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Soms is een slim geplaatste extra straat-
lantaarn al genoeg om de veiligheid 
te vergroten / foto: Inge van Mill. 
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Redactioneel

Om een verlicht ideaal te dienen wordt nog wel 
eens gegrepen naar verstrekkende maatregelen. 
Een bekend voorbeeld zijn wetten die werden aan-
genomen in de Verenigde Staten in de laatste jaren 
van de Eerste Wereldoorlog. Die moesten elke 
 discussie over de nadelen van Amerikaanse deel-
name aan die wereldbrand in de kiem smoren. Waar 
de vrijheid aan het oude Europese continent moest 
worden geschonken, werd ondertussen de vrijheid 
van meningsuiting op nietsontziende wijze aan 
banden gelegd in het eigen land – in de vorm van 
wijdverspreide censuur en beknotting van de pers-
vrijheid. Dit historische voorbeeld laat het gevaar 
zien hoe omwille van een goede zaak het doel 
 zodanig boven het middel wordt gesteld dat over 
het middel zelf en de proportionaliteit ervan niet 
meer wordt  nagedacht. Waarom zou dat gevaar 
voor bijvoorbeeld preventie van veelvoorkomende 
criminaliteit niet op de loer kunnen liggen? 

Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker 
Instituut, en hoogleraar Veiligheid en Burgerschap, 
denkt in van wel. Wat hem betreft moeten maat-
regelen niet alleen worden beoordeeld op vermin-
dering van de criminaliteit, maar ook op andere 
effecten op de samenleving. “Een maatregel kan 
meer goed dan kwaad doen”, aldus Boutellier, 
die een schot voor de boeg geeft: “De positieve 

klank van preventie zet de deur wijd open voor aller-
hande controlerende technologieën die misschien 
wel repressiever zijn dan het strafrecht.” De rups van 
de preventiestaat kan zich wel eens ontpoppen tot 
de doodshoofdvlinder van de controlestaat. 
Als voorbeeld noemt hij het leggen van verbanden 
in grote hoeveelheden gegevens. Hij signaleert een 
ontwikkeling naar volledige inzichtelijkheid in wat 
mensen doen onder het mom van preventie. “Het 
is zeer de vraag of we dat willen”, aldus Boutellier. 
Dat is toch een ernstige boodschap, die we rustig 
moeten laten bezinken. Wat gechargeerd gesteld, 
zouden we wel eens op weg kunnen zijn naar een 
vorm van totalitaire preventie. Door er überhaupt 
een discussie over te voeren, kan je de kans in ieder 
geval verkleinen.

Hoe het dan staat met de preventie komt in dit 
nummer aan bod. Van een verklaring van de daling 
van de criminaliteit tot de toekomst van de veilig-
heidszorg. En van de laatste empirische kennis uit 
het buitenland over effectieve maatregelen tot 
de laatste binnenlandse kennis over cameratoe-
zicht. Er valt veel goeds te bereiken met preventie, 
zolang we principiële vragen blijven stellen en 
de maatregelen niet gedachteloos uitvoeren. 
<< Alfred Hakkert

TOTAlITAIrE 
prEVENTIE
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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

“Ik ben acht dagen in shock geweest. 
Ik was er gewoon niet bij, eigenlijk kon 
ik ook niet huilen ofzo”. Dat zegt een 
slachtoffer van mishandeling over 
de directe gevolgen van het misdrijf. 
Ook op de middellange en lange termijn 
kunnen geweldsdelicten ernstige 

 gevolgen hebben, schrijven Willemijn 
Lamet en Karin Wittebrood in Nooit meer 
dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor 
slacht offers. ‘Ik ben altijd bang om te 
gaan  slapen’, aldus een van de slacht-
offers die de onderzoekers interviewden.

Jaarlijks is ongeveer 30 procent van de 
bevolking slachtoffer van criminaliteit. 
Lamet en Wittebrood onderzochten 
welke gevolgen slachtoffers ondervin-
den, wanneer deze gevolgen zich voor-
doen en hoeveel slachtoffers te maken 
hebben met ernstige psychische, sociale, 
lichamelijke of financiële gevolgen. 
Op basis van een analyse van slacht-
offerenquêtes concluderen de onder-
zoekers dat gemiddeld 63 procent van 
de slachtoffers emotionele gevolgen 

ondervindt. Dat betekent dat er jaarlijks 
meer dan een half miljoen delicten 
plaatsvinden waarvan de slachtoffers 
ernstige emotionele gevolgen onder-
vinden. De aard van die gevolgen zijn, 
blijkens het literatuuronderzoek waarvan 
Nooit meer dezelfde verslag doet, enorm 
divers. Angst, onveiligheidsgevoelens, 
boosheid en schuld worden het meest 
gerapporteerd. Slachtoffers van geweld 
zijn vaak ook op lange termijn nog bezig 
met wat er gebeurd is en de slachtoffers 
van inbraak tonen zich alerter over 
de beveiliging van hun woning. 

willemijn lamet en karin wittebrood, Nooit 
meer dezelfde. Gevolgen van misdrijven voor 
slachtoffers, Sociaal en Cultureel planbureau, 
Den haag, 2009. ISBN 978 90 377 0402 0.

NOOIT MEEr DEzElfDE NA SlAChTOffErSChAp

De opsporing van kinderporno op 
 internet wordt steeds moeilijker, omdat 
de werkwijze van aanbieders voortdu-
rend verandert. Zo wordt beeldmateriaal 
steeds beter verborgen, bijvoorbeeld 
door verspreiding via nieuwsgroepen, 
afgeschermde domeinen en spam. Politie 
en justitie investeren daarom liever 
in preventie. Maar preventief ingrijpen 
in onlinepraktijken stuit op juridische 
beperkingen. Wie bladert door Filteren 
van kinderporno op internet. Een 

 verkenning van technieken en reguleringen  
in binnen- en buitenland wordt al snel 
duidelijk hoe ingewikkeld de bestrijding 
van onlinekinderporno is.

Onze kennis over het tegengaan van kin-
derporno op internet is dan ook nog eens 
beperkt, zeggen de auteurs. Er ontbreken 
cijfers over de omvang en route van ver-
spreiding van kinderporno via het world 
wide web. Ook is weinig bekend over de 
effectiviteit van allerlei filter- en blok-
keertechnieken. Filteren van kinderporno 
op internet zet helder op een rij wat we 
wél weten. De auteurs inventariseren de 
beschikbare technische tools en bespre-
ken bestaande ervaringen en gemeten 
effecten. Daarnaast is er aandacht voor 
de juridische context van de opsporing, 
zelfregulering, ontwikkelingen in het 
buitenland en technologische innovaties. 

Een opvallende bevinding van Stol e.a. 
is dat steeds meer overheden in Europa 

overgaan tot het filteren, blokkeren 
of verwijderen van kinderpornosites, 
ook al is de effectiviteit omstreden. 
Het argument van voorstanders is dat 
met filteren in ieder geval íets wordt 
gedaan. Tegenstanders wijzen op het 
belang van vrijheid van meningsuiting 
en het gevaar van een glijdende schaal – 
worden straks ook gokken en hate sites 
verboden? Bij wijze van uitweg uit deze 
discussie presenteren de auteurs van 
Filteren van kinderporno op internet vier 
toekomstscenario’s voor overheids-
bemoeienis met de problematiek, die 
variëren van volledige marktwerking tot 
een wettelijke regeling voor verplichte 
filtering.

w.ph. Stol, h.w.k. kaspersen, j. kerstens,  
E.r. leukfeldt en A.r. lodder, Filteren van 
kinderporno op internet. Een verkenning van 
technieken en reguleringen in binnen- en 
buitenland, Boom juridische uitgevers,  
Den haag, 2008. ISBN 978 90 5454 934 5.

TENMINSTE íETS DOEN TEgEN kINDErpOrNO Op INTErNET
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Een vrouw die een inbreker een klap op 
het hoofd geeft, een getuige van een 
tasjesroof die de dader aanhoudt en 
supermarktmedewerkers die een winkel-
dief hardhandig in de kraag grijpen. 
Burgers worden de laatste jaren gestimu-
leerd om zelfredzaam te zijn en actief bij 
te dragen aan veiligheid in hun buurt. 
Maar wat mogen burgers precies als 

het gaat om ingrijpen in criminaliteit en 
overlast, hoe moeten ze optreden als 
gevaar dreigt en wat behoort de politie 
dan te doen? Deze vragen staan centraal 
in de bundel Burgeringrijpen. Een onder-
zoek naar ingrijpen door burgers bij 
 situaties van (dreigende) criminaliteit 
en overlast.

De Stichting Maatschappij Veiligheid en 
Politie (SMVP) houdt zich al enkele jaren 
bezig met de vraag of, en zo ja hoe, de rol 
van burgers bij het tegengaan van onvei-
ligheid kan worden vergroot. De SMVP 
heeft door de Radboud Universiteit 
Nijmegen laten onderzoeken hoe burgers 
nu eigenlijk ingrijpen bij (dreigende) 
 criminaliteit of overlast, hoe de betrok-
ken partijen dit optreden ervaren en 
hoe politie en OM reageren op dergelijke 
situaties. Burgeringrijpen, waarin een 
nawoord van hoogleraar strafrecht 
en strafprocesrecht Ybo Buruma is 

 opgenomen, doet verslag van dit casus-
onderzoek. Uit het onderzoek blijkt 
onder andere dat de beslissing om in te 
grijpen vaak in een flits wordt gemaakt 
en op basis van een weinig doordachte, 
vooral morele verontwaardiging. 
De manieren waarop burgers actie onder-
nemen, varieert van verbaal optreden en 
fysiek ingrijpen tot het afsnijden van 
ontsnappingsmogelijk heden. Vaak 
 ervaren ingrijpers negatieve gevolgen 
van hun heldenmoed, zoals angst en 
slaapproblemen. Toch heeft een over-
weldigende meerderheid geen spijt.

Mette Meerdinkveldboom en jan Terpstra, 
Burgeringrijpen. Een onderzoek naar ingrijpen 
door burgers bij situaties van (dreigende) 
criminaliteit en overlast, Stichting Maatschappij 
Veiligheid en politie, Dordrecht, 2009.  
ISBN 978 90 72652 41 6.

BurgErMOED BIj CrIMINAlITEIT EN OVErlAST 

Organisatiecriminologie wordt vaak 
gestimuleerd door aandacht voor pers-
schandalen, zoals Enron en Brent Spar. 
Daardoor bestaat het risico dat inciden-
ten worden veralgemeniseerd naar een 
hele bedrijfstak – of zelfs het gehele 
bedrijfsleven – en er weinig oog is voor 
good practices. Dat schrijven Gudrun 

Vande Walle en Patrick van Calster in hun 
inleiding bij De criminologische kant van 
het ondernemen. De bundel schetst een 
beeld van de stand van zaken van het 
onderzoek in de lage landen dat zich 
 vanuit bestuurskunde, strafrecht en 
 criminologie bezighoudt met onder-
nemingscriminaliteit.

In De criminologische kant van het onder-
nemen bespreken verschillende Vlaamse 
en Nederlandse auteurs een breed spec-
trum aan misdrijven. Denk aan vastgoed-
fraude, identiteitsfraude, afvalcriminali-
teit en interne fraude. Aan bod komen 
casussen over bijvoorbeeld de betrok-
kenheid van multinationals bij mensen-
rechtenschendingen, de handel in 
 illegaal gekapt hout en misbruik van 
buitenlandse rechtspersonen.

De criminologische kant van het onder-
nemen is een van de weinige Nederlands-
talige overzichtswerken over organisatie-
criminaliteit in de lage landen. De bundel 
maakt duidelijk dat nog veel onbekend is 
over de prevalentie, oorzaken en bestrij-
ding van het probleem. Zo blijkt milieu-
handhaving in België moeizaam te verlo-
pen, omdat hierbij een grote hoeveelheid 
normen een rol spelen – die ook nog eens 
zijn verspreid over verschillende rechts-
instrumenten en waarbij diverse inspec-
tiediensten betrokken zijn. 

gudrun Vande walle en patrick van Calster (red.), 
De criminologische kant van het ondernemen, 
Boom juridische uitgevers, Den haag, 2009. 
ISBN 978 90 8974 055 7.

ONDErzOEk NAAr OrgANISATIECrIMINAlITEIT



Crimi-trends
Op lokaal niveau is er veel behoefte aan betrouwbare informatie 

over veiligheid, want effectief veiligheidsbeleid vergt lokaal 

maatwerk. Daar komt de Integrale Veiligheidsmonitor aan 

tegemoet, constateert Dick Meuldijk. De resultaten geven een rijk 

geschakeerd beeld van de veiligheidssituatie op verschillende 

geografische niveaus, van landsdelen tot wijken. Een voorbeeld is 

dat sociale overlast meer voorkomt in de grotere gemeenten dan 

in het groene hart en het zuidelijk deel van de provincie utrecht. 

Integrale Veiligheidsmonitor 2008 

VEIlIghEID  
 IN lANDSDElEN  
 EN wIjkEN
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Ruim de helft van de bevolking vindt dat 
de politie je helpt als het echt er op aan komt, 

blijkt uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2008 
/ foto: Inge van Mill. 
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door Dick Meuldijk
De auteur is hoofd van het bureau Veiligheidsmonitor bij  

het Nicis Institute te Den Haag. 

We worden de laatste tijd om de oren geslagen met het ene 
na het andere onderzoek. Als we het ergens niet mee eens zijn, 
doen we gewoon een internetpeiling, presenteren die met wat 
rumoer en onze besluitvormers blijven in verwarring achter. 
En als we het zelf niet doen dan is er altijd nog het ‘Eén Vandaag 
opiniepanel’ of het jaarlijkse 21 minuten.nl feestje van 
McKinsey. Gevolg: we slaan elkaar met cijfers om de oren, 
bevechten elkaar op dit deelfacet en ontlopen de echte keuzes. 
De kwaliteit van die alternatieve onderzoeken wordt niet ter 
 discussie gesteld. ‘Er hebben 100 000 mensen meegedaan, 
dan moet het wel kloppen’.

rAzENDSNEllE EVOluTIE 
Het kennismonopolie lag jarenlang bij de centrale overheid. 
Slechts daar waren de middelen beschikbaar om grootschalig 
onderzoek uit te voeren. Door de razendsnelle evolutie van 
de informatietechnologie is de techniek nu beschikbaar voor 
andere bestuurslagen, de markt en de burger. Bij de gemid-
delde Nederlander thuis staat nu meer rekenkracht in de 
 studeerkamer dan waarmee het CBS in de jaren 70 de laatste 

volkstelling te lijf ging. SPSS, hét softwarepakket voor statis-
tische analyse, is niet langer het domein van de academische 
‘nerd’ die dagen met stapels ponskaarten in de weer was en 
door zijn medestudenten als wereldvreemd werd beschouwd. 
Het is een standaardtool voor onderzoekers. Geen student 
kan er meer omheen.

Doordat het kennismonopolie feitelijk niet meer bestaat, 
wordt het voor de overheid steeds wezenlijker om aandacht 
te geven aan een goede kwantitatieve onderbouwing voor 
het beleid. Want de paradox is dat hoewel kennis en het 
 kennisinstrumentarium gedemocratiseerd zijn, de kwaliteit 
van de besluitvorming door gebrekkige kennisposities steeds 
meer onder druk staat. Hoezo, praten over evidence based 
 policy als we het bewijs steeds ter discussie stellen.

COprODuCTIE
Een tweede ontwikkeling is dat lokaal bestuur niet langer 
wordt neergezet als uitvoerder van het centraal vastgestelde 
beleid. Onze lokale bestuurders wisten al lang dat dit onzin 
was, maar ook landelijk is er nu een brede erkenning dat 
 effectief beleid slechts mogelijk is als coproductie van het 
 landelijke, regionaal en lokaal bestuur. Het is een geleidelijk 
proces geweest maar op dit moment scherp herkenbaar bij 

Figuur 1> Verloedering 2008, landsdelen. Bron: Integrale Veiligheidsmonitor
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het Grotestedenbeleid, de wijkgerichte aanpak, en het beleids-
veld openbare orde en veiligheid waar een brede erkenning is 
dat een effectief veiligheidsbeleid slechts vorm kan krijgen 
door lokaal maatwerk.

Het openstellen van de schatkamer aan 
gegevens voor andere bestuurslagen is 
de opdracht voor de komende jaren

Bovenstaande twee macrotrends stellen nieuwe eisen aan 
de kwantitatieve informatie als beleidsfundament. Als strate-
gisch adviseur van de Raad van Bestuur van het CBS heb ik dit 
van nabij mogen ervaren en er een bescheiden bijdrage aan 
geleverd. Het CBS, onze nationale number cruncher, kan niet 
meer volstaan met het bedienen van slechts de centrale over-
heid. Het openstellen van de schatkamer aan gegevens voor 
andere bestuurslagen is de opdracht voor de komende jaren. 

lOkAAl NIVEAu
Spannend, want werkprocessen en aanpak zijn traditioneel 
gericht op dat centrale niveau. Er moet veel veranderen. 
Een voorbeeld is het permanent onderzoek leefsituatie POLS. 

Doel van dit onderzoek is de leefomstandigheden en opinies 
binnen de bevolking op veel terreinen te beschrijven. Deel-
terreinen waren onder andere veiligheid en gezondheid. 
De steekproeven zijn relatief klein waardoor uitspraken 
alleen op landelijk en soms regionaal niveau mogelijk zijn. 
De geschetste behoefte aan juist deze informatie op lokaal 
niveau is evident. Veiligheidsbeleid kan niet zonder opinies van 
de bevolking op lokaal niveau, maar eigen, lokaal onderzoek 
leidt direct tot spanning tussen lokale en landelijk/regionale 
uitkomsten. De noodzaak van een nieuwe aanpak is op 
 landelijk niveau onderkend. De aanpak op het beleidsterrein 
veiligheid is een blauwdruk van een nieuwe aanpak die 
 tegemoetkomt aan zowel de lokale als de landelijke behoefte 
aan informatie.

INTEgrAlE VEIlIghEIDSMONITOr
De Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) is een grootschalig 
onderzoek naar veiligheidsgevoelens in Nederland. De monitor 
is een initiatief van het CBS, en de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. Gestart is met 
het integreren van elkaar sterk overlappende onderzoeken 
op landelijk en regionaal niveau. De uitvoering van dit nieuwe 
onderzoek is geheel in handen gelegd van het CBS. Wel vraag-
gestuurd en met meer directe invloed op invulling door >>

Figuur 2> Overige overlast 2008, landsdelen. Bron: Integrale Veiligheidsmonitor
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Figuur 3> Schaalscore sociale overlast, 2008. Gemeenten uit politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Utrecht,  

Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond. Bron: Integrale Veiligheidsmonitor

 

 

 

 

 
 

beleidsdepartementen dan voor het CBS gebruikelijk was. 
Alle betrokken partijen hebben concessies moeten doen maar 
er is één onomstreden onderzoek op rijksniveau ontstaan dat 
ook nog tegen aanzienlijk lagere kosten uitgevoerd werd.

