt 
te zeggen: aan de slag! <<

TuSSENrAPPOrT

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



  

hoewel de hoeveelheid in nederland 
geproduceerde drugs de afgelopen jaren 
is afgenomen, zijn de lage landen nog 
steeds een van de belangrijkste produ-
centen van amfetamine en xtc. dat blijkt 
uit een rapport van het vn-bureau voor 
de bestrijding van drugs en criminaliteit 
(unodc) over de wereldwijde drugspro-
ductie in 2008. het aantal laboratoriums 
in nederland neemt af, maar de pillen-
fabrieken weten wel grotere productie 
te draaien, aldus het rapport. tel hier een 
aantal andere landelijke ontwikkelingen 
bij op – van drugsrunners die toeristen 
in de grensstreek op gewelddadige wijze 
aan de drugs helpen tot zeer actieve veel-
plegers die hun therapeutische metha-
dondoses verhandelen – en het is duide-
lijk dat drugsgebruik ook in ons 
gedoogparadijs een heet hangijzer is. 
brå, het Zweedse kenniscentrum voor 
criminaliteitspreventie, heeft opwek-
kend nieuws. uit een in opdracht van 

brå uitgevoerde meta-analyse komen 
verschillende psychosociale behandelin-
gen en groepstherapeutische interven-
ties naar voren als bewezen effectieve 
middelen in de strijd tegen criminaliteit 
en overlast van drugsverslaafden. het 
behandelen van drugsverslaving kan 
delinquent gedrag en criminaliteit daad-
werkelijk verminderen, concluderen 
de britse auteurs van Effectiveness of 
Treatment in Reducing Drug-Related Crime 
(zie: www.bra.se). de review van drugs-
behandelprogramma’s die wereldwijd in 
justitiële settings worden toegepast laat 
zien dat de meerderheid positieve uit-
komsten sorteert. Zo blijkt uit een van 
de onderzochte studies dat het aantal 
dagen dat aan opiaten verslaafde veel-
plegers aan criminaliteit besteedden 
bijna gehalveerd was nadat ze naast 
methadon ook psychotherapie hadden 
gekregen. ook worden er successen 
gemeld met onder meer nazorg na 

detoxificatie, gecontroleerde heroïnever-
strekking, en routinematige drugstesten 
in de gevangenis. Zelfs ongebruikelijke 
behandelmethoden blijken hoopgevend. 
een britse studie meldt bijvoorbeeld dat 
het aantal overtredingen, arrestaties 
en veroordelingen van verslaafde veel-
plegers die tijdens hun straf regelmatige 
acupunctuurbehandelingen onder-
gingen aanzienlijk kleiner was dan 
bij controlegroepen die een placebo 
of geen behandeling kregen. 

bijzonder aan het brå-rapport is dat 
gekeken wordt naar de effectiviteit 
van drugsbehandelingen in relatie tot 
crimineel gedrag. de meeste bestaande 
reviews richten zich op effecten op 
drugsgebruik, zonder daarbij ander  
probleemgedrag (zoals delinquentie, 
arbeidsdeelname en huisvesting) te 
betrekken. dat is een belangrijke omis-
sie, omdat uit onderzoek bekend is dat 
de meerderheid van drugsgebruikers die 
deelnemen aan drugsbehandelprogram-
ma’s stelselmatig en veelvuldig over-
tredingen plegen – soms ook na 
de behandeling.

volgens de Monitor veelplegers 2008  
staat driekwart van de zeer actieve  
veelplegers in nederland als verslaafd 
geregistreerd. het nederlandse veel-
plegersbeleid is erop gericht om het  
aantal veelplegers terug te dringen en 
recidive onder de draaideurcriminelen te 
verminderen. daartoe wordt ingezet op 
bijvoorbeeld de strafrechtelijke opvang 
verslaafden, inrichtingen voor stelsel-
matige daders en supersnelrecht. maar 
wie weet komt er ook nog eens acupunc-
tuur in de bajes. << lynsey dubbeld is werk-

zaam bij het centrum voor criminaliteits preventie 

en veiligheid.
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CCV-nieuws

CCV-WIJZER 

Wat heeft het CCV te bieden aan gemeenten en andere  
veiligheidspartners en wat kan het voor hen betekenen?  
De CCVwijzer geeft antwoord op deze vragen. 

In de publicatie geven de programmaleiders van het CCV aan 
hoe ze u kunnen helpen bij uw dagelijkse maatschappelijke 
veiligheidsvraagstukken. Naast de onderwerpen uit de zeven 
CCV-programma’s is er ook aandacht voor de certificatie-
schema’s die onder het beheer van het CCV vallen.