Ambitieuzer was de tweede fase van deze operatie. Doel: het 
onderzoek zodanig aanpassen dat deelname voor gemeenten 
en regio’s aantrekkelijk werd. Naast de eerder genoemde 
 partijen op rijksniveau zijn bij dit deel de VNG, de G4, de G27 
en de politieorganisatie betrokken. Vroeg in het project zijn 
de uitgangspunten (zie kader op pagina 14) vastgelegd. Na 
de succesvolle operationele vertaling van de uitgangspunten 
is de Integrale Veiligheidsmonitor in 2008 voor de eerste keer 
uitgevoerd. Naast de landelijke meting door het CBS namen 
82 gemeenten deel. Vaak in regionaal verband en vaak ook 
met  verdere detaillering tot op het niveau van districten  
en/of  wijken en buurten. 

TOT IN DETAIl
Op dit moment is deelname in 2009 voorzien van minimaal 
250 gemeenten. Daardoor wordt het in 2009 mogelijk om 
de eigen situatie tot in detail te vergelijken met die van veel 
andere deelnemers en met de uitkomsten op landelijk en 
 regionaal niveau. De monitor geeft inzicht in het ervaren 

slachtofferschap van de bevolking en daarnaast in de oorzaak 
van onveiligheidsgevoelens en in het oordeel van de bevolking 
over het functioneren van de politie en de gemeente. De kosten 
voor deelname aan de monitor zijn beperkt tot de uitvoering 
van het veldwerk en de steekproeftrekking. Verwerking van 
de gegevens, kwaliteitszorg en overige dienstverlening worden 
niet in rekening gebracht. Deelnemers ontvangen uiteraard 
hun eigen gegevens voorzien van wegingsfactoren retour maar 
ook een softwareapplicatie waarmee de uitkomsten zonder 
statistische detailkennis op een aantrekkelijke wijze kunnen 
worden gepresenteerd. 

De Integrale Veiligheidsmonitor is internationaal opgevallen. 
Het concept wordt toegepast op de International Crime and 
Victim Monitor (ICVS) in 2009. Ook is er belangstelling 
 ontstaan voor deze aanpak bij het meten van gezondheids-
beleving. Dit is ook een onderzoek waar op lokaal, regionaal 
en  nationaal niveau nog gewerkt wordt met  verschillende niet 
geharmoniseerde onderzoeksmethodes. 

DOElSTEllINgEN kABINET 
En dan nu de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor. 
Aan het onderzoek dat in het laatste kwartaal van 2008 is 
 uitgevoerd hebben 82 gemeenten zelfstandig of in politie-
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regionaal verband deelgenomen. Het landelijk onderzoek is 
door het CBS uitgevoerd, de lokale onderzoeken door private 
partijen of gemeentelijke onderzoeksbureaus. Voor deelname 
aan het onderzoek zijn in totaal 155 900 inwoners benaderd, 
28 309 voor het landelijk onderzoek en 127 552 voor de lokale 
detaillering van de uitkomsten bij de 82 deelnemende gemeen-
ten. Uiteindelijk hebben 62 803 mensen aan het onderzoek 
deel genomen, circa 17 000 aan het landelijke deel en circa 
46 000 aan het lokale deel. 

De landelijke uitkomsten, uitgesplitst per veiligheidsregio, 
zijn op de website van het CBS (www.cbs.nl) gepubliceerd. 
In dit artikel wordt vooral ingezoomd op de details van regio’s 
en gemeenten die in 2008 aan de monitor hebben deelgeno-
men. De eerste Integrale Veiligheidsmonitor is gebruikt om te 
beoordelen hoe het staat met de doelstellingen van het kabi-
net rond de thema’s criminaliteit, overlast en fysieke verloede-
ring. Uit een vergelijking met de uitkomsten van de eerder uit-
gevoerde Veiligheidsmonitor Rijk kan worden geconstateerd 
dat criminaliteit is afgenomen, fysieke verloedering licht is 
afgenomen maar dat de overlast is toegenomen. Opmerkelijk 
is dat groepen jongeren en dronken mensen binnen het thema 
overlast 72 procent van de ervaren overlast uitmaken. 

Bij  verloedering maken vernieling, hondenpoep, graffiti en 
 rommel op straat 70 procent van de ervaren verloedering uit.

De Veiligheidsmonitor biedt de mogelijkheid om de geo-
grafische spreiding van deze uitkomsten te beoordelen. 
 Uit komsten per politieregio zijn ook beschikbaar via  
de website van het CBS. De spreiding over de gemeenten 
die hebben  deelgenomen is eveneens in kaart te brengen. 

In Figuur 3 is gebruikgemaakt van een zogenaamde schaal-
score die is opgebouwd uit de gemiddelde waardering op 
 dronken mensen op straat, overlast van groepen jongeren, 
drugsoverlast en het lastigvallen van mensen op straat. 
Opmerkelijk maar niet verassend is dat vooral de grotere 
gemeentes hier beduidend slechter scoren dan bijvoorbeeld 
het Groene Hart en het zuidelijk deel van de provincie Utrecht. 
De schaalscore voor fysieke overlast, de combinatie van  
de eerder genoemde onderwerpen op dit terrein geeft het 
 volgende beeld per gemeente. In Figuur 4 is opmerkelijk dat 
de laagste scores nog steeds in de grootstedelijke gebieden 
voorkomen maar dat er over het algemeen toch een meer 
gespreid beeld bestaat.

Figuur 4> Schaalscore verloedering fysieke woonomgeving, 2008. Gemeenten uit politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, 

Utrecht, Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond. Bron: Integrale Veiligheidsmonitor
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De  uitkomsten zijn op alle geografische 
niveaus geharmoniseerd

De gemeenten Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden en 
Schoonhoven en de politieregio Amsterdam-Amstelland 
 hebben ervoor gekozen om de steekproef zo in te richten 
dat ook op wijkniveau uitspraken mogelijk zijn. Ter illustratie 
in figuur 5 de uitkomsten voor de schaalscore sociale overlast 
op wijkniveau in genoemde gebieden. Van belang bij 
het  concept van de Integrale Veiligheidsmonitor is dat de 
 uitkomsten op alle geografische niveaus geharmoniseerd zijn. 
De uitkomsten van wijken tellen op tot die van gemeenten en 
deze weer tot veiligheidsregio’s. Deelname, bijvoorbeeld door 
een politieregio en tot op het niveau van wijken in de grotere 
gemeentes in die regio, maakt het mogelijk om zowel lokaal 
maar ook benedenlokaal invulling te geven aan het regionale 
en lokale integraal veiligheidsbeleid. Dit dan steeds op basis 
van één onderzoeksconcept. <<

uITgANgSpuNTEN IVM
-  uitvoering op landelijk niveau door het cBS  

(ca 20 000 enquêtes)
-  uitvoering op lokaal / regionaal niveau door markt-

partijen of gemeentelijke onderzoeksbureaus 
-  een gestandaardiseerde steekproeftrekking en 

 methodologie
-  een vaste waarnemingsperiode voor alle deelnemers
-  centrale verwerking (weging) van alle gegevens zodat 

de uitkomsten onderling vergelijkbaar zijn
-  een modulaire vragenlijst met vaste en facultatieve 

 elementen en ruimte voor eigen lokale vragen
-  deelname door lokale en regionale partijen op basis 

van vrijwilligheid
-  Bescheiden kosten voor lokale deelnemers  

(alleen kosten veldwerk en steekproeftrekking) 
-  de introductie van een mixed mode enquêtemethode 

waarvan internet waarneming een substantieel deel 
 uitmaakt

Figuur 5> Schaalscore sociale overlast, 2008. Wijken/stadsdelen uit politieregio’s Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Utrecht,  

Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond. Bron: Integrale Veiligheidsmonitor
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 soc. overlast
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - A Binnenstad 4,2 (0,37)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - C Westerpark 3,1 (0,44)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - D Oud-West 3,0 (0,43)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - G Zeeburg 3,1 (0,42)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - H Bos en Lommer x
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - J De Baarsjes 3,3 (0,45)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - N Amsterdam-Noord 2,4 (0,28)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - P Geuzenveld/Slotermeer 2,7 (0,44)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - Q Osdorp 3,5 (0,47)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - R Slotervaart/Overtoomse 2,5 (0,46)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - T Zuidoost 3,1 (0,40)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - U Oost/Watergraafsmeer 3,0 (0,35)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - V Amsterdam Oud-Zuid 2,4 (0,29)
Amsterdam-Amstelland: Amsterdam - W Zuideramstel 1,6 (0,33)

Haaglanden: Den Haag - Karnebeek 1,9 (0,25)
Haaglanden: Den Haag - Jan Hendrikstraat 4,5 (0,35)
Haaglanden: Den Haag - De Heemstraat 5,4 (0,32)
Haaglanden: Den Haag - Hoefkade 5,2 (0,30)
Haaglanden: Den Haag - Overbosch 1,1 (0,18)
Haaglanden: Den Haag - Scheveningen 2,0 (0,25)
Haaglanden: Den Haag - Segbroek 1,9 (0,23)
Haaglanden: Den Haag - Laak 3,3 (0,38)
Haaglanden: Den Haag - Loosduinen 1,7 (0,20)
Haaglanden: Den Haag - Beresteinlaan 2,5 (0,23)
Haaglanden: Den Haag - Zuiderpark 2,7 (0,21)
Haaglanden: Den Haag - Ypenburg-Leidschenveen 1,5 (0,19)

Hollands Midden: Nieuwerkerk aan den Ijssel - Centrum 1,1 (0,27)
Hollands Midden: Nieuwerkerk aan den Ijssel - Zuidplas 2,0 (0,30)
Hollands Midden: Nieuwerkerk aan den Ijssel - Overig 1,9 (0,35)

Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Stadscentrum 4,1 (0,23)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Delfshaven 3,4 (0,15)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Overschie 1,6 (0,24)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Noord 2,6 (0,16)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Hillegersberg-Schiebroek 1,3 (0,11)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Kralingen-Crooswijk 2,8 (0,17)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Prins Alexander 1,9 (0,12)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Feijenoord 3,4 (0,16)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Ijsselmonde 2,5 (0,19)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Charlois 3,2 (0,17)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Hoogvliet 2,0 (0,24)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Hoek van Holland 1,5 (0,30)
Rotterdam-Rijnmond: Rotterdam - Pernis 2,6 (0,36)

Hollands Midden: Schoonhoven - Oost 0,9 (0,24)
Hollands Midden: Schoonhoven - Oude Stad 2,8 (0,50)
Hollands Midden: Schoonhoven - West 1,4 (0,33)

Utrecht: Utrecht - Binnenstad/West 2,9 (0,39)
Utrecht: Utrecht - Overvecht/Noord 2,2 (0,34)
Utrecht: Utrecht - Vleuten/Leidsche Rijn 1,3 (0,24)
Utrecht: Utrecht - Oost/Zuid 2,0 (0,31)

Hollands Midden: Leiden - West 1,7 (0,24)
Hollands Midden: Leiden - Zuid 1,2 (0,19)
Hollands Midden: Leiden - Noord 1,8 (0,30)
Hollands Midden: Leiden - Midden 4,1 (0,36)
Totaal 2,6
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In zeer sterk stedelijke gebieden kreeg 8 procent 
van de bevolking met fietsendiefstal te maken, 
blijkt uit de IVM 2008 / foto: Inge van Mill. 
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Directeur Verwey-Jonker Instituut Hans 
Boutellier: “Het denken over preventie is 

vaak zo naïef.” / foto: Inge van Mill.
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door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

“Als je bij het begin van de Maastunnel wordt 
 gefotografeerd, kun je aan het einde van de tunnel 
al een motoragent achter je aan hebben.” Directeur 
Hans Boutellier van het Verwey-Jonker Instituut 
wil maar zeggen: ook technologische vernieuwing 
speelt volop op het gebied van criminaliteits-

preventie. Andere typen registratiesystemen zijn 
 daarvan voorbeelden. Op zijn sfeervolle werkkamer 
in een zeventiende-eeuws pand aan de Kromme 
Nieuwegracht in Utrecht poneert Boutellier later 
de stelling: “In de open en complexe maatschappij 
waarin wij leven, is veiligheid – en daarmee preven-
tie – het nieuwe ordeningsprincipe aan het 
 worden.” Dit jaar is het 25 jaar geleden dat voor 
het eerst een rapport over kleine criminaliteit 

Criminaliteit en preventie zijn onderdeel geworden van het veel grotere 
begrip ‘veiligheid’. Dat brengt risico’s met zich mee, vindt directeur hans 
Boutellier van het Verwey-jonker Instituut. “De positieve klank van preventie 
zet de deur wijd open voor controlerende technologieën die misschien wel 
repressiever zijn dan het strafrecht”, waarschuwt Boutellier in een interview 
met secondant. De politiek zou veel kritischer moeten zijn over de gevolgen 
van veiligheidsmaatregelen in de maatschappij. “De politiek moet oog 
hebben voor de risico’s, maar loopt te vaak kritiekloos achter incidenten aan. 
Ik mis in de Tweede kamer fundamentele debatten over de ontwikkeling 
van een controlecultuur”, aldus Boutellier die tevens hoogleraar Veiligheid 
& Burgerschap is aan de Vrije universiteit Amsterdam.

INTERVIEW Directeur hans Boutellier van het Verwey-jonker Instituut over 
vernieuwing in criminaliteitspreventie:

“kIjk AlTIjD NAAr 
hET EffECT VAN EEN 
VEIlIghEIDSMAATrEgEl 
Op DE SAMENlEVINg”

>>



18  Secondant #3/4 | juli-auguStuS 2009 

werd uitgebracht, opgesteld door de Commissie-
Roethof. Boutellier: “In die 25 jaar is de wereld totaal 
veranderd, door de globalisering en de introductie 
van nieuwe  technologieën. Dat heeft ook grote 
 veranderingen teweeggebracht in de criminaliteits-
preventie. Criminaliteit omvat duidelijk te omschrij-
ven gedragingen, maar is geherdefinieerd in termen 
van veiligheid. Dat is een veel groter begrip, want 
daaronder valt bijvoorbeeld ook de wijze waarop 
een bepaald probleem wordt beleefd. Criminaliteit 
en preventie zijn onderdeel geworden van een veel 
grotere maatschappelijke beweging.”

DOOrBrAAk
Het grote belang van de Commisie-Roethof is 
 volgens Boutellier geweest dat ze het onderwerp 
‘criminaliteit’ op de maatschappelijke en politieke 
agenda heeft gezet. “Tot 1984 verkeerde criminali-
teit in de marge van het politieke bedrijf. Roethof 
en zijn commissie zorgden voor een doorbraak. 
Criminaliteit kwam kamerbreed op de agenda. Dat 
resulteerde een jaar later in de nota Samenleving en 
Criminaliteit. In die tijd werd ik hoofdredacteur van 
het WODC-tijdschrift Justitiële verkenningen”, aldus 
Boutellier die van origine sociaal psycholoog is en 
in 1980 is afgestudeerd op het onderwerp ‘Jeugd-
crimi naliteit en heropvoeding’. Sindsdien heeft  
hij zich vrijwel onafgebroken beziggehouden met 
(jeugd)criminaliteit, veiligheid, moraliteit en 
 strafrecht.

TV-jOurNAAl
Boutellier heeft het begrip ‘veiligheid’ midden jaren 
negentig zien opkomen als een groot maatschap-
pelijk thema. “In de afgelopen tien, vijftien jaar is 
veiligheid het dominante vraagstuk in onze samen-
leving geworden. Ik klok het wel eens tijdens een 
tv-journaal. Vaak is de helft of zelfs twee derde van 
de uitzending gerelateerd aan veiligheidsonder-
werpen.” Globalisering is in deze ontwikkeling een 
belangrijke factor, meent Boutellier. “De samen-
leving is open, vrij, groot en onbegrensd geworden. 
Dat roept de behoefte op aan ordening en aan 
 veiligheid. Een betrekkelijk overzichtelijk en doel-
gericht onderwerp als criminaliteitspreventie wordt 
daardoor automatisch onderdeel van een groter 
geheel. Het wordt opgenomen in het concept van 
veiligheid en onveiligheid. Daarmee is het minder 
grijpbaar”. 

“Vroeger was de samenleving georganiseerd langs 
zuilen, die zorgden voor sociale coherentie en 
 maatschappelijke ordening. Waarden, normen, 
gedragsvoorschriften werden ondersteund door 
instituties. Ik kom zelf uit een katholiek gezin, 
dus was ik  misdienaar en ging ik naar katholieke 
scholen. Als jongen moest ik op zaterdag voor mijn 
vader altijd een pakje Golden Fiction-sigaretten 
kopen bij de katholieke sigarenzaak. Als die dicht 
was, ging je niet naar de winkel van een protestant. 
Zo eenvoudig lag dat: een solide sociale structuur. 
Maar in de huidige open maatschappij is een 
 andere structuur nodig en daarin is veiligheid 
een ordenings principe aan het worden.”

“Een maatregel kan meer 
kwaad dan goed doen” 

Veiligheid is voor Boutellier dan ook veel meer dan 
een criminaliteitsprobleem. “Het is vreemd maar 
als we het over veiligheid hebben, praten we bijna 
altijd over de inbreuken op veiligheid. Maar waar 
maak je inbreuk op? Veiligheid in positieve zin is 
vertrouwen, sociale cohesie, fatsoenlijk behandeld 
worden, vriendelijkheid, voorspelbaarheid in de 
omgang en nog meer. Uit een onderzoek in 
Amsterdam blijkt dat mensen voor hun veiligheids-
gevoel positieve en negatieve factoren op dezelfde 
manier waarderen. Daarom moet je niet alleen 
beoordelen of een maatregel de criminaliteit 
 vermindert, maar ook wat er voor andere effecten 
zijn op de samenleving. Een maatregel kan meer 
kwaad dan goed doen.”

BuNgEEjuMpEr
In een open samenleving opteren mensen voor 
maximale vrijheid, maar wel gekoppeld aan 
 maximale veiligheid. Boutellier noemt deze tegen-
strijdigheid de ‘veiligheidsutopie’. “Ik gebruik het 
woord utopie om een aantal redenen. Honderd 
 procent veiligheid is niet mogelijk. Maar het gaat 
dieper. Elke tijd heeft zijn eigen utopische verlan-
gens. Nu is dat veiligheid. Hoe meer vrijheid, hoe 
groter de behoefte is aan veiligheid. Ik vergelijk het 
graag met een bungeejumper die maximale vrijheid 
zoekt, maar wel veilig vastgemaakt zit aan sterke 
elastieken. De veiligheidsutopie heeft de plaats 
ingenomen van het oude ideologische krachtenveld 
en criminaliteitspreventie heeft zich binnen die 
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ontwikkeling doorontwikkeld”, zegt Boutellier die 
het begrip ‘veiligheidsutopie’ in 2002 muntte.

Onder de brede noemer ‘veiligheid’ gaat maat-
schappelijk gezien heel veel schuil. Het is een 
 containerbegrip. Boutellier: “Je kunt het zo gek 
niet bedenken of het valt eronder. Het is net een 
‘semantisch sleepnet’: van hondenpoep tot terro-
risme en van sociale samenhang tot drugshandel. 
Door veiligheid centraal te stellen, is de deur open 
gezet voor allerlei preventieve maatregelen. We zijn 
bezig de samenleving in te richten via het voor-
komen van wat we niet willen. Zo ontstaat er een 
preventiecultuur. Het sociale beleid van Rotterdam 
staat bijvoorbeeld sterk in het teken van veiligheid. 
Maar onder de noemer van preventie worden ook 
allerlei nieuwe technologieën ontwikkeld waarvan 
een hele sterke controlerende werking uitgaat.” 

Boutellier benadrukt dat hij niet tegen meer con-
trole is, maar hij hecht eraan een waarschuwend 
geluid te laten horen: “De positieve klank van 
 preventie zet de deur wijd open voor allerhande 
controlerende technologieën die misschien wel 
repressiever zijn dan het strafrecht. Permanent 
cameratoezicht op straat gaat vrij ver, automati-
sche herkenning van nummerplaten ook, om maar 
twee voorbeelden te noemen. Ik ben er niet per se 
tegen, maar er wordt te weinig afgewogen wat het 
teweegbrengt, wat voor soort samenleving we aan 
het ontwikkelen zijn. Het denken over preventie is 
vaak zo naïef.” 

Tussendoor zegt Boutellier dat hij ook genoeg heeft 
van de tegenstelling tussen repressie en preventie. 
“In repressie, zoals een vrijheidstraf, zit ook een 
preventieve ambitie. En in goede effectieve preven-
tie ligt ook een stukje repressie besloten. Mijn stel-
ling is dat criminaliteitspreventie ook corrigerend 
moet zijn. Een school moet in staat zijn gedrag te 
corrigeren voordat een leerling met politie en justi-
tie in aanraking komt. De crux van echte criminali-
teitspreventie is het corrigerend effect op potentieel 
probleemgedrag. En onder het begrip preventie 
ontwikkelt zich dan ook nog eens allerlei techno-
logische controle.”

CONTrOlESTAAT?
De overheid heeft in een open en vrije samenleving 
de neiging ordening aan te brengen. Dat zie je terug 

in het huidige kabinet dat sterke motieven ziet om 
de maatschappij vanuit de overheid te ordenen, 
betoogt Boutellier. “Dat is op zichzelf wel te 
be grijpen, want wie zou het anders moeten doen? 
De zuilen zijn weg, en de markt kent haar grenzen. 
Maar het is niet zonder risico. Niet voor niets draagt 
dit kabinet het stempel ‘betuttelkabinet’. Een pre-
ventiestaat heeft de potentie zich te ontwikkelen 
tot een controlestaat. De politiek moet oog hebben 
voor de risico’s, maar loopt te vaak kritiekloos ach-
ter incidenten aan. Ik mis in de Tweede Kamer het 
debat over de ontwikkeling van een controlecultuur. 
Twee voorbeelden: automatisch verbanden leggen 
in grote hoeveelheden gegevens, het zogeheten 
datamining of verdergaand, chips in de huid plaat-
sen om mensen te volgen. Het eerste gebeurt, het 
tweede kan gaan gebeuren. Er is een ontwikkeling 
gaande naar volledige transparantie van wat men-
sen doen onder het mom van preventie. Het is zeer 
de vraag of we dat wel willen. ” 

“Een veiligheidsmaatregel moet 
bijdragen aan de morele kwaliteit 
van de samenleving en niet iets 
teweegbrengen wat je niet wilt”

Over het veiligheidsprogramma Naar een veiliger 
samenleving dat het eerste kabinet-Balkenende in 
2002 invoerde, is Boutellier sceptisch. “Het is niet 
zo’n gekke strategie om je binnen het grotere 
geheel van veiligheid bezig te houden met een 
geconcentreerde aanpak van de criminaliteit. Het 
kabinet richt zich heel concreet op het verlagen van 
de criminaliteitscijfers. Dat is pragmatisch en doel-
gericht. Maar tegelijkertijd is het van belang dat een 
veiligheidsmaatregel bijdraagt aan de morele kwali-
teit van de samenleving en niet iets teweegbrengt 
wat je niet wilt. Het aanbrengen van detectiepoort-
jes bij scholen heeft bijvoorbeeld een ondermijnend 
effect op het vertrouwen in de samenleving en dat 
wil je niet als overheid. Naar dat soort negatieve 
gevolgen wordt bij het nemen van maatregelen 
 weinig gekeken. Preventief fouilleren moet je alleen 
maar doen in een gebied waarvan je weet dat er 
veel aan de hand is en niet op plekken waar het 
 averechts gaat werken. Naast de vraag of het door 
een maatregel veiliger wordt, moeten twee andere 
 vragen worden gesteld: versterkt de maatregel het >>
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maatschappelijk vertrouwen en is zij ook in 
het belang van de betrokkenen?”

VEIlIghEIDShuIS
Voor Boutellier staat de samenwerkingproble-
matiek centraal bij het verbeteren van de maat-
schappelijke veiligheid. “Sturing van netwerken 
en regievoeren is in het veiligheidsbeleid voor 
de overheid het belangrijkst in deze tijd. Ik ben 
een groot voorstander van de zogeheten veilig-
heids huizen. Een veiligheidshuis is een samen-
werkingsverband van een aantal organisaties onder 
regie van een gemeente en het openbaar ministerie. 
Samen werken ze aan het  verbeteren van de veilig-
heid en leefbaarheid in een gebied. Veiligheids-
huizen verbeteren de processen en kunnen 
de  aansluiting verzorgen naar hulp verlening 
en begeleiding. Het meten van de effectiviteit    
daar van is wel een probleem, want het is moeilijk 
om de opbrengst te laten zien van iets dat je niet 
laat gebeuren.” 

CrIMINOgENITEITSMONITOr
In de huidige maatschappij gaat het volgens 
Boutellier om ‘security governance’ ofwel het 
besturen van veiligheid. Het is een ingewikkeld 
 proces waarvoor nieuwe instrumenten moeten 
 worden ontwikkeld. Boutellier heeft in dit verband 
een  bijdrage geleverd aan de vernieuwing binnen  
de criminaliteitspreventie door voor Amsterdam 
een zogenoemde criminogeniteitsmonitor te 
 ontwikkelen. 

“Als je spreekt over criminaliteits-
preventie moet je ook vertellen 
wat het niet is. Je moet kiezen”

“Het is een monitor om voor bepaalde risico-
factoren van crimineel gedrag op basis van 
 bestaande cijfers de omvang vast te stellen. 
Omdat het gebeurt per stadsdeel en per wijk of 
buurt kun je heel specifiek zijn in de aanpak van 
sociale  problemen. Dit ondanks de complexiteit 
van de samenleving. Gezinsproblemen kunnen 
eruit springen of gebrek aan betrokkenheid bij 
school. Je kiest voor een aanpak van de risico-
factoren die het sterkst spelen in een wijk. Door 
het denken in risicofactoren kun je ook samen-

werking afdwingen, omdat je een gedeelde 
 risicoanalyse hebt.”

Juist omdat criminaliteitspreventie onderdeel is 
geworden van een groter geheel is het belangrijk 
om een focus te vinden en de juiste prioriteiten te 
stellen. Boutellier: “Als je spreekt over criminaliteits-
preventie moet je ook vertellen wat het niet is. 
Je moet kiezen. Een discussie over wat zich onder 
de vlag schaart, is zeer noodzakelijk. Het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid zou 
 daaraan meer kunnen doen. Het is belangrijk de 
contouren van het veiligheidsbeleid steeds opnieuw 
te formuleren.” Boutellier stoort zich aan het vele 
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‘gekletsmeier’ op het gebied van maatschappelijke 
veiligheid. “Een veiligheidsprogramma moet doel-
gericht zijn, precies in de uitvoering en duurzaam 
in de tijd. Anders loop je het grote risico dat 
de effectiviteit en de kracht van de maatregelen 
verloren gaan.”

‘gATED COMMuNITIES’
Gevraagd naar hoe volgens hem de Nederlandse 
samenleving er in 2030 uit zal zien, filosofeert 
Boutellier: “De veiligheidsbehoefte zal doorzetten, 
maar daarnaast zal de behoefte aan sociale binding 
toenemen. Mensen gaan zich afschermen, 
 misschien hekken plaatsen, maar zoeken ook 

de gemeenschap. Ik denk dat we ons ontwikkelen 
naar een samenleving van beschermende gemeen-
schappen, relatief veilige plaatsen of woonwijken. 
Soms met een hek eromheen, in extreme vorm, 
daar binnen zelfvoorzienend. Een bewaker aan 
de poort om bezoekers door te laten. In Zuid-Afrika 
en de Verenigde Staten zijn er al veel van dergelijke 
‘gated communities’. In dorpen en steden bestaat 
de neiging om binnen bepaalde begrenzingen die 
zachtheid te creëren. Voorbeelden zijn ook winkel-
centra met een beveiligingsbeambte voor de deur 
of  pretparken die een heel doordacht veiligheids-
plan combineren met honderd procent plezier. 
Het wordt een combinatie van bescherming en 
 binding. Inkap  se ling en daarbinnen genieten van 
volledige vrijheid. Het kan leiden tot het ontstaan 
van een eilandenrijk. Ik vind overigens dat we er 
voor moeten waken dat de samenleving op deze 
wijze te gefragmenteerd raakt. Het is belangrijk 
om het publieke domein groot en open te houden. 
Als veiligheid het ordeningsprincipe is, moet je 
je ook bezighouden met de vraag wat voor orde 
je wilt hebben.” <<

hans Boutellier, De veiligheidsutopie. 
Hedendaags onbehagen en verlangen rond 
 misdaad en straf. den haag, Boom juridische 
uitgevers, 3e uitgebreide druk 2005.

VOOrzITTEr jury hEIN rOEThOfprIjS
Sinds februari dit jaar is professor dr. hans 
Boutel lier voorzitter van de jury van de hein 
roethofprijs waarvan de organisatie in handen 
is van het centrum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid. Boutellier noemt het ‘buiten-
gewoon eervol’ dat hij in deze functie prof. 
dr. gerben Bruinsma mag opvolgen. “het is een 
prestigieuze prijs die al lang bestaat. het is 
beslist geen eendagsvlieg en interessant is of 
dat ook geldt voor de projecten die in de prijzen 
zijn gevallen. de kans op continuïteit zou wat 
mij betreft, naast innovatie en creativiteit, 
moeten meewegen in de beoordeling van 
de projecten. van belang is dat gemeenten zich 
daadwerkelijk committeren aan de uitvoering 
van de projecten. over een paar jaar zou ik 
graag willen bekijken wat van de projecten 
is geworden.”

“We zijn bezig de samenleving in te 
richten via het voorkomen van wat 
we niet willen.”/ foto: Inge van Mill.
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FOTOSERIE Inzet innovatieve opsporingsmethoden

hArD TEgEN hENNEp

Werkvloer
In 2011 moet de grootschalige hennepteelt in Nederland zichtbaar 
gereduceerd zijn. Dat is de ambitie van de Taskforce georganiseerde 
hennepteelt die in de zomer van 2008 is ingesteld. Met behulp van 
innovatieve opsporingsmethoden wordt de internationale criminaliteit, 
die schuilgaat achter de wietteelt, aangepakt. want criminele  
samen werkingsverbanden hebben een stevige vinger in de pap  
bij hennepkwekerijen en coffeeshops.
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Fotografie: Pallieter de Boer
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

In april 2009 is in Nederland voor het eerst een 
 speciale minihelikopter ingezet om illegale hen-
nepteelt op te sporen. De cannachopper kan door 
 middel van geur- en beelddetectie vanuit de lucht 
hennepvelden en inpandige hennepkwekerijen 
 traceren. Het onbemande toestel vliegt een paar uur 
door de lucht en verstuurt van daaruit direct camera-
beelden van verdachte locaties naar een politiepost. 
Vervolgens kunnen politie en justitie besluiten tot 
een inval bij een schuur, zolder of maïsveld. 

De cannachopper ademt de sfeer van hightech-
politietoezicht en innovatieve opsporing. Dat is 
geen toeval. De opsporing en bestrijding van illegale 
hennepteelt vereisen tegenwoordig het nodige 
James Bond-achtige vernuft. Want de wereld van 
hennepteelt is het amateurisme van kleine zelfstan-
digen ver voorbij. Criminele netwerken ontwikkelen 
voortdurend nieuwe methoden om winstmarges 
te vergroten en tegelijkertijd uit het oog van politie 
en justitie te blijven.

Al in 2007 toonde onderzoek (De wereld achter de 
wietteelt) aan dat criminele samenwerkingsverban-
den een belangrijke rol spelen in de cannabishandel. 
Deze internationaal opererende organisaties bieden >>

(Foto links) 
De zogeheten hennep-
contrainer is een ver-
plaatsbare container 
waar voor politiemensen 
de praktijk en gevaarlijke 
situaties van de hennep-
teelt worden nagebootst. 
Ook moet hij bijdragen 
aan bewustwording 
van burgers en samen-
werkingspartners van 
de gevaren van hennep-
teelt.

Een droognet voor de geknipte toppen van 
hennepplanten. Die kunnen daarna verhandeld 
worden. Soms worden alleen drogerijen aan-
getroffen, waar toppen te drogen hangen. 
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telers toegang tot een ruime afzetmarkt. Criminele 
samenwerkingsverbanden kopen, verwerken en 
 verhandelen grote hoeveelheden hennepproducten 
die aan Nederlandse coffeeshops, maar vooral ook 
aan buitenlandse dealers worden verkocht. Zelf-
standige henneptelers – die in hun eigen huis, in 
illegaal gehuurde bedrijfspanden of in woningen  
van bekenden een of meerdere kwekerijen uitbaten –  
vinden hun klanten daardoor niet alleen bij de lokale 
coffeeshop, maar ook bij criminele organisaties die, 
door internationaal te opereren, een ogenschijnlijk 
onverzadigbare klantenkring hebben.

Inmiddels wordt in meer dan 170 landen cannabis 
geproduceerd, meldde een Europees rapport eerder 

dit jaar (A Report on Global Illicit Drugs Markets 
 1998-2007). De markten voor illegale drugs zijn veel-
al gefragmenteerd en sterk concurrerend: het is niet 
zo dat bepaalde grote dealers of kartels de markt 
domineren. Op basis van de (noodzakelijkerwijs 
beperkte) beschikbare data kan bovendien niet 
 worden geconcludeerd dat het wereldwijde drugs-
probleem in de afgelopen tien jaar minder ernstig is 
geworden, aldus de onderzoekers. De interventies 
tegen de  productie en het transport van drugs 
 hebben vooral geleid tot een verplaatsing van 
de productie en  handel. Over de omvang van 
de wereldwijde wietproductie durven de auteurs 
van het rapport dan ook alleen maar te speculeren. 
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Vaststaat dat de cannabis die in Nederland wordt 
geproduceerd, in belangrijke mate terechtkomt in 
het buitenland. De handel verloopt via Nederlandse 
coffeeshops, die dagelijks duizenden drugstoeristen 
over de vloer krijgen. Daarnaast zijn er drugskoeriers 
die hun waar (die varieert van enkele honderden 
grammen tot tientallen kilo’s) de grens over-
brengen. Uit het Nationaal Dreigingsbeeld 2008 
van het Korps landelijke politiediensten blijkt dat 
vooral Engeland een populair exportgebied is. 
Naar dat buurland worden de zendingen met grote 
hoeveelheden nederwiet vaak gecombineerd met 
pakketjes andere (met name synthetische) drugs. 

Volgens het landelijke Programma Aanpak 
Georganiseerde Hennepteelt, een recent initiatief 
van de Raad van Hoofdcommissarissen om de 
 georganiseerde criminaliteit in de hennepteelt 
tegen te gaan, gaat zeker 80 procent van de neder-
wiet de grens over. Met die handel is jaarlijks zo’n 
2 miljard euro gemoeid. Witgewassen komt een 
groot deel daarvan terecht in de vastgoedmarkt. 
Deze witwaspraktijken, die verweven zijn met 
de cannabis handel, zijn een belangrijke reden dat 
de Board Opsporing van de Raad van Hoofdcommis-
sarissen in 2008 is gestart met een programma-
tische aanpak op het gebied van hennepteelt. 
Met het programma maakt de politie zich tot en 
met 2011 sterk om  georganiseerde hennepteelt >>

Een voorbeeld van een 
professioneel uitgeruste 
kwekerij, met in hoogte 
verstelbare lampen-
bakken en een afzuig-
installatie die de 
 geurdeeltjes weghaalt. 
De hennepplanten zijn 
kunstplanten.
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en  -handel systematisch aan te pakken. De lande-
lijke Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt, 
die in juli 2008 officieel is geïnstalleerd, ondersteunt 
en stimuleert die aanpak. 

Ook het normaliseringsproces rond nederwiet moet 
worden doorbroken. In de publieke opinie wordt 
cannabis namelijk nog steeds geassocieerd met 
gemoedelijke coffeeshops en kleinschalige kweke-
rijtjes in de achtertuin van hippie-achtige woon-
groepen. Over de realiteit – waarin Nederland talloze 
buitenlandse drugsmarkten bedient, en bovendien 
ook expertise over  drugsproductie exporteert naar 
nieuwe afzet gebieden – hoort het publiek te weinig. 
Het  programmabureau Aanpak Georganiseerde 

Hennepteelt publiceert dan ook graag over 
de  innovatieve werkwijzen van professionele 
 hennepkwekers, die kleine plantages uitrusten 
met afzuigkappen om de verspreiding van hennep-
geur te voorkomen, boobytraps plaatsen om 
 ripdeals te voorkomen en zich met behulp van 
 airco’s en dubbele wanden proberen te verbergen 
voor de  cannachopper.

Dat de Nederlandse wietteelt tegenwoordig onlos-
makelijk verbonden is met grensoverschrijdende 
criminele samenwerkingsverbanden, staat volgens 
de experts namelijk als een paal boven water. Over 
de omvang van het geweld dat hiermee gepaard 
gaat, lopen de meningen uiteen. Het Programma-

Een Hotbox CO2  
generator, die extra CO2 
levert. Het verhogen van 
het CO2-gehalte moet 
de groei van de hennep-
planten bespoedigen. 
Het gas kan duizeligheid 
veroorzaken.
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bureau Aanpak Georganiseerde Hennepteelt stelt 
dat bij moorden, wapenhandel en witwaspraktijken 
meestal sprake is van een verband met de cannabis-
wereld. En intimidaties, ripdeals en liquidaties 
zijn in de hedendaagse hennephandel geen uit-
zondering. 