In de webwinkel van het CCV kunt u de CCVwijzer downloaden 
of gratis bestellen. 

HANDBOEK BUURTBEMIDDELING

Het CCV heeft een nieuw handboek Buurtbemiddeling 
samengesteld. Dit handboek biedt lokale veiligheidspartners 
overzicht en handvatten om een project Buurtbemiddeling 
op te starten en te implementeren. 

Deze uitgave bundelt en actualiseert de inhoud van de uitga-
ven Beter een goede buur (2001) en Goede buren, betere buurten 
(2003). Ook is een brochure uitgebracht over buurtbemid-
deling. Deze geeft op hoofdlijnen uitleg over wat buurt-
bemiddeling inhoudt. 

In de webwinkel van het CCV kunt u het handboek  
en de brochure downloaden of gratis bestellen. 

KVU-MODULE GEWELD

De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) is uitgebreid  
met een module Geweld. Deze module is een aanvulling  
op het stappenplan KVU en kan tegelijk met de uitvoering 
van het plan van aanpak van de kwaliteitsmeter worden 
uitgevoerd. 

De module Geweld biedt de mogelijkheid om de problemen 
op het specifieke gebied van uitgaansgeweld te analyseren 
en gericht aan te pakken. De module is vooral bedoeld voor 
KVU-samenwerkingsverbanden, maar is ook interessant 
voor andere betrokkenen die te maken hebben met geweld.

Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/kvu

STIMULERINGSBIJDRAGE 
HERCERTIFICATIE KVO    

Projecten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) die in 2009 
voor de eerste keer worden hergecertificeerd door middel van 
het certificaat ‘Continu-samenwerken’, komen in aanmerking 
voor een stimuleringsbijdrage. Per hergecertificeerde KVO-
locatie wordt 530 euro ter beschikking gesteld. De toekenning 
van de stimuleringsregeling vindt plaats nadat het certificaat 
‘Continu-samenwerken’ is ontvangen. 

Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/kvo

WEBDOSSIER OOST-EUROPESE 
ARBEIDSMIGRANTEN  

Het CCV heeft een nieuw dossiers op zijn website gelanceerd: 
‘Oost-Europese arbeidsmigranten’. In dit dossier worden de 
maatschappelijke problemen die de arbeidsmigratie met zich 
meebrengt, toegelicht en mogelijke aanpakken aangereikt.

De maatschappelijke problemen hebben vooral betrekking 
op de naleving van arbeidsvoorwaarden, integratieaspecten, 
huisvestingsproblemen en de overlast die hiermee gepaard 
kan gaan. Het dossier bestaat uit beschrijvingen van onder-
zoeken, beleidsstukken en praktijkvoorbeelden.

Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl

ATTRACTIVITEITSLIJST VRKI 
GEACTUALISEERD  

Het CCV heeft per 1 januari 2009 de geactualiseerde attractivi-
teitslijst bij de Verbeterde Risicoklasse-indeling (VRKI) gepubli-
ceerd. De lijst van januari 2009 mag direct worden gebruikt 
voor nieuwe beveiligingsprojecten. Vanaf 1 maart 2009 is 
gebruik van de geactualiseerde lijst van januari 2009 verplicht. 

De attractiviteitslijst is een lijst waarmee waarmee bepaald 
kan worden hoe aantrekkelijk bepaalde goederen zijn voor 
inbrekers. De attractiviteit is van belang voor het correct bepa-
len van het risico op een gerichte inbraak. De bestaande lijst 
uit 2007 is aangepast, zodat deze beter aansluit bij de ontwik-
kelingen op inbraakgebied. De attractiviteitslijst januari 2009 
kent een aantal nieuwe categorieën en de inschaling van 
bestaande categorieën is aangepast aan de actuele inbraak-
cijfers.   

Meer informatie is beschikbaar op de website van het CCV 
(www.hetccv.nl/vrki). << 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.
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SluITINgSDATuM kOPIJ
Kopij voor secondant 23-2 (april 2009) 
dient uiterlijk 3 maart 2009 in het bezit 
van de redactie te zijn. Ongevraagde 
kopij kan plaatsing worden geweigerd.

AAN DIT NuMMEr WErkTEN MEE
Jan van Dijk, Lynsey Dubbeld, Robert Flos, 
Yvonne van der Heijden, Anneke van 
Hoek, Ruudje Kea, Justin de Kleuver, 
Mieke Komen, André van der Laan, 
Sandra Put, Paul van Soomeren.

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 Crimi-trends, 
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



SECONDANT 
tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 

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.