Ook De wereld achter de wietteelt ziet ripdeals als een 
reëel risico voor exploitanten van kwekerijen. Maar 
van telers die onder dwang van maffia-achtige orga-
nisaties een kwekerij beheren – of zelfs in hun eigen 
woning vestigen – is volgens de onderzoekers nau-
welijks sprake. Vanwege de aantrekkelijke handels-
opbrengsten kunnen de drugsbazen namelijk altijd 
voldoende gegadigden vinden. Dat betekent in ieder 

geval dat de cannachopper voorlopig dus werk 
genoeg zal hebben. <<

De website van het Centrum voor Criminaliteits preventie 

en Veiligheid (CCV) biedt informatie over de aanpak van 

hennepteelt en de regel geving op dit gebied. In de CCV-

wegwijzer voor een bestuurlijke aanpak van criminele 

praktijken (www. bestuurlijkhandhaven.nl) is een over-

zicht  opgenomen van het bestuurlijke instrumentarium 

dat kan worden ingezet bij de aanpak van hennepteelt. 

Voor meer informatie over de activiteiten van het CCV op 

het terrein van de bestuurlijke aanpak van hennepteelt: 

Luuk Olsthoorn, telefoon 030 - 751 67 36,  

e-mail luuk.olsthoorn@hetccv.nl. 

De wirwar van in elkaar 
geflanste elektriciteits-
constructies en transfor-
matoren levert levens-
gevaarlijke situaties op. 
Brand door kortsluiting 
in woningen waar 
illegaal hennep wordt 
gekweekt, komt regel-
matig voor.
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De bevoegdheden van burgemeesters om in de strijd tegen overlast 
en criminaliteit toegangsverboden op te leggen, nemen gestaag toe. 
Tegelijkertijd raken burgers steeds meer betrokken bij initiatieven om 
onveiligheid tegen te gaan. Mogen we steeds minder, van de overheid 
en van onszelf?

>>

Burgemeester en burger staan steeds minder toe 

VErBIEDEN EN 
VErklIkkEN 

door Lynsey Dubbeld
De auteur is trendanalist bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Aan verhalen over buschauffeurs en treincontro-
leurs die door rellende jeugd worden bedreigd en 
mishandeld, is in 2009 geen gebrek. Als we afgaan 
op de mediaverslaggeving, politieke debatten en 
publieke verontwaardiging, dan heeft zich het af -
gelopen half jaar een zorgwekkende toename van 
agressie en geweld in het openbaar vervoer voor-
gedaan. Busbedrijven en NS slaan alarm over steeds 
meer en steeds ernstigere incidenten. De FNV stelt 
een zwartboek op en in spoeddebatten en Kamer-
vragen tonen politici zich pleitbezorgers van nieuwe 
interventies.

Inmiddels zijn vanuit verschillende hoeken (waar-
onder openbaarvervoerbedrijven, vakcentrales, 
 politiek en politie) creatieve oplossingen voor het 
probleem aangedragen. Bestaande maatregelen 
zoals cameratoezicht, veiligheidsteams voor het 
openbaar vervoer en vervoersverboden worden aan-
gevuld met initiatieven zoals undercoveragenten op 
risicotrams, jongerenwerkers in lijnbussen, politie-
agenten bij bushaltes en detectiepoortjes in trein-
stations. De roep om lastpakken met harde hand 
de bus uit te zetten – en veelplegers überhaupt geen 
openbaarvervoermiddel meer in te laten – wordt 
steeds luider. 

De recente geweldsaanpakken sluiten aan 
bij een belangrijke trend die het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 
bespreekt in het eerder dit jaar gepubliceerde 
Trendsignalement en die zeker ook in de volgende 
editie aan de orde zal komen: de groeiende pop u-
lariteit van toegangsverboden om onveiligheid 
en overlastgevers een halt toe te roepen. 

Op het gebied van jongeren  -
overlast en jeugdcriminaliteit zijn 
de toegangsverboden inmiddels 
al nauwelijks meer te tellen

Op grond van de Wet bijzondere maatregelen groot-
stedelijke problematiek kunnen grote gemeenten 
al sinds 2005 voorkomen dat kansarme woning-
zoekenden zich in bepaalde wijken vestigen. Ook 
de collectieve winkelontzegging, waarmee onder-
nemers onverbeterlijke dieven en agressieve klanten 
uit winkelcentra verbannen, bestaat al jaren. Van 
recenter datum zijn het OV-verbod en horeca verbod. 
In 2008 had de Rotterdamse RET de primeur met het 
tijdelijke reisverbod voor plegers van vernielingen, 
bedreigingen en geweld. In datzelfde jaar werden in 
Enschede de eerste gele en rode kaarten uitgedeeld 
in het kader van het collectieve horecaverbod,  
waarmee uitgaansgelegenheden geweldplegers 
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>>

  
Het aantal bruikbare tips voor politie en 
justitie is gestegen bij Meld Misdaad 
Anoniem / foto: Inge van Mill.
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aanpakken. Sinds de inwerkingtreding van de Wet 
tijdelijk huisverbod (in januari 2009) kunnen plegers 
van huiselijk geweld een tot enkele dagen hun eigen 
woning worden uitgezet. 

Op het gebied van jongerenoverlast en jeugd-
criminaliteit zijn de toegangsverboden inmiddels  
al  nauwelijks meer te tellen. Met een gebieds-
ontzegging kan de burgemeester hangjongeren  
uit een buurt weren en met de instelling van een 
avondklok kunnen minderjarigen ’s avonds van de 
straat  worden gehouden. In Groningen, Drenthe en 
Fries land krijgen jongeren die zich in een zwembad 
 misdragen een toegangsverbod voor alle baden 
in de drie regio’s.

Een einde aan de ontwikkelingen op het gebied 
van dit soort verbodsbepalingen is nog niet in zicht. 
Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft aangekon-
digd dat hij het locatie- of wijkverbod als zelfstan-
dige sanctie wil opnemen in het strafrecht. Met 
de nieuwe regeling kunnen rechters zo’n verbod als 
zelfstandige maatregel opleggen – ook bij relatief 
lichte strafbare feiten, zoals vernielingen, het 
 verstoren van het werk van hulpverleners of het 
 lastigvallen van buurtbewoners en winkeliers. 

Vaststaat dat als in 2009 de Wet maatregelen 
 bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast in 
werking is getreden, plegers van voetbalvandalisme, 
voetbalgeweld of ernstige overlast een gebiedsver-
bod (al dan niet gekoppeld aan een meldingsplicht) 
of contactverbod tegemoet kunnen zien. De minis-
ter van Justitie beraadt zich nog over instrumenten 
om drugsrunners een gebiedsverbod op te kunnen 
leggen.

De aanpak van criminaliteit, overlast en onveilig-
heid krijgt dus steeds vaker vorm via toegangsver-
boden. Daarbij speelt de burgemeester een bijzon-
dere rol: die heeft de afgelopen jaren steeds meer 
taken en bevoegdheden op het gebied van openbare 
orde en veiligheid op zijn bord gekregen. Naarmate 
het Rijk de uitvoering en handhaving van veilig-
heidsbeleid vaker delegeert aan gemeenten, neemt 
de armslag van burgemeesters – als regisseurs van 
het lokale veiligheidsbeleid – toe. Het alsmaar uit-
dijende arsenaal aan toegangsverboden maakt een 
belangrijk deel uit van de vele instrumenten die de 
burgemeester ter beschikking zijn komen te staan. 

Tegelijkertijd tekent zich een andere trend af, die 
ook in het Trendsignalement 2009 aan bod komt: 
de toenemende betrokkenheid van burgers bij 
 veiligheidszorg en criminaliteitspreventie. Niet 
alleen zijn burgers vaak fervente voorstanders 
van toegangsverboden, uit een enquête van Top-X, 
het jongerenpanel van Eén Vandaag, blijkt dat de 
avondklok onder Nederlandse jongeren ongekend 
populair is, ze ondernemen ook in toenemende 
mate zélf acties tegen criminaliteit en overlast. 
En die bereidheid tot ingrijpen gaat nogal eens een 
stapje verder dan de inmiddels bekende vormen 
van burgerparticipatie, zoals buurtbemiddeling, 
buurtetiquette, buurtwachten en Burgernet. 

Zo heeft een burger in Utrecht het initiatief 
 genomen om zelf een lokfiets in te zetten om 
fietsen dieven op heterdaad te kunnen betrappen. 
Hoewel juristen betwijfelen of deze werkwijze – 
die is afgekeken van de toepassing van de lokfiets 
door de politie – juridisch gezien wel door de beugel 
kan, is een fietswinkel als sponsor opgetreden.

Het voorbeeld van de lokfiets kan gemakkelijk 
 worden afgedaan als een incident of extreem geval. 
Maar op het vlak van klikken zijn de ontwikkelingen 
te talrijk om te negeren. Deze vorm van burgerparti-
cipatie lijkt een uitvloeisel van de betrokkenheid die 
politiekorpsen mobiliseren via bestaande systemen 
zoals het uitloven van tipgeld, het stimuleren van 
meldingen bij Meld Misdaad Anoniem (M.), en het 
reageren op opsporingsberichten via Burgernet 
en SMS Alert. 

Zo lanceren verontruste inwoners van Lelystad in 
2009 een website om de ‘seriesteker’ die in de stad 
actief is op te sporen. De RET opent een speciaal 
telefoonnummer waarop reizigers melding kunnen 
maken van incidenten zoals graffiti, vernielingen en 
bedreigingen. Bioscoopketen Pathé start een experi-
ment met een hufteralarm, een SMS-systeem waar-
mee bezoekers overlastgevende medebezoekers 
kunnen aangeven.

Dat burgers behoorlijk betrokken 
zijn bij lokale veiligheid blijkt 
wel uit de jaarcijfers van M. en 
het Meldpunt Cybercrime
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Burgers worden ook door bestuurders gestimuleerd 
om met meldingen actief een steentje bij te dragen 
aan opsporing en preventie. Leefbaar Rot terdam 
heeft de website burenterreur.nl gelanceerd, waarop 
Rotterdammers anoniem hun beklag kunnen doen 
over asociale buren. En in een brief aan de Tweede 
Kamer schrijft de minister van Binnen  landse Zaken 
en Koninkrijksrelaties dat getuigen van agressie of 
geweld tegen hulpver leners aange moedigd worden 
om incidenten met hun mobiele telefoon te foto-
graferen. 

Dat burgers al behoorlijk betrokken zijn bij lokale 
veiligheid blijkt wel uit de jaarcijfers van M. en het 
Meldpunt Cybercrime. Bij het Meldpunt Cybercrime 
kwamen in 2008 bijna twee keer zoveel meldingen 
binnen als in 2007. Meldlijn M ontving in 2008 wel-
iswaar minder telefoontjes dan in het jaar ervoor, 
maar een aanzienlijk groter aantal tips bleek bruik-
baar voor politie en justitie. 

De twee in dit artikel besproken veiligheidstrends 
– een toename van (vooral gemeentelijk uitgevaar-
digde) toegangsverboden en een groeiende burger-
betrokkenheid bij (melden van) criminaliteit en 
overlast – kunnen worden samengevat met de leus: 
er wordt steeds meer verboden, niet alleen door de 
overheid, maar ook door onszelf. 

Paradoxaal genoeg lijkt het erop dat 
de intolerantie voor onveiligheid 
alleen maar toeneemt naarmate 
de criminaliteitscijfers dalen

Op de achtergrond hiervan speelt een meer alge-
mene ontwikkeling, die zich het beste laat samen-
vatten als een groeiende intolerantie voor onveilig-
heid en overlast. Net als een steeds groter wordend 
deel van de bevolking roken als hinderlijk en illegi-
tiem is gaan beschouwen, is een groeiend aantal 
Nederlanders niet meer bereid om in hun woonom-
geving criminaliteit en overlastgevend gedrag te 
tolereren. En dat leidt uiteindelijk – zoals ook het 
rookverbod illustreert – tot verbodsbepalingen. 
Toegangsverboden – het ultieme middel om veilig-
heidsrisico’s uit de eigen omgeving te weren – 
tonen zich daarvan de populairste exponent.

Paradoxaal genoeg lijkt het erop dat de intolerantie 
voor onveiligheid alleen maar toeneemt naarmate 
de criminaliteitscijfers dalen. Want het aantal 
slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit is 
in de afgelopen jaren gestaag afgenomen. Maar 
als we afgaan op de commotie rond bedreigd en 
mishandeld OV-personeel is van een verminderde 
zorg om veiligheid toch echt geen sprake. <<

www
over het trendsignalement 2009
het signaleren, monitoren en publiceren van 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
 sociale veiligheid en criminaliteitspreventie is 
een van de kerntaken van het centrum voor 
criminaliteitspreventie en veiligheid (ccv). 
de trendanalyse, die resulteert in een jaarlijks 
Trendsignalement, is niet gericht op hypes of 
hijgerige debatten over probleemgroepen, 
hotspots of veiligheidsrisico’s. het ccv houdt 
nieuwe ontwikkelingen in het oog om veilig-
heidsprofessionals te voorzien van inzichten 
waar ze (beter) mee aan de slag kunnen.

daarom zet het Trendsignalement 2009 naast 
probleemsignaleringen ook kansrijke aanpak-
ken en veelbelovende maatregelen op een rij. 
zo staan de polenhotels, drankketen, aso-
gezinnen en 12-minners zij aan zij met innova-
tieve preventiemethoden zoals cashloze super-
markten (die de kans op roofovervallen zouden 
kunnen verkleinen), buurtbemiddeling (waar-
mee wijkbewoners mediëren bij burenruzies) 
en straatverlichting (dat als alternatief voor 
camerabewaking een heuse opmars maakt).

Trendsignalement 2009. Van aso-gezin tot zware meisjes: 

100 nieuwe ontwikkelingen in criminaliteitspreventie en 

 veiligheid. Lynsey Dubbeld, Utrecht, Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2009. De publicatie 

is te downloaden van de website van het CCV:  

www.hetccv.nl
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Op weg naar variant 3.0?

 DE VETTE jArEN  
 VAN DE VEIlIghEIDS zOrg 

De periode 2002-2009 was voor de veiligheidszorg een zeer 
vrucht bare periode. Volgens Marnix Eysink Smeets verliest 
de beleidsimpuls die dit mede bewerkstelligde inmiddels  
aan kracht. resultaten boeken wordt de komende jaren een  
stuk lastiger dan de periode die we achter de rug hebben. 
De oplossing: Veiligheidszorg 3.0.

Er komt steeds meer aandacht voor de manier 
waarop het toezicht dat in de openbare ruimte 
wordt uitgeoefend, het meeste rendement kan 
opleveren / foto: Inge van Mill.
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Op weg naar variant 3.0?

 DE VETTE jArEN  
 VAN DE VEIlIghEIDS zOrg 

>>

revolte was op z’n hoogtepunt. Een vruchtbare 
periode dus om de veiligheidsbakens te verzetten. 
Politiek en bestuur stroopten de mouwen op, 
gaven het veiligheidsbeleid een forse repressieve 
injectie, vergrootten de intensiteit, verminderden 
– door kwantificering en ‘target-isering’ – de vrij-
blijvendheid en bleven zich vervolgens nauw met 
beleid en uitvoering bemoeien. De herovering was 
begonnen. Of, zoals Bert Berghuis het in zijn artikel 
elders in dit nummer beschrijft: de noodzakelijke 
tournure werd ingezet. Veiligheidszorg 2.0 was 
geboren; de veiligheidszorg met een bite, als 
op volger van het lankmoediger veiligheidsbeleid 
van de jaren negentig. 

VruChTBArE AArDE
Die Veiligheidszorg 2.0 viel bij veel mensen in 
goede aarde. De maatschappelijke pijn rond 
 criminaliteit, verloedering en de verhuftering van 
de samenleving was immers groot. Zo gaven tal 
van plekken in de stedelijke samenleving burgers 
al té lang het gevoel dat de overheid niet meer 
in control was. Dat die plekken nu wel ter hand 
 werden genomen, was een gewaardeerd signaal. 
Zaken waar de jaren ervoor vooral over werd 
gesproken, werden nu opeens met voortvarend-
heid opgepakt. 

Als een godsgeschenk kreeg het beleid ook de wind 
in de zeilen van de – overal in de westerse wereld 
– dalende criminaliteitscijfers. Zodat na 2002 jaar 
op jaar gemeld kon worden dat het – natuurlijk 
dankzij het gevoerde beleid – weer beter ging met 
de criminaliteit en veiligheid. En niets motiveert 
meer dan succes, of dat succes nou terecht wordt 
geclaimd of niet.

Het feit dat de criminaliteitscijfers overal in de 
 westerse wereld daalden – en dan ook ongeveer 
even hard – gooit dan natuurlijk wat roet in het 
eten van het succes: de daling is dan immers ken-
nelijk onafhankelijk van het gevoerde beleid. Maar 
onlangs maakten Ben Vollaard en anderen in hun 
onderzoek Veelbelovende verklaringen voor de 
daling van de criminaliteit na 2002 aannemelijk dat 
die algemene westerse daling door de Nederlandse 

door Marnix Eysink Smeets
De auteur is lector Public Reassurance aan Hogeschool 

INHolland en zelfstandig adviseur en onderzoeker op 

het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving.

 
In 2002 werd het veiligheidsbeleid met een 
schok op een andere leest geschoeid. Dat ging vrij 
gemakkelijk, want er schokte op dat moment – 
zowel internationaal als nationaal – wel meer. 
De Twin Towers waren net gevallen en de Fortuyn-
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beleidsimpuls wel verder was uitgediept. Het valt 
ook op dat precies op het moment dat die beleids-
impuls in de praktijk echt op stoom komt (rond 
2004), zowel de gerapporteerde criminaliteit als 
de onveiligheidsbeleving in Nederland sterker 
beginnen te dalen dan voorheen. En dat zich vanaf 
dat moment in de houding van de Nederlandse 
bevolking ten aanzien van criminaliteit en veiligheid 
ook stevige verschuivingen voordoen. Alsof men 
toen in de gaten kreeg dat de tournure echt werd 
gemaakt, de veiligheidsbakens niet alleen voor 
de show waren verzet, en alsof men toen echt 
de doorwerking in de praktijk begon te ervaren. 

hET EINDE VAN DE krAChT
Met Veiligheidszorg 2.0 lijkt dus zeker wat te zijn 
bewerkstelligd. De vraag is alleen hoe lang dat nog 
het geval blijft. Want Vollaard wees er in zijn onder-
zoek immers ook op, dat de beleidsimpuls inmid-
dels zijn kracht heeft verloren. Op basis van zijn 
cijferreeksen begint de daling van de (gerappor-
teerde) criminaliteit af te vlakken. De onlangs 
 verschenen Integrale Veiligheidsmonitor bevestigt 
dat laatste overigens niet, maar laat wel zien dat 
de verbetering van de veiligheidsbeleving dit jaar 
tot stilstand is gekomen. 

Het laaghangend fruit is 
inmiddels wel zo’n beetje geplukt. 
Wat overblijft zijn de taaie, 
weerbarstige, complexe problemen

Een goede early warning indicator vormen natuurlijk 
de ontwikkelingen in de G3: ontwikkelingen zijn hier 
vaak wat eerder zichtbaar dan elders. Daar valt dan 
op dat de Rotterdamse veiligheidsindex dit jaar voor 
het eerst niet verder verbeterde. En dat in Den Haag 
de geregistreerde criminaliteit alweer enige tijd aan 
het stijgen is. Maar vooral valt op dat professionals 
in deze steden melden dat het laaghangend fruit 
inmiddels wel zo’n beetje is geplukt en dat wat over-
blijft de taaie, weerbarstige, complexe problemen 
zijn, waarop ook het interventiearsenaal van 
Veiligheidszorg 2.0 tekortschiet. En waarover 

de maatschappelijke irritatie weer hand over 
hand toeneemt.

EEN NIEuwE fASE
De periode die voor ons ligt, zou daarom wel eens 
lastiger kunnen zijn dan de periode die we achter 
de rug hebben. Wat nu aan de orde is, is een stuk 
minder enerverend en vraagt vermoedelijk veel 
meer geduld, doorzettingsvermogen en vernuft. 
In feite is de uitdaging die daarbij voor ons ligt 
 drieledig: (a) behoud en verdere verdieping van wat 
in de afgelopen periode in gang is gezet, (b) alerte 
reactie op nieuw opkomende bedreigingen of 
 problemen en (c), het moeilijkste van allemaal, het 
vinden van werkzame antwoorden op de hiervoor 
al genoemde weerbarstige pockets in met name 
de grootstedelijke veiligheidsproblematiek. Dat is 
andere koek dan de brede herovering met veel 
quickwins van de vorige fase. Kennelijk komen 
we in een volgende fase, die ik dan maar als 
Veiligheids zorg 3.0. betitel. Wie kijkt naar de opko-
mende  bewegingen en trends in de veiligheidzorg 
van dit moment ziet daarbij een aantal dominante 
bewegingen die idealiter in die volgende fase 
nader invulling wordt gegeven. Ik noem er vier. 

DE grOTE hOrIzONTAlISErINg
De grootste belofte die al geruime tijd door veilig-
heidsland rondwaart is die van de burgerpartici-
patie. Incidenteel worden hiermee interessante 
stappen vooruit gezet, maar van een werkelijke 
doorbraak is nog steeds geen sprake. Het blijkt voor 
de overheid lastig het traditionele paradigma van de 
topdownsturing los te laten en die in te ruilen voor 
de noodzakelijke meer netwerkachtige benadering, 
waarin gelijkwaardigheid en machtsdeling centrale 
begrippen vormen. Met het slechten van deze hob-
bel kan in Veiligheidzorg 3.0 vermoedelijk de groot-
ste stap vooruit worden gezet.

STrENgEr
Tough on crime, tough on causes of crime was het 
motto waarmee de Engelse premier Tony Blair aan 
het begin van dit millennium de strijd met de crimi-
naliteit aanbond. Impliciet was dat ook het leidend 
motto voor de Nederlandse Veiligheidszorg 2.0. 



Secondant #3/4 | juli-auguStuS 2009   35

Maar bleek dat in de praktijk toch niet vooral tough 
on crime, en een heel stuk minder tough on the cau-
ses of crime? Als de voortekenen in het veld niet 
bedriegen, zullen in de komende fase beide dimen-
sies steviger worden aangezet. Het tough on crime 
bijvoorbeeld door veel systematischer toepassing 
van Problem-Oriented-Policing-strategieën (POP), 
waarbij in het oog springende criminaliteit sneller, 
harde en intensiever wordt aangepakt dan voor-
heen. Zoals recent bijvoorbeeld bij de aanpak van 
overvallen in Almere, of in de vorm van de recente 
Amsterdamse campagnes ‘Lord of the Ring 1 en 2’. 
Met het tough on causes of crime wordt het belang 
van de sociale pijler voor het veiligheidsbeleid nog 
veel groter dan al het geval was. De speurtocht 
naar wat hier wel en niet werkt én naar de zo nood-
zakelijke verbetering van focus, samenwerking en 
efficiency krijgt hier idealiter dan een nog steviger 
impuls. 

VErBrEDINg VAN DE SCOpE
In Veiligheidszorg 2.0 stonden vooral de zichtbare 
vormen van criminaliteit, overlast en verloedering 
centraal. Maar het wordt steeds duidelijker dat aller-
lei minder zichtbare vormen van criminaliteit en 
verloedering dringend om aandacht vragen. Niet 
alleen van de traditionele opsporingsinstanties, 
maar van alle partijen uit het integraal veiligheids-
beleid. 

Allerlei vormen van ‘ondermijning’ komen dan ook 
steeds hoger op de agenda te staan. Het vervelende 
doet zich daarbij overigens voor dat de aanpak van 
deze meestal verborgen vormen van criminaliteit 
vrijwel automatisch met zich meebrengt dat 
de zichtbaarheid van die criminaliteit in de samen-
leving wordt verhoogd, waardoor die aanpak 
–  paradoxaal genoeg – de veiligheidsbeleving juist 
kan doen verslechteren. 

VErDIEpINg?
Tal van ontwikkelingen en bewegingen die in Veilig-
heidszorg 2.0 zijn ingezet, vragen nog om verdere 
verfijning om echt rendement op te leveren. Dat er 
een enorme winst te behalen is in keten- en net-
werksamenwerking is inmiddels bijna iedereen wel 

duidelijk. Maar ten aanzien van de manier waarop 
die winst in de praktijk optimaal kan worden 
 gerealiseerd, valt nog veel te leren. 

Verfijning en verdieping is in 
het werkveld van de veiligheidszorg 
een permanente noodzaak

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ten aanzien van het 
toezicht in de openbare ruimte. Van de aanvanke-
lijke nadruk op de kwantiteit begint daar nu steeds 
meer de aandacht om te slaan naar de kwaliteit en 
naar de vraag onder welke condities de gezamen-
lijke toezichthouders een optimale bijdrage leveren. 
Verfijning en verdieping van eerder ingezette werk-
methoden en strategieën is in het dynamische 
werkveld van de veiligheidszorg eigenlijk een per-
manente noodzaak. Maar dat geldt nog eens extra 
na de vele vernieuwingen uit de afgelopen periode. 
Dat vergt wel een attitude van willen leren. Laat 
Veiligheidszorg 3.0 zich dan kennen als de lerende 
veiligheidszorg? 
 
TOT SlOT
Veiligheidszorg 2.0 besloeg de periode van 2002 tot 
2009, een periode dus van zeven jaren. Jaren die in 
termen van de veiligheidszorg gerust als ‘vette’ 
jaren kunnen worden betiteld. De oud-testamenti-
sche wijsheid zegt dat deze vette jaren door zeven 
magere jaren worden gevolgd. Misschien is dat, 
waar het gaat om de daling van de criminaliteit, wel 
waar. Het lijkt immers wel wat al te veel gevraagd 
om ook in de komende zeven jaren weer zo’n grote 
teruggang te realiseren als in de afgelopen periode. 
Maar er is geen enkele reden om in de komende 
jaren de vooruitgang in de veiligheidszorg zelf niet 
‘vet’ te laten zijn. Door accenten te verleggen en 
serieus invulling te geven aan concepten – zoals 
burgerparticipatie – die al een tijdlang om verzilve-
ring vragen. Op die manier kan ook Veilig heidszorg 
3.0 weer een rijke opbrengst bieden. De tijd zal het 
leren! <<
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De criminaliteit daalt al meer dan vijf jaar. Van deze daling is niet 
iedereen doordrongen. Dat komt vooral door de veranderingen van 
meetmethode in 2004-2005, waarin twee slachtofferenquêtes opgingen 
in de Veiligheids monitor rijk. Bert Berghuis legt uit waarom deze trend 
lange tijd aan de aandacht kon ontsnappen en voert verklaringen aan 
voor deze daling, die in de hele westerse wereld zichtbaar is. 

Terugval van de criminaliteit 

DE VlAg MAg uIT, 
MAAr NIEMAND  
wEET hET 

door Bert Berghuis
De auteur is als raadadviseur verbonden aan  

het ministerie van Justitie.

Het criminaliteitsniveau ligt momenteel onder dat 
van 1980. Waar de misdaad in 2002, het jaar van de 
‘pimmiaanse paniek’, een piek bereikte, is volgens 
slachtofferenquêtes sinds die tijd een consequente 
neergang te zien. De 29 procent daling is meer dan 
de 25 procent die stoutmoedig in de veiligheids-
programma van de opeenvolgende regeringen 
als doel is gesteld. 

Opmerkelijk is, dat deze al meer dan vijf jaar  durende 
daling geen feit van algemene bekendheid vormt 
– de vlag is hiervoor ook nooit echt uitgestoken. 

Voor een fors deel komt dat door de veranderingen 
van meetmethode in 2004-2005, waarin twee 
slachtofferenquêtes opgingen in de Veiligheids-
monitor Rijk. Het zicht op de trend is langere tijd 
verduisterd omdat niet was voorzien in een periode 
waarin de oude en de nieuwe instrumenten gelijktij-
dig werden toegepast, en dus niet zichtbaar was of 
de verandering kwam doordat er minder criminali-
teit was of doordat de nieuwe enquête minder 
meette. Pas recent is daarop door ons en ook door 
Vollaard, Versteegh en Van den Brakel (zie kader) 
een reconstructie verzorgd, door gebruik te maken 
van de Politiemonitor Bevolking die de meetbreuk-
periode overlapte. In 2008 is weer een verandering 
aangebracht in de manier waarop we slachtoffer-
schap meten – we hebben nu de Integrale 
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Veiligheids monitor. Maar daarbij is wél een tijd 
 dubbelgedraaid, zodat we nu de metingen aan 
elkaar kunnen knopen en dus de criminaliteitstrend 
werkelijk  kunnen volgen.

We weten dat delicten met 
bedrijven als slachtoffer ook ferm 
in volume zijn verminderd

Uit de metingen blijkt dat de neerwaartse trend 
in het slachtofferschap van misdrijven zichtbaar is 
over de hele linie zoals mishandeling, diefstal en 
vernieling. De slachtofferenquête meet vooral de 
wat lichtere delicten, maar uit politiecijfers blijkt 
dat eveneens bij zwaardere misdrijven zoals moord 
en doodslag, verkrachting en berovingen de aan-
tallen sinds 2002 met tientallen procenten zijn 
gedaald. En we weten dat delicten met bedrijven als 
slachtoffer ook ferm in volume zijn verminderd. 
In het verlengde van al deze gegevens is het gevoel 
van veiligheid onder burgers duidelijk toegenomen.

Er is nog een reden waarom deze blijde boodschap 
niet allerwegen wordt gedeeld. De politiecijfers 
laten een veel geringere daling zien, in het bijzonder 
bij geweld en vandalisme, dan we op grond van de 
slachtoffercijfers zouden verwachten. Dat komt 
enerzijds doordat de politie veel meer werk is gaan 
maken van huiselijk geweld. Zoals afgesproken zet 
men daar echt op in hetgeen vele duizenden extra 
zaken oplevert. Anderzijds is vanuit de zorg voor de 
delinquentie van jongeren veel sneller dan voorheen 
overgegaan tot Halt-afdoeningen en inzending naar 
het openbaar ministerie (OM). Dus bij feiten in 
de sfeer van baldadigheid en onaangepast gedrag 
waar voorheen de zaak niet strafrechtelijk werd 
ingenomen. Daardoor blijft het totaal aantal door 
de politie getelde delicten en verdachten op peil, 
evenals het aantal door het OM en de rechter behan-
delde zaken. Wel neemt het soortelijk gewicht van 
die zaken af, hetgeen blijkt uit verschuiving van het 
delictpatroon bij de politie naar de lichtere kant, 
maar natuurlijk vooral in de forse leegstand in 
het gevangeniswezen.

Figuur 1> De ontwikkeling van de criminaliteit volgens slachtofferenquêtes, gecorrigeerd voor meetbreuken (index)
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Ook secondant van april 2009 helpt niet bij het 
krijgen van een geheel helder beeld van de ontwik-
kelingen. In het stuk van Jessica van Mantgem, dat 
hoofdzakelijk gaat over het aantal aangiften van 
geweldsdelicten bij de politie, staat ‘dat het slacht-
offerschap van geweldsdelicten sinds 2002 onge-
veer gelijk is gebleven’. Daaraan koppelt de redactie 
de kop ‘Daling geweld komt niet uit de verf’. De 
kabinetsdoelstelling van min 25 procent zou te hoog 
gegrepen zijn, zo constateert men. Hierboven heb ik 
gezegd dat inmiddels ook wat geweld betreft de 
kabinetsdoelstelling al is bereikt: het voor meet-
veranderingen gecorrigeerde slachtofferpercentage 
daalde van 8 procent in 2002 naar 5,3 in 2008 (meer 
dan 30 procent vermindering). 

fACTOrEN
Nederland is niet uniek in zijn terugloop van de 
 criminaliteit. Ook andere (westerse) landen laten 
eenzelfde beeld zien. We moeten dan voorzichtig 
zijn met het aandragen van typisch Hollandse 
 verklaringen voor een verschijnsel dat breder lijkt 
te liggen. Als we dan toch een poging doen, willen 
we een tweetal factoren naar voren halen waarvan 
het aannemelijk is dat die een betekenisvolle 
 bijdrage leverden aan de genoemde gunstige 
 ontwikkeling.

De eerste factor is de opkomst van het drugsgebruik 
in de westerse wereld vanaf de jaren zeventig. Dit 
leidde tot een grote groei van de illegale drugsmarkt 
en daaraan verbonden de georganiseerde criminali-
teit met zijn bijverschijnselen van onder andere 
geweld. Kwantitatief belangrijker is de komst van 
een groep van heroïnejunks die veel verwervings-
criminaliteit pleegden. Nu die de laatste jaren meer 
en meer ‘verdampen’ werkt dat direct door in het 
criminaliteitsvolume.

Men moest de tournure maken 
van ‘niet ingrijpen tenzij’ naar 
‘ingrijpen tenzij’

De tweede factor is de ontwenning aan een laag 
niveau van criminaliteit, vooral in ons land, dat 
overging in een hoger niveau dat meer paste in een 
meer urbane samenleving. Noch burgers en bedrij-
ven, noch de overheid waren hierop voorbereid toen 

medio de jaren zeventig de criminaliteit ging 
 stijgen. De samenleving moest ervaren dat het 
vooral ook zichzelf moest beschermen tegen crimi-
naliteit, waar men dat voorheen alleen als een taak 
voor politie en justitie zag. De overheid had haar 
voorzieningen, zoals het aantal cellen, naar een 
dieptepunt gebracht en was gevangen in een kli-
maat waarin het strafrecht eerder als een probleem 
dan als een oplossing werd gezien. Men moest de 
tournure maken van ‘niet ingrijpen tenzij’ naar 
‘ingrijpen tenzij’. Het heeft enkele decennia gekost 
voordat de samenleving niet alleen een omslag in 
het denken maakte, maar dat ook liet volgen door 
toereikende investering in preventieve maatregelen 
en in het vermogen van politie en justitie om 
 adequaat op delinquentie te anticiperen.

AuTONOME ONTwIkkElINg
Criminaliteit lijkt niet of niet overheersend te 
 worden gedreven door bijvoorbeeld economische en 
demografische ontwikkelingen. Steeds weer blijkt 
uit studies dat dergelijke factoren wel een zekere 
verbinding hebben met de misdaadtrends, doch 
dat ze maar weinig kunnen verklaren. Belangrijk 
lijkt de constatering dat het plegen van criminaliteit 
gevoelig lijkt te zijn voor modes (cultuur). Deels 
is dat indirect, zoals wanneer criminaliteit 
voortkomt uit een bepaalde drugscultuur zoals 
bij de heroïnejunks. Deels is dat direct, wanneer 
criminaliteit niet sterk wordt afgekeurd in de 
samenleving zoals in de jaren zeventig en deze dus 
‘in de mode is’, waar dat later nu juist sterk wordt 
afgekeurd: gedogen mag niet meer en criminaliteit 
moet vooral hard worden aangepakt. 

De nadrukkelijke aandacht voor 
verslaafde veelplegers helpt de 
criminaliteit omlaag te brengen

Ten dele is er sprake van criminaliteitsontwik-
kelingen die niet het resultaat zijn van beleid, ten 
dele speelt het beleid natuurlijk in op die trends en 
kan helpen die te versterken of om te doen slaan. 
Zo helpt de nadrukkelijke aandacht voor verslaafde 
veelplegers (hulpverlening, insluiting) de criminali-
teit omlaag te brengen. De nadruk op het belang 
van preventie (sinds Samenleving en criminaliteit 
van 1985) en de onderkenning van de noodzaak 
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om weer daadkrachtig op te treden tegen crimi-
nelen, hielp de noodzakelijke culturele omslag te 
bewerkstelligen.

EN Nu
In 1977 voorspelde de Wetenschappelijke Raad voor 
het regeringsbeleid (WRR) dat de gewone criminali-
teit in de komende decennia verder zou dalen, niet 
wetende dat we intussen al over de drempel van een 
forse criminaliteitsstijging heen waren gegaan. Ook 
meer recent blijkt het Prognosemodel Justitie, dat 
zich baseert op allerlei maatschappelijke factoren 
(zoals demografische en economische) niet in staat 
te zijn de ontwikkelingen met enige precisie te voor-
spellen. Kennelijk vormt de ontwikkeling van de 
samenleving en de culturele aspecten die daarin 
een dominante rol spelen, een niet erg voorspelbaar 
geheel. In het doemdenken dat gepaard gaat met 
de huidige economische teruggang hoort men velen 
die menen dat dit wel tot meer criminaliteit aan-
leiding zal geven. Dat zou kunnen, maar voor een 
directe en duidelijke verbinding tussen economie 
en criminaliteit is in de wetenschap weinig steun te 
vinden. Hoewel het niet aannemelijk is dat de terug-
loop van de criminaliteit nog lang zal duren, heb ik 
geen idee wanneer en waar of waarom deze zich zal 
stabiliseren of weer in een toename zal verkeren. <<

deze bijdrage berust op een uitvoerige analyse 
van slachtofferenquêtes, Criminaliteit en 
rechtshand having 2007 (cBS/wodc), de 
Landelijke  criminaliteitskaart 2007, (klpd), 
en andere literatuur (waaronder Veelbelovende 
verklaringen voor de daling van de criminaliteit 
na 2002, Ben vollaard (tilec, universiteit van 
tilburg), peter versteegh (politie haaglanden) 
en jan van den Brakel (cBS), 2009.
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Selectie en focus zijn volgens Jaap de Waard 
de belangrijkste kenmerken waar een succesvolle 
aanpak van criminaliteit aan moet voldoen. 
Beleid en praktijk zouden veel meer lering moeten 
trekken uit de bewijzen die de wetenschap 
heeft voortgebracht. 

door Jaap de Waard
De auteur is werkzaam bij het ministerie van Justitie, 

afdeling Strategische Beleidsontwikkeling DGRR. 

Bij het vormgeven van een effectief criminaliteits-
preventief beleid moet gebruik gemaakt worden 
van lessen uit de wetenschap. De basis voor een 
dergelijk beleid wordt gevormd door betrouwbare 
en gevalideerde kennis, afkomstig uit bewezen 
kwalitatief en geredigeerd onderzoek. De laatste 
jaren is een grote hoeveelheid studies verschenen 
waaruit blijkt welke maatregelen en interventies 
effectief zijn. In het bijzonder betreft dit zoge-
naamde synthesestudies of meta-evaluaties die 
een omvangrijke hoeveelheid onderzoeken naast 
elkaar zetten. Daaruit kunnen lessen geleerd 
 worden door zowel beleid als praktijk. In box 1 
zijn vijftien recent verschenen meta-evaluaties 
weergegeven waaruit blijkt dat preventieve 
 investeringen criminaliteit kunnen verminderen.

DrIE kENNISDOMEINEN
In deze bijdrage wordt een samenvattend over zicht 
gepresenteerd van kennis over werkzame preven-
tieve interventies en maatregelen. Het betreft 
wetenschappelijke kennis uit drie domeinen:

- politiezorg
- strafrechtelijke interventies
- situationele criminaliteitspreventie

Het doel is om de lezer snel inzicht te bieden in 
bewezen effectieve maat regelen en interventies. 
Hiermee kan een beleid gevoerd worden dat is 
gebaseerd op betrouwbare feiten, gedegen analyses 
en aansprekende concepten en inzichten uit de 
wetenschap en praktijk. Ook wordt een beschrijving 
gegeven van een aantal kenmerken binnen de 



Secondant #3/4 | juli-auguStuS 2009   41

>>

 beschreven kennisdomeinen die de werkzaamheid 
bepalen.

pOlITIEzOrg
In een eerdere bijdrage (secondant, nr. 5, oktober 
2007) is een uitgebreid overzicht gegeven van effec-
tieve politiezorg. Daarom wordt de beschikbare 

kennis over een effectieve politiezorg hier kort 
samengevat. Wat blijkt te werken? Een voorbeeld 
hiervan is de aanpak van herhaald slachtofferschap, 
een vorm van slachtoffergerichte preventie waarbij 
slachtoffers adviezen krijgen om toekomstig slach-
tofferschap te voorkomen. De kans op herhaald 
slachtofferschap is bijzonder groot gedurende een 

Onderzoek naar effectieve criminaliteitspreventie 

 rECENTE BEwIjzEN  
VAN wAT wErkT 

Door op de juiste plekken 
en tijden aanwezig te zijn, 
wordt de effectiviteit van 
de politiezorg vergroot / 
Inge van Mill. 
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korte periode na het eerste slachtofferschap, het 
overgrote deel binnen een maand. 

De gerichte aanpak van herhaald slachtofferschap 
blijkt in gebieden die gekenmerkt worden door een 
hoog criminaliteitsniveau succesvol te zijn. De 
zogenoemde hotspotaanpak, waarbij de politie een 
gerichte surveillance uitvoert op criminele brand-
haarden, kan een daling van de criminaliteit als 
gevolg hebben. De politie blijkt in staat om 
 criminaliteit te reduceren door (gedwongen) 
samen werking en informatie-uitwisseling met 
lokale overheden en andere partijen. Dit is de strate-
gie van het zogeheten third party policing. Hoe beter 
de politie beleidsmatig de (oorzakelijke) factoren in 
relatie met criminaliteit kan identificeren, hoe min-
der criminaliteit er is. Deze strategie staat bekend 
als probleemgerichte politieaanpak. Ten slotte blijkt 
de harde-kern-/top 10-aanpak effectief. Hierbij is een 
gerichte persoonsgerichte aanpak van veelplegers 
de toegepaste strategie.

Een gedegen criminaliteits - 
analyse is een must

Het blijkt dat een aantal kenmerken een effectieve 
politiezorg bepaalt. Het gaat dan om een gerichte 
aanpak van (potentiële) daders, slachtoffers en 
plekken en pleegtijden. Verder is er sprake van een 
gericht beleid waarbij rekening wordt gehouden 
met de wensen en verwachtingen van inwoners 
en bedrijven. Ten slotte is een gedegen crimi nali-
teits analyse een must. Het gaat daarbij om het 

bepalen van de aard en omvang van criminaliteit, 
een  analyse van de oorzaken, mogelijke maatrege-
len en een analyse van de werkzaamheid hiervan.

STrAfrEChTElIjkE INTErVENTIES
‘Nothing Works’ schreef Robert Martinson in 1974 
in een klassieke bijdrage aan Public Interest. Daar-
mee bedoelde hij dat niets werkt bij recidivepreven-
tie. Deze sombere conclusie bepaalde vervolgens 
 jarenlang het strafrechtelijke interventiebeleid. 
De afgelopen tien jaar is echter weer sprake van een 
herleving van de rehabilitatiegedachte. Het kennis-
domein van werkzame interventies en maatregelen 
gericht op recidivepreventie is de laatste jaren flink 
toegenomen. Er is sprake van een container aan 
verschillende interventies. Van sociale vaardig-
heidstraining tot disciplineringkampen en van 
groepscoaching tot gevoelsbeheersing. 

Bij het doornemen van alle beschikbare meta- 
evaluaties komt het volgende beeld naar voren. 
Er bestaan strafrechtelijke interventies die nega-
tieve effecten sorteren. Er is dus sprake van meer 
recidive. Dit blijkt zich voor te doen bij zogenaamde 
bajesbangprojecten en boot camps/disciplinering-
kampementen. Er zijn ook interventies die het 
bovengemiddeld goed doen en waarbij soms sprake 
is van 60 procent verbetering in recidive. Effectieve 
interventies zijn onder andere opvoedingsonder-
steuning, cognitieve gedragstherapie, arbeids - 
toe geleiding en mentorprogramma’s.

Wanneer je alles op een rijtje zet dan blijkt dat 
er gemiddeld genomen sprake is van een twaalf 
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 procent verbetering bij de behandelde groep versus 
de niet behandelde groep. Dus gemiddeld genomen 
wordt via strafrechtelijke interventies een op de 
acht recidives voorkómen. Dat is een klein, maar 
zeker niet verwaarloosbaar effect. De grote vraag 
is waarom er zoveel variatie is in recidive  tussen 
alle verschillende interventies (van 40 procent 
 ver slechtering tot 60 procent  verbetering).

Wanneer de sociale context 
geen  aandacht krijgt, treedt er 
een verarming op van de te  
bereiken effecten

Uit de beschikbare kennis blijkt dat een aantal ken-
merken bepalend is voor de mate van effectiviteit 
(lees: recidivereductie) van interventies. Naarmate 
de interventie zich verder verwijdert van het concre-
te gedrag en de condities waaronder dat gedrag 
optreedt, neemt het effect af. Uiteraard is delin-
quent gedrag persoonsgebonden. Maar het gedrag 
wordt vaak versterkt door de sociale context, die 
vaak criminogeen van aard is. Wanneer die sociale 
context geen aandacht krijgt, treedt er een verar-
ming op van de te bereiken effecten. De werk-
zaamheid van interventies wordt voor een fors deel 
bepaald door de wijze waarop deze in de (grillige) 
praktijk vorm krijgt. Het gaat dan om de duur van 
de interventie, de kwaliteit en gedrevenheid van 
de behandelaar en de effectieve implementatie. 
Ten slotte, kosten effectieve strafrechtelijke inter-
venties geld. Alleen kwalitatieve en intensieve 

benaderingen brengen wat op. Daarbij moet ook 
sprake zijn van een grote persoonlijke inzet bij 
de uitvoering van de interventie.

SITuATIONElE CrIMINAlITEITSprEVENTIE
Eén van de basisuitgangspunten bij situationele 
criminaliteitspreventie is dat de gelegenheid de 
dader maakt. De goeroe van de situationele aanpak, 
Ron Clarke, beweert dan ook ‘It is easier to  change 
places than people’. En daarmee wordt de essentie 
van de aanpak weergegeven. Er gaat veel meer pre-
ventief effect uit van een goede  beveiliging door 
middel van technische en sociale maatregelen dan 
een directe beïnvloeding in de persoonlijkheid of 
levenssfeer van de (potentiële) dader. Het gaat er 
om zo min mogelijk gelegenheden te bieden voor 
criminaliteit en daarmee mensen niet in de verlei-
ding te brengen om delicten te plegen. Er is dus 
sprake van een indirecte gedragsbeïnvloeding.

Op basis van een flink aantal synthesestudies 
 blijkt dat de situationele aanpak forse criminali-
teitsreducerende effecten kan sorteren. Zo blijkt 
de inzet van toezichthouders in woningcomplexen, 
openbaar vervoer en in de publieke ruimte te 
 werken. Datzelfde geldt voor het ophogen van 
het verlichtingsniveau in (semi)publieke ruimten. 
De toepassing van cameratoezicht op bepaalde 
locaties en gericht op specifieke delicten. Toe-
passing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 
Het ophogen van het algemene beveiligingsniveau 
en herinrichting van woonwijken. Het tijdens de 
productiefase van consumentengoederen (auto’s, 
camera’s, fietsen, GSM) installeren van standaard >>
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BOx 1:  
15 rECENTE BEwIjzEN VAN EffECTIEVE CrIMINAlITEITSprEVENTIE

-  Braga, anthony a. (2007). Effects of hot spots policing on crime. db.c2admin.org
-  Summers, lucia (2007). Tackling violent crime programme: Good practice guide. www.jdi.ucl.ac.uk
-  lipsey, mark w. et al. (2007). Effects of cognitive behavioral programs for criminal offenders. db.c2admin.org 
-  Sherman, lawrence w. & heather Strang (2007). Restorative justice: The evidence. www.smith-institute.org.uk
-  Bennett, trevor h., kathy r. holloway & david p. farrington (2008). Effectiveness of neighbourhood watch in 

reducing crime. www.bra.se
-  davis, robert et al. (2008). A synthesis of literature on the effectiveness of community orders. www.rand.org
-  jolliffe, darrick et al. (2008). A systematic review of the national and international evidence on the effectiveness 

of interventions with violent offenders. webarchive.nationalarchives.gov.uk
-  national audit office (2008). Reducing the risk of violent crime.  

www.official-documents.gov.uk/document/hc0708/hc02/0241/0241.asp
-  piquero, alex r. et al. (2008). Effects of early family/parent training programs on anti-social behavior and 

 delinquency. db.c2admin.org
-  rubin, jenifer et al. (2008). Violent crime: Risk models, effective interventions and risk management.  

www.rand.org
-  tolan, patrick et al. (2008). Mentoring interventions to affect juvenile delinquency and associated problems.  

db.c2admin.org
-  ttofi, maria m. et al. Effectiveness of programmes to reduce school bullying. www.bra.se
-  weisburd, david et al. (2008). The effects of problem-oriented policing on crime and disorder. db.c2admin.org
-  welsh, Brandon c. & david p. farrington (2008). Closed-circuit television surveillance and crime prevention. 

www.bra.se
-  welsh, Brandon c. & david p. farrington (2008). Improved street lighting and crime prevention. www.bra.se 
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beveiligingsmaatregelen. Ten slotte blijkt het slui-
ten van criminogene situaties zoals dealerpanden 
en belwinkels door de toepassing van (civiele) 
  wet- en regelgeving effectief te zijn.

Een belangrijk kenmerk van een effectieve 
 situationele aanpak is de relatieve eenvoud van 
de maatregelen. Voorbeelden zijn het ophogen 
van verlichting, creëren van zichtbaarheid en 
 toegankelijkheid. Het gaat vaak om relatief goed-
kope maatregelen. Zo wordt het inbraakrisico 
door het investeren in extra sloten, het licht laten 
 branden, het installeren van een buitenlamp in 
combinatie met een inbraakalarm met factor 
 zestien minder. Plekken en plaatsen waar boven - 
ge middeld veel criminaliteit voorkomt, kunnen 
door relatief eenvoudige bouwkundige en tech-
nische maatregelen en het ophogen van toezicht 
 veiliger worden gemaakt. Het aanpassen van 
 sluitingstijden en regelen van openbaar vervoer 
in uitgaansgebieden zorgt ervoor dat er niet een 
situatie ontstaat van een opeenhoping van (aan-
geschoten) mensen op straat. Hiermee wordt op 
simpele wijze voor komen dat er geweld ontstaat.

gEMATIgD OpTIMISME
Op basis van het bovenstaande is er reden voor een 
gematigd optimisme over wat werkt bij de aanpak 
van criminaliteit en het verminderen van recidive. 
Een belangrijk kenmerk van effectief beleid is dat 
er sprake is van een specifiek en geconcentreerd 
beleid: selectie en focus zijn de belangrijkste 
 kenmerken. Een te algemeen beleid waarbij vage 
en niet uitgeteste interventies worden toegepast is 

niet werkzaam. De werkzaamheid van allerhande 
interventies wordt voor een groot deel bepaald door 
de wijze waarop deze in de (grillige) praktijk vorm 
krijgt. Correcte omgangsvormen en een goede 
 persoonlijke bejegening van daders en (potentiële) 
slachtoffers blijken cruciaal voor het succes van 
interventies. Het blijkt effectiever om maatregelen 
te nemen die de gelegenheid beperken tot het 
plegen van delicten, dan een exclusieve dader-
gerichte aanpak te hanteren. 

Ten slotte is er omvangrijk bewijs dat situationele 
criminaliteitspreventie effectief is. Echter, een 
grootschalige landelijke toepassing van deze 
 effectieve maatregelen blijkt moeizaam van 
de grond te komen. Binnen de verschillende inter-
ventiedomeinen is nog ruimte voor verbetering. 
Dat  kan onder andere door lessen te trekken uit 
de bewijzen die de wetenschap de afgelopen jaren 
heeft voortgebracht. <<
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Gemeenten gebruiken camera’s steeds vaker als middel  
bij het handhaven van de openbare orde. Daarnaast worden 
camera’s ook op grote schaal ingezet voor de beveiliging 
van gebouwen, goederen en personen. Maar wat levert 
het instrument cameratoezicht nou eigenlijk op vraagt 
Sander Flight van DSP-groep zich af. 
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door Sander Flight
De auteur is werkzaam bij onderzoeksbureau  

DSP-groep te Amsterdam.

Minister Ter Horst wil dat winkeliers met hun 
 camera’s ook de openbare weg in beeld mogen 
 brengen. Bikers van de politie krijgen camera’s op 
hun helmen en ambulances krijgen een camera op 
het dak. Bus chauffeurs en treinconducteurs filmen 
de instappende passagiers. Politieregio’s bouwen 
 regionale toezichtcentrales en knopen camera-
systemen aan elkaar. De politie zet foto’s en filmpjes 
van veroordeelde verdachten op een website. 
Kortom: cameratoezicht is nog altijd hot.

Maar wat levert al dit cameratoezicht nou eigenlijk 
op? Er verschijnen met enige regelmaat evaluaties, 
maar die kennis wordt meestal niet gebundeld en 
dringt dus nauwelijks door bij anderen. In dit artikel 
beschrijf ik daarom eerst wat evaluaties ons kunnen 
vertellen over de effecten van cameratoezicht. Ik doe 
dat op basis van twintig Nederlandse evaluaties en 
twee meta-evaluaties. Daarna stel ik een paar vragen 
die de lezer hopelijk aanzetten tot overpeinzingen 
over cameratoezicht. 

gEMEENTElIjkE EVAluATIES
Cameratoezicht op openbare plaatsen is per 
 definitie een tijdelijke maatregel, zo staat in de 
Gemeentewet. Gemeenten met cameratoezicht op 
straat moeten dus af en toe laten onderzoeken of 
de camera’s nog wel nodig zijn. Alle Nederlandse 
evaluaties die we konden vinden zijn door DSP-groep 
op een website gezet (www.cameratoezicht.nu). 
Daar staan nu twintig evaluaties en dit is wat zij 
ons vertellen:

Veiligheidsgevoel verbetert Als we kijken naar het 
effect van cameratoezicht op het veiligheidsgevoel 
(de subjectieve veiligheid), blijkt uit bijna alle 
gemeentelijke evaluaties dat camera’s leiden tot een 
groter gevoel van veiligheid. Slechts in één gemeente 
is het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers 
van het cameragebied onveranderd gebleven.

Feitelijke criminaliteit onduidelijk Wat de objectieve 
veiligheid betreft, zijn de uitkomsten van de 
gemeentelijke evaluaties minder duidelijk. In krap 
de helft van de gemeenten (acht van de achttien) 
werden er minder delicten gepleegd na invoering van 
cameratoezicht. In negen gemeenten was er geen 

Effecten nader bekeken

 CAMErATOEzIChT  
VrAAgT OM DENkEN, 
 DAN DOEN 

>>

Over cameratoezicht 
kunnen principiële 
vragen worden gesteld, 
bijvoorbeeld over 
de grenzen en de rol 
van observanten achter 
de beeldschermen  
/ foto: Inge van Mill.
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verandering zichtbaar en in één gemeente was het 
effect onduidelijk. De effecten van cameratoezicht 
op objectieve veiligheid zijn dus verschillend. Dat 
ligt aan de camera’s en de organisatie, maar ook aan 
het soort gebied (een uitgaansgebied is anders dan 
een parkeerterrein) en aan het probleem dat er speelt 
(geweld is iets anders dan fietsendiefstal).
Verplaatsing hooguit gedeeltelijk Veel gemeenten 
zijn bang voor verplaatsing van criminaliteit door 
camera’s. Criminelen kunnen immers makkelijk 
buiten beeld verdergaan, is de gedachte. Deze angst 
is niet terecht, aldus de gemeentelijke evaluaties. In 
tien van de achttien gemeenten was er geen enkele 
sprake van verplaatsing. In vier gemeenten was er 
wel verplaatsing, maar slechts gedeeltelijk. Ook in 
die vier gemeenten was de netto opbrengst van de 
camera’s dus positief. In de overige vier gemeenten 
is verplaatsing niet apart onderzocht.

Deze resultaten verklaren voor een belangrijk deel 
waarom camera’s nog altijd zo populair zijn. Maar 
zijn deze conclusies gerechtvaardigd? Voldoen deze 
gemeentelijke evaluaties aan wetenschappelijke 
eisen?

TwEE META-EVAluATIES
Metaonderzoekers pakken het anders aan dan 
gemeenten. Metaonderzoekers zetten een groot 
aantal afzonderlijke evaluaties op een rij, tellen 
de uitkomsten bij elkaar op en berekenen de gemid-
delde opbrengst van cameratoezicht. Daarbij nemen 
ze alleen die evaluaties mee die voldoen aan de 
 volgende criteria:

-  Er is een voor- en een nameting uitgevoerd;
-  Het cameragebied wordt afgezet tegen een 

 vergelijkbaar controlegebied;
-  Andere mogelijke verklaringen voor gevonden 

effecten krijgen aandacht;
-  Het gaat om gebieden met voldoende criminaliteit 

om überhaupt verschillen te kunnen meten.

Alle evaluaties die niet aan deze eisen voldoen, blij-
ven buiten beschouwing. Een belangrijke reden hier-
voor is dat je uitkomsten van een gebrekkige evalu-
atie niet kan generaliseren. In gewoon Nederlands: 
een slechte evaluatie kan wel ‘aantonen’ dat camera-
toezicht heeft gewerkt in Gemeente X, maar je weet 
dan niet of het ook in Gemeente Y zal werken.

In het boek Sociale veiligheid ontsleuteld concludeert 
het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van een 
meta-evaluatie over camera’s, dat er al met al geen 
aanwijzingen zijn dat cameratoezicht de veiligheids-
beleving verbetert. Ook blijkt dat geweldsincidenten 
niet door cameratoezicht worden voorkomen. Voor 
vermogensdelicten en vernielingen zijn de effecten 
onduidelijk of bescheiden. Twee andere metaonder-
zoekers (Welsh en Farrington) komen op basis van 
ruim veertig evaluaties, vooral uit Engeland en 
Amerika, tot de conclusie dat cameratoezicht een 
klein en niet-significant effect heeft op criminaliteit.

SlIM COMBINErEN
Meta-evaluaties en gemeentelijke evaluaties komen 
dus tot bijna tegenovergestelde conclusies over de 
effecten van camera’s. Maar wat is waar? Gemeen-
telijke evaluaties zijn misschien niet state-of-the-
art, maar er zitten wel degelijk goede evaluaties tus-
sen. Moet je die dan weggooien omdat er ook zoveel 
gebrekkige evaluaties zijn? En hoe zit het met die 
meta-evaluaties: is de gemiddelde opbrengst echt 
het meest interessant om naar te kijken?

Door te kijken naar het gemiddelde 
gooi je interessante informatie 
overboord

Nee, je kunt beter kijken wat er in dat gemiddelde 
allemaal op één hoop wordt gegooid. Als je alle 
 evaluaties die niet aan de eisen voldoen buiten 
beschouwing laat, blijft ongeveer de helft over. Als 
je vervolgens die helft (de goede helft) bij elkaar 
optelt en de gemiddelde opbrengst berekent, blijkt 
zoals gezegd dat cameratoezicht gemiddeld weinig 
oplevert. Maar door te kijken naar het gemiddelde 
gooi je interessante informatie overboord. Sommige 
evaluaties zijn namelijk wel volgens de regelen der 
kunst uitgevoerd én laten zien dat er zeer positieve 
resultaten zijn bereikt. Maar er zijn ook netjes uitge-
voerde evaluaties die juist laten zien dat er helemaal 
niets is bereikt.

Is het niet veel interessanter om die afzonderlijke 
evaluaties nader te bestuderen? Eigenlijk probeer 
je dan antwoord te geven op de vraag: ‘Op welke 
plekken onder welke omstandigheden voor welke 
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problemen werkt cameratoezicht en voor hoe lang?’ 
De beste manier om de kennis over cameratoezicht 
aan te scherpen, is om per project te kijken wat er 
precies is gebeurd en wat dat precies opleverde en 
waarom en waar en voor hoe lang. Je leert dan 
de  mechanismen en de context kennen die ervoor 
zorgen dat cameratoezicht kán werken. 

Met camera’ s kan je op bijna élke 
plek bijna élk probleem aanpakken 
als je het maar doet op basis van 
een goede probleemanalyse

Goede voorbeelden kun je vervolgens helder 
beschrijven en proberen over te hevelen naar andere 
gemeenten. De metaonderzoekers zijn het daar 
 overigens ook mee eens, ondanks hun conclusie dat 
camera’s gemiddeld weinig opleveren. Zij merken 
bijvoorbeeld wel op dat camera’s nuttig blijken om 
snel politie-ingrijpen te bevorderen en de opsporing 
achteraf te faciliteren. Ook  concluderen zij dat het 
de menselijke component van toezicht is, waarmee 
de beste resultaten worden geboekt. Kennelijk kan 
je dus wel wat met cameratoezicht – als je het maar 
goed gebruikt en in de  juiste context inzet.

Mijn conclusie op basis van tien jaar evaluaties 
en advieswerk gaat nog verder: met camera’ s kan 
je op bijna élke plek bijna élk probleem aanpakken 
– als je het maar doet op basis van een goede 
probleem analyse en het goed uitvoert. Overigens 
geldt dit voor nog veel meer instrumenten, dus 
het zou best kunnen dat er een ander middel is dat 
het probleem efficiënter oplost dan cameratoezicht. 
Soms is een slim geplaatste extra straatlantaarn al 
genoeg. Maar daar gaat het nu niet om. Mijn punt is 
dat cameratoezicht inderdaad niet de magic bullet 
blijkt te zijn waarop velen hoopten, maar dat het 
ook niet terecht is om dan maar te concluderen dat 
cameratoezicht nooit iets oplevert. De waarheid ligt 
ergens in het midden en het streven zou moeten zijn 
uit te vinden waar dat midden zich bevindt.

DE TOEkOMST
Het is nu een goed moment om de discussie over 
cameratoezicht een flinke stap verder te brengen. 
De tijd dat Nederlandse burgemeesters naar Londen 

afreisden en enthousiast terugkwamen met een 
koffer vol camera’s en monitors is gelukkig voorbij. 
Gemeenten zijn een stuk kritischer over camera’s 
gaan denken. Maar sommige fundamentele vragen 
zijn nog steeds niet beantwoord. Ik zet er een paar op 
een rij en daag de lezer van harte uit mee te denken:

-  Wat doe je als cameratoezicht inderdaad leidt 
tot een daling van de criminaliteit? Moeten 
de camera’s dan gedemonteerd worden omdat 
het probleem verdwenen is of moeten ze juist 
 blijven hangen omdat ze zo goed werken?

-  Hoe bepaal je of een camera goed werkt? Moet 
het aantal aangiften dalen of moet het aantal 
 aangiften juist omhoog, omdat je met camera’s 
meer ziet?

-  Hoe bepaal je of een observant goed werkt? Moeten 
zij veel incidenten waarnemen omdat ze hun werk 
goed doen of moeten zij juist weinig incidenten 
zien omdat ze voordat het uit de hand loopt de poli-
tie al hebben ingeschakeld? En hoe meet je dat dan?

-  Hoe ver wil je gaan met livecameratoezicht? 
Moeten observanten achter de beeldschermen 
gewoon met 112 bellen en ‘achteraan aansluiten’ 
of mogen zij via een portofoon contact opnemen 
met de politie ter plaatse en deze aansturen?

-  Moet de overheid de regel handhaven dat particu-
liere camera’s niet de openbare weg mogen filmen? 
Sterker nog, moet de overheid juist niet blij zijn met 
private camera’s op de openbare weg, omdat ze 
opsporing door de politie vergemakkelijken of moet 
je ze verbieden omdat ze de privacy schenden?

 
Dit zijn geen nieuwe vragen – ze werden vijftien jaar 
geleden ook al gesteld toen de eerste gemeentelijke 
camera’s nog moesten worden opgehangen. 
Het verschil met toen is dat het eerste, vaak naïeve 
enthousiasme is vervangen door meer rationele 
 kosten-batenafwegingen. Het is de hoogste tijd 
om het met elkaar eens te worden over de kansen 
én de grenzen van cameratoezicht. <<

Reacties zijn van harte welkom:  
sflight@dsp-groep.nl. 



Identiteitsgegevens zoals naam, adres, 
burgerservicenummer en bankgegevens 
kunnen worden gestolen en misbruikt voor 
criminele doeleinden / foto: Inge van Mill.



REPORTAGE Identiteitsfraude

 “BEwIjS MAAr EENS 
 DAT IEMAND Er MET 
jOuw IDENTITEIT 
VANDOOr IS gEgAAN”
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Bedrijfsleven

Criminelen die zich met identiteitsfraude bezighouden zijn 
bijzonder vindingrijk. Burgers, ondernemers en overheden, ze kunnen 
allemaal slachtoffer worden. Door de persoons- of bedrijfsgegevens 
te stelen – al dan niet uit de prullenbak gevist of met een truc verkregen – 
slaat de fraudeur zijn slag. hij boekt met zijn valse identiteit grote 
bedragen over, doet bestellingen en neemt diensten af. De rekening 
komt bij de gedupeerde terecht, maar identiteits fraude maakt meer 
slachtoffers.

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

communicatie

je naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, 
 paspoort, rijbewijs, geboorteakte en natuurlijk je bank-
gegevens. Stuk voor stuk dragen zij bij aan jouw identiteit. 
de gegevens zijn bijzonder waardevol. we hebben ze bijna 
dagelijks nodig om bijvoorbeeld een bankrekening te openen, 
diensten met de overheid te regelen, een creditcard aan te 
 vragen of een hypotheek of lening af te sluiten. ook om goe-
deren of diensten aan te schaffen, hebben wij onze ‘identiteit’ 
nodig. de identiteitsgegevens – onze persoonlijke details, 
documenten en opgeslagen informatie – kunnen echter 
ook worden ontvreemd.

“Er gebeurt van alles vanuit jouw 
naam en je hebt geen idee waar je 
het zoeken moet”

“en dan heb je een groot probleem”, stelt jan mulder, project-
leider identiteitsfraude en coördinerend beleidsmedewerker 
bij het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijks-
relaties (Bzk). “Bewijs jij maar eens, wanneer de deurwaarders 
bij je op de stoep staan, dat iemand er met jouw identiteit 
 vandoor is gegaan en zodoende al die producten heeft besteld. 
je loopt tegen een muur op. er is niemand die je zomaar 
gelooft. identiteitsfraude heeft dan ook een enorme impact 
op het slachtoffer. er gebeurt van alles vanuit jouw naam en je 
hebt geen idee waar je het zoeken moet, laat staan dat je het 

kunt bewijzen. logisch, want de criminelen opereren veelal 
vanuit het buitenland. de komst van internet heeft de wereld 
klein gemaakt. er zijn gevallen bekend van ondernemers die 
worden opgelicht vanuit nigeria. het is een gevoel van enorme 
onmacht wat je overkomt wanneer je te maken krijgt met 
identiteitsfraude.”

MElDpuNT
voor de ministeries van Bzk en justitie reden om in november 
2008 bij wijze van proef het centraal meldpunt identiteits-
fraude te openen – vooralsnog gevestigd bij het agentschap 
Basisadministratie persoonsgegevens en reisdocumenten 
(Bpr) in den haag. het meldpunt werkt nauw samen met 
onder meer de politie, het openbaar ministerie, de koninklijke 
marechaussee, gemeenten en partners in het bedrijfsleven. 
Burgers, bedrijven en overheden die te maken hebben met 
identiteitsfraude (of een fout in de registratie van persoonsge-
gevens) kunnen bij het meldpunt terecht voor ondersteuning 
en advies. “alleen dat al geeft menig slachtoffer het gevoel 
tenminste ergens met zijn verhaal terecht te kunnen.”

jan mulder is als projectleider identiteitsfraude nauw betrok-
ken bij de oprichting en de verdere ontwikkeling van het meld-
punt. “na de proefperiode wordt bekeken waar het centraal 
meldpunt definitief kan worden gepositioneerd. daarover 
worden nu de nodige verkennende gesprek gevoerd. ons idee 
is dat als je wilt samenwerken in een keten, en dat is bij de 
bestrijding van identiteitsfraude noodzakelijk, je echt fysiek 
bij elkaar moet zitten. dan zijn de lijnen kort en kunnen werk-
processen op elkaar worden afgestemd. we zijn aan het kijken 
of dat haalbaar is.” het centraal meldpunt identiteitsfraude 
krijgt volgens mulder een aantal vaste medewerkers dat 



 telefonische intakes doet en dossiers aanlegt. zodra er een 
 vermoeden is van fraude wordt het ecid – een samenwerkings-
verband van de marechaussee en de dienst ipol van het klpd 
– ingeschakeld om nader onderzoek te doen. “daarbij laat het 
meldpunt zich ondersteunen en adviseren door diverse andere 
partijen, zoals de immigratie- en naturalisatie dienst”, zegt 
mulder. “zodra de ecid het dossier rond heeft, gaat het naar 
het functioneel parket in den haag. het openbaar ministerie 
zet uiteindelijk een strafrechtelijk traject op.”

BETrOuwBAAr BEElD
mulder maakt duidelijk dat met de registratie van alle meldin-
gen en vragen die bij het meldpunt binnenkomen, op langere 
termijn een goed en betrouwbaar beeld moet ontstaan over 
de aard en omvang van identiteitsfraude in nederland. 
“de ministeries, politie en openbaar ministerie tasten nu nog 
in het duister. we weten dat identiteitsfraude bestaat, we 
weten dat mensen bedrogen worden, maar we hebben geen 
idee op welke schaal dat gebeurt. met het meldpunt hopen we 
meer inzicht in de problematiek te krijgen. daarmee wordt het 
mogelijk identiteitsfraude op een gedegen manier aan te pak-
ken. nu weten we er simpelweg nog té weinig van om het goed 
te kunnen bestrijden, al wordt ons wel steeds duidelijker welke 
vormen identiteitsfraude er zijn.” mulder toont een formulier 
die meerdere slachtoffers van identiteitsfraude zonder arg-
waan hebben ingevuld. “het is afkomstig van een bedrijf dat 
zegt dat je als ondernemer vooral moet adverteren op internet. 
ze regelen het allemaal voor je. als je wilt meedoen, hoef je 
alleen maar het formulier in te vullen. op de eerste pagina is 
er nog niks aan de hand. je vult het adres van de website van 
jouw bedrijf in en geeft een contactpersoon op. maar op de 
achterkant begint het. er wordt gevraagd om het btw-nummer 

en de inschrijving van de kamer van koophandel. op zich 
ook nog niet zo heel erg, want deze gegevens zijn openbaar, 
maar daaronder moet je vervolgens de bankrekeningnummer 
en naam van de rekeninghouder invullen.” mulder wijst op 
de drie hokjes die daar weer onder staan: ‘gebruikersnaam’, 
‘wachtwoord’ en ‘herhaal wachtwoord’. “zonder er erg in te 
hebben vullen mensen hier hun gegevens van hun bank-
rekening in, terwijl de fraudeur achteraf altijd nog kan zeggen 
dat hij daarmee het wachtwoord van zijn website bedoelde.”

“De crimineel kan vervolgens met 
jouw bedrijfsgegevens het complete 
bedrijfskapitaal plunderen”

mulder wil dat klakkeloos prijsgeven van vertrouwelijke 
 gegevens zeker niet naïef noemen. “nee, het is algemeen 
bekend dat ondernemers door de drukte en snelheid formu-
lieren invullen en ondertekenen zonder er verder bij na te 
 denken. de brieven zien er ook vaak heel betrouwbaar uit. 
het probleem is alleen wel dat de crimineel vervolgens met 
jouw bedrijfsgegevens het complete bedrijfskapitaal kan 
 plunderen, of hij gaat transacties doen op jouw bedrijfsnaam.” 
het meldpunt signaleert ook al dat criminelen met de gesto-
len gegevens offertes bij andere bedrijven aanvragen om zo 
handtekeningen en gegevens van hun volgende slachtoffers 
te verzamelen.

MEErDErE SlAChTOffErS
els prins, secretaris auteursrecht, Betalingsverkeer en 
criminaliteit bij mkB-nederland weet dat ondernemers >>
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 regelmatig slachtoffer worden van identiteitsfraude. “deze 
vorm van criminaliteit maakt meer slachtoffers dan alleen 
degene wiens gegevens worden misbruikt”, stelt zij. “het zijn 
vooral ook andere ondernemers die de dupe worden. met de 
valse identiteit worden namelijk auto’s en shovels gehuurd, 
grote partijen goederen gekocht, diensten ingeschakeld en 
al die leveranciers blijven met onbetaalde rekeningen zitten.” 
prins heeft niet het gevoel dat er op heel grote schaal identi-
teitsfraude wordt gepleegd. toch houdt ze haar hart vast voor 
wat komen gaat. “acquisitiefraude, waarbij ondernemers bij-
voorbeeld spooknota’s ontvangen of onbewust tekenen voor 
advertenties in niet bestaande magazines, is inmiddels ook 
uitgegroeid tot een lucratieve business voor de crimineel. 
daarom denk ik dat het ook heel belangrijk is dat we er inmid-
dels met verschillende ketenpartijen bovenop zitten. doen we 
dat niet dan behoort identiteitsfraude over vijf jaar zeker tot 
een grote schadepost in de nederlandse samenleving.”

BEwuSTwOrDINg
mkB-nederland wil zich dan ook gaan richten op bewust-
wording bij de ondernemers. “we moeten meer voorlichting 
geven over identiteitsfraude. als je er vanaf weet, kun je meer 
op je hoede zijn. ons advies is natuurlijk om vertrouwelijke 
gegevens niet zomaar prijs te geven, maar ook om bij nieuwe 
relaties toch even een klein onderzoek te doen met wie je te 
maken hebt. het zou wel eens iemand kunnen zijn die met een 
valse identiteit met jou zaken wil doen. vertrouw je het niet, 
vraag dan om een betaling vooraf. overigens is dit best moei-
lijk, want je wilt als ondernemer ook niet een rem op de uit-
breiding van je klantenkring zetten. handel is nu eenmaal voor 
een groot deel gebaseerd op vertrouwen en dat zou het ook 
eigenlijk moeten blijven, maar de realiteit is helaas anders.”

“Ja, er gaan ondernemers failliet 
aan deze criminaliteitsvorm”

dat het belangrijk is een goed evenwicht te vinden in wan-
trouwen en vertrouwen bewijzen meerdere ondernemers 
die prins hebben gebeld met hun probleem. “zij leverden een 
nieuwe klant een aantal keren goederen. de bedragen van 
20 000 euro werden keurig betaald met een creditcard. 
op het moment dat de crimineel voldoende vertrouwen bij 
ze had gekweekt, werd er nog eens een bestelling gedaan, 
dit keer van een ton. het geld werd overgemaakt, maar niet 
lang daarna door de creditcardmaatschappij teruggeëist. er 
was dit keer betaald met een valse kaart, met de identiteit van 
een ander die dus ook slachtoffer is. ja, er gaan ondernemers 
 failliet aan deze criminaliteitsvorm.”

prins heeft de gedupeerde ondernemers geadviseerd voet 
bij stuk te houden en het geld niet terug te storten. “helaas 
hebben de gedupeerden daarna niet meer laten weten hoe 
het is afgelopen. Blijkbaar wil niet iedereen er aan herinnerd 
worden of er over praten. dat is zonde, want juist van worst-
casescenario’s kunnen we leren.” dat meent ook jan mulder. 
“hoe meer ervaringen wij verzamelen, hoe beter wij identi-
teitsfraude kunnen herkennen, voorkomen en aanpakken. 
maar ja, het is bekend dat zelfs banken al geld reserveren 
om cliënten terug te betalen als blijkt dat hun bankgegevens 
zijn misbruikt. de klant krijgt zijn geld terug, een nieuwe 
 rekeningnummer en niemand praat er meer over. zo blijft 
het natuurlijk leuk zaken doen voor de crimineel.”<< 
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hET gEVAAr VAN IDENTITEITSVErlIES 
het centraal meldpunt voor identiteitsfraude heeft 
inmiddels al aardig in kaart kunnen brengen op welke 
manieren criminelen aan de haal gaan met de gegevens 
van derden. zo zijn er gevallen bekend waarbij fraudeurs 
eenvoudig adreswijzigingsformulieren invullen op de 
naam van een ander. op die manier krijgen ze belangrijke 
informatie – rekeningen en overzichten – simpelweg in 
hun eigen brievenbus. Bedrijfsgegevens die openbaar toe-
gankelijk zijn, worden eveneens misbruikt. criminelen 
wijzigen namen van directieleden en vestigingsadressen 
en bestellen uit naam van het bedrijf goederen op krediet. 
fraudeurs bemachtigen op slinkse wijze een hand-
tekening van een ondertekeningbevoegde van een bedrijf 
met als doel de bankrekeningen te plunderen. identiteits-
fraude vindt ook plaats via de telefoon. criminelen doen 
zich voor als marktonderzoeker of bankmedewerker die 
om persoonlijke gegevens vraagt. Bij skimming worden 
creditcard- of bankgegevens gekopieerd bij een betaling 
of geldopname. het gevaar schuilt ook in de afvalbak. 
hieruit vissen criminelen alledaagse informatie als bank- 
en creditcardafschriften, goedgekeurde kredietaanbiedin-
gen, belastinggegevens, verzekeringsdocumenten en 
 persoonlijk brieven. met al deze verzamelde gegevens 
creëren zij zonder pardon een valse identiteit. 

IDENTITEITSrOOf BESTrIjDEN
charles den tex won in 2008 de gouden Strop voor zijn 
thriller cel. hierin krijgt hoofdpersoon michael Bellicher 
te maken met identiteitsroof. iemand gebruikt zijn naam 
en persoonlijke gegevens waardoor de politie ervan is 
overtuigd dat ze Bellicher moet hebben. hoe bestrijd je 
iemand die jouw identiteit gebruikt, dat is de belangrijk-
ste vraag in cel. de fictie uit het boek werd voor onder-
nemer ron kowsoleea werkelijkheid. hij probeert al sinds 
1994 tevergeefs zijn naam te zuiveren nadat een drugs-
crimineel, een oud-klasgenoot, er met zijn naam en 
geboortedatum vandoor is gegaan. hij werd van zijn bed 
gelicht door een arrestatieteam, zijn bedrijf is inmiddels 
failliet, hij moest zijn huis uit. vooralsnog lijkt het 
 onmogelijk zijn naam uit alle bestaande databases te 
laten verwijderen.
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INTERVIEW Veiligheidseffectrapportage

 “VEIlIg ONTwErp  
 NIET DuurDEr DAN  
 ONVEIlIg ONTwErp” 

Een bedrijventerrein, winkelcentrum, parkeergarage, wooncomplex 
of tunnel: bij alle bouwprojecten bestaan veiligheidsrisico’s. Brand, 
kans op inbraak, diefstal of vernieling, een onveilige verkeerssituatie, 
vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen. Bij de bestrijding van die 
risico’s zijn vele partijen betrokken. Met de Veiligheidseffectrapportage 
kunnen zij, nog voordat de bouw begint, samen alle risico’s in beeld 
brengen en daar maatregelen tegenoverstellen. In Delft hebben 
ze er goede ervaringen mee. 

door Paul Kattestaart
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM  

creatieve communicatie.

Tussen Delft en IKEA is, sinds de Zweedse woon-
winkel er zich in 1992 vestigde, een innige band 
 ontstaan. Op de A13 ten oosten van de stad staat 
‘IKEA’ op de borden van de afslag die enerzijds leidt 
naar het bedrijventerrein Delftse Poort Zuid en 
anderzijds naar de binnenstad. In 2005 werden 
 plannen gemaakt om IKEA Delft tweemaal zo groot 
te maken en uit te breiden met het IKEA-hotel. Bij 
het ontwerp speelden diverse dilemma’s. Voor hulp-
verleners was de bereikbaarheid via zoveel mogelijk 
toegangswegen van belang, maar er mochten geen 

sluipwegen voor gewone weggebruikers ontstaan. 
Vanwege criminaliteitspreventie kon de nieuwe 
 parkeergarage het beste volledig afgesloten zijn, 
maar bij brand waren openingen juist goed om 
rook en extreme temperaturen af te voeren. Brand-
veiligheid was essentieel, maar dat garandeerde nog 
niet de veiligheid van de bezoekers bij grote drukte. 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A13 
mocht geen gevaar opleveren voor de veiligheid van 
het naastgelegen hotel. Al dit soort dilemma’s zijn, 
samen met mogelijke maatregelen, door de betrok-
ken partijen uitvoerig vooraf besproken. Dit leidde 
tot een integraal veiligheidsplan: de Veiligheids-
effectrapportage (VER).
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Over veiligheidsvragen zoals voldoende 
toegangswegen voor hulpdiensten wordt met 
de VER al in de ontwerpfase van ruimtelijke 
plannen nagedacht / foto: Inge van Mill.

ADVIES
“De VER-methodiek bundelt alle vormen van 
 veiligheid in één advies”, zegt Maarten Kaiser, 
beleidsadviseur sociaal veilig ontwerpen van 
de gemeente Delft. “Dat is belangrijk voor alle 
betrokken partijen en zeker voor degenen die geen 
expert op het gebied van veiligheid zijn. Iedereen 
kan in één document ‘in één oogopslag’ zien welke 
vraagstukken er allemaal bij een project spelen, 
welke maatregelen genomen worden om de risico’s 
in te perken en wat de restrisico’s zijn, want je kunt 
nooit alles oplossen.” De VER werkt voor een project 
van elke omvang. Kaiser legt uit dat gemeenten 

 vrijwel altijd bij bouwplannen betrokken zijn. 
“Ze willen een terrein ontwikkelen, hebben daar 
een projectontwikkelaar voor, maar moeten wel 
investeren, faciliteren, vergunningen verlenen, infra-
structuur aanleggen. Gemeenten zijn, in de persoon 
van de burgemeester, te allen tijde verantwoordelijk 
voor de openbare orde en veiligheid, ook op het 
 terrein van een bedrijf of particulier.” Delft kent sinds 
2004 het Programma Veiligheid. Dit programma 
– met een team van acht medewerkers, onder 
wie Kaiser – heeft als doelen: een daling van de 
 criminaliteit in de stad, verhoging van het veilig-
heidsgevoel bij de burgers en versterking van >>
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de regierol van de gemeente. “Wij stellen onder 
meer de VER op met andere vakteams, waaronder 
Mobiliteit en Milieu, en externe partners, zoals 
 politie en  brandweer.”

BrANDwEEr
Het plan voor de VER van IKEA dateert van voor het 
Programma Veiligheid. Daarom kwam het initiatief 
toen niet van de gemeente, maar van de hulpdien-
sten, onder leiding van de brandweer. “De brandweer 
blust niet alleen maar heeft, net als de andere hulp-
diensten, belang bij een veilige omgeving waarin 
risico’s voorkómen worden”, zegt Aad de Ruijter. 
Hij was destijds senior adviseur van Brandweer 
Haaglanden en is tegenwoordig onafhankelijk 
 adviseur van Integraal Brandveiligheids Advies.

“De VER maakt mensen actiever 
om mee te werken, ze gaan zich 
verantwoordelijk voelen voor 
het project”

 “Vanuit de brandweer hebben we alle veiligheids-
risico’s – brandveiligheid, verkeersveiligheid, milieu-
veiligheid, sociale veiligheid enzovoorts – in beeld 
gebracht en geformuleerd in een document. Dat 
hebben we voorgelegd aan het gemeentebestuur 
om een VER te mogen maken. Instemming van 
de politiek is belangrijk, want dan heb je draagvlak 
tijdens het hele proces.” Op het overleg met alle 
 partijen en het opstellen van de VER voor het IKEA-
project kijkt De Ruijter tevreden terug. “De crux is 
dat alle disciplines om de tafel zitten, met elkaar 
de verantwoordelijkheid nemen en ook bereid zijn 
te onderhandelen. De VER maakt mensen actiever 
om mee te werken, ze gaan zich verantwoordelijk 
voelen voor het project. Het daagt hun ook uit om 
na te denken over de belangen van anderen. Daar-
mee zeggen ze ook tegen elkaar: je moet nú wat van 

dit of dat veiligheidsvraagstuk  vinden, je kunt je niet 
meer verschuilen achter wachten totdat de plannen 
er zijn. Dat is soms lastig. Maar als de VER eenmaal 
klaar is, heb je een spoorboekje voor de realisatie 
van het hele project.”

ONTwErpfASE
De Ruijter vindt het essentieel dat de partijen een 
VER opstellen in de ontwerpfase en niet als het 
bouwplan al vordert of gereed is. “Dat we vooraf alle 
veiligheidsvragen hadden beantwoord en voor een 
groot deel opgelost, bevorderde de voortgang van 
het IKEA-project heel erg. Neem alleen al de vergun-
ningverlening die veel sneller en gemakkelijker ging. 
Al met al hebben we geleerd dat een veilig ontwerp 
niet duurder is dan een onveilig ontwerp.” Maarten 
Kaiser vult aan: “Als er al een plan ligt dat moet 
 worden gewijzigd, kost dat veel extra moeite, tijd en 
geld. Ook de planning, die in bouwprojecten vaak 
heel krap is, moet worden aangepast. Daarom zie je 
vaak dat aanpassingen achteraf niet verder gaan dan 
het absolute minimumniveau dat is toegestaan. 
Nee, de meeste winst is in het begin te behalen.”

“Verschillende partijen kunnen 
op verschillende momenten aan 
de bel trekken als ze vinden dat 
er iets blijft liggen”

Dit wil niet zeggen dat de VER een star instrument 
is. Integendeel. Vanwege voortschrijdend inzicht of 
bij wijzigingen in de omgeving, kan het VER-traject 
gedeeltelijk of zelfs geheel opnieuw doorlopen 
 worden. Ook staan er vaak zaken alleen maar in 
benoemd die pas in een later stadium nader uitge-
werkt worden als ze aan de orde zijn. Zo gaat het 
onderwerp ‘sociale veiligheid’ pas spelen als 
de bouw of aanleg al een flink eind gevorderd is. 
“Verschillende partijen kunnen op verschillende 
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momenten aan de bel trekken als ze vinden dat er 
iets blijft liggen of het moment is aangebroken om 
een onderwerp verder uit te werken. In een werk-
groep blijven ze ook tijdens de realisatie van het 
bouwplan regelmatig met elkaar in overleg”, 
zegt Kaiser.

SpOOrzONE
Delft heeft ook voor de ontwikkeling van de Spoor-
zone een Veiligheidseffectrapportage opgesteld. In 
dit enorme project wordt de komende jaren de trein, 
die nu nog over een viaduct dwars door de stad rijdt, 
ondergronds gebracht en het gebied boven de 
spoortunnel opnieuw bebouwd en ingericht. Van-
wege de langdurige besluitvorming hierover in het 
kabinet was ook deze VER in 1999 nog een initiatief 
van de hulpdiensten, de brandweer voorop. Inmid-
dels is de regie van dit project in handen van het     
 speciaal hiervoor opgerichte Ontwikkelingsbedrijf 
Spoorzone. Dit heeft ook de verantwoordelijkheid 
voor de VER overgenomen. Anno 2009 nadert 
de bouwfase, zegt Aad de Ruijter, die nog één dag 
per week als adviseur bij de ontwikkeling van de 
Spoorzone betrokken is. “Als straks het bouwplan 
gereed is, gaan we kijken of het overeenkomt met 
de VER-afspraken. Het blijkt dat mensen het prettig 
vinden dat er geen onverwachte veranderingen meer 
mogelijk zijn en niemand achteraf kan zeggen: we 
willen het toch anders. Want alle partijen hebben 
zich gecommitteerd aan de afspraken.”

“Een VER betekent een investering 
in tijd, geld en inzet. Het is niet voor 
iedereen meteen duidelijk dat je er 
uiteindelijk winst mee behaalt”

Ondanks de voordelen zit lang niet iedereen altijd 
op de VER te wachten, zeker projectleiders niet, is 
de ervaring van beide heren. Dit komt onder meer 

omdat de VER doorgaans door een extern bureau 
wordt opgesteld en de rapportage uit de ontwikke-
lingskosten van het project betaald moet worden. 
Met de hernieuwde handleidingen over de VER voor 
‘gebruikers’ en ‘beslissers’ van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), kan met 
een goede regisseur een VER echter ook zelf worden 
opgesteld. Ook formats op de CCV-website zijn daar-
bij behulpzaam. “Een VER betekent een investering 
in tijd, geld en inzet. Het is niet voor iedereen met-
een duidelijk dat je er uiteindelijk winst mee behaalt. 
Daarom is het elke keer weer knokken om in het 
begin draagvlak te verwerven en mensen ervan 
te overtuigen dat ook zij er baat bij hebben”, zegt 
Kaiser. De Ruijter: “Helaas heeft de VER ook een 
negatieve klank omdat de naam lijkt op de m.e.r., 
de milieueffectrapportage die voor bepaalde par-
tijen vooral synoniem is voor oponthoud, terwijl 
de VER daar totaal niets mee te maken heeft.”

AMBASSADEurSrOl
Nog teveel gemeenten laten de VER vaak ten 
on rechte links liggen, weet Maarten Kaiser. Delft 
wil die fout niet maken. “Het Programma Veiligheid 
is hier nu de trekker van de VER en implementeert die 
ook binnen de gemeente. Wellicht komt het tot een 
rapportage bij de ontwikkeling van het TU-gebied of 
de nieuwbouw van het Reinier de Graaf Gasthuis. 
Wij van sociale veiligheid vinden dat we een ambas-
sadeursrol hebben voor de VER bij andere gemeente-
lijke vakteams en projectleiders, zodat zij de meer-
waarde ervan gaan inzien. De successen in je 
gemeente, zoals de uitbreiding van IKEA en straks 
de ontwikkeling van de Spoorzone, helpen daar goed 
bij. En ook al komt het niet tot een echte VER, dan 
nog streven we ernaar om wel de VER-methodiek 
te gebruiken om de veiligheid in bouwplannen te 
garanderen.” <<
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Een veilig uitgaansgebied lijkt zeker in een grote stad een utopie, 
maar toch kan er veel worden bereikt. Er is wel structurele samen-
werking voor nodig. In het centrum van Rotterdam werken politie, 
gemeente, horecaondernemers en andere partijen samen met 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Het resultaat: de binnenstad 
is een stuk schoner en veiliger geworden. 
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Een duidelijke portiersselectie en strenger 
deurbeleid hebben bijgedragen aan meer 
veiligheid in het Rotterdamse uitgaans-
leven / foto: Inge van Mill.

door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij KEPCOM  

creatieve communicatie.

Overdag lijken ze niet te bestaan, maar zodra het 
 uitgaanspubliek de binnenstad van Rotterdam weet 
te vinden, schieten ze als metalen paddenstoelen 
uit de grond: uriliften, ofwel openbare toiletten die 
uit de grond rijzen. Voeg daarbij een fikse boete van 
90 euro voor wie toch naast de pot piest en het wild-
plassen – een van de grootste ergernissen van bewo-
ners en ondernemers in het centrum van Rotterdam 
– wordt flink teruggedrongen. Samen met onder 
meer extra camerabeveiliging, een strenger deur-
beleid, minder zwerfvuil, een duidelijke portiers-
selectie en het verlichten van donkere steegjes, 
 hebben de futuristische urinoirs het uitgaansgebied 
van Rotterdam inmiddels veiliger gemaakt.

“We houden ons sinds 2000 bezig met het verbete-
ren van het uitgaansgebied van Rotterdam”, vertelt 
Bjorn Dirkse, projectleider Veilig Uitgaan en beleids-
adviseur Drugs en Overlast van de directie Veiligheid 
van de gemeente Rotterdam. “Belangrijkste reden 
was dat Rotterdam in die tijd te maken had met een 

aantal ernstige incidenten in het uitgaansleven. 
De politiek, bestuur, politie en horecaondernemers 
wilden maatregelen om het uitgaansgebied veiliger 
te maken en zocht daarbij naar samenwerking. 
Het was Koninklijke Horeca Nederland dat de 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) naar voren 
schoof. Het daadwerkelijk samenwerken, waar dit 
instrument vooral voor staat, liet al snel positief 
resultaat zien.” 

kOrTE lIjNEN
Dirkse geeft aan dat Rotterdam over een mooi maar 
ook bijzonder horecagebied beschikt. “De uitgaans-
gebieden bevinden zich hier verspreid over de 
 binnenstad. Rotterdam heeft niet zoals bijvoorbeeld 
Groningen een mooi oud stadsplein met een kerk 
waar alle kroegen omheen zitten. Het onoverzichte-
lijke van ons verspreide uitgaansgebied zorgt ervoor 
dat het extra belangrijk is dat we met elkaar slim 
nadenken over hoe we het gebied veiliger en schoner 
krijgen. Dat laatste is net zo belangrijk, omdat een 
schone en hele omgeving minder criminaliteit en 
overlast uitlokt. Als er geen stoeptegel los ligt, is 
de kans heel wat kleiner dat deze ergens door een 
ruit gaat.”

INTERVIEW kwaliteitsmeter Veilig uitgaan

“STAppEN IS IN 
rOTTErDAM EEN 
STuk VEIlIgEr 
gEwOrDEN” 

>>
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De gezamenlijke aanpak van geweld en overlast 
via de KVU begon enkele jaren geleden met een 
startbijeenkomst met onder andere gemeente, 
 politie, brandweer en een aantal grote horeca-
ondernemers. Later kwamen daar andere partijen 
bij, zoals het openbaar ministerie en Bouman GGZ 
(Geestelijke Gezondheidszorg). Ook steeds meer 
horeca-uitbaters begonnen het belang van het 
instrument in te zien. Met elkaar werd een conve-
nant afgesloten. “Het leuke aan het hele proces was 
dat we vanaf dat moment écht met elkaar in gesprek 
gingen en dat sinds die tijd ook zijn gebleven”, zegt 
Rob Mooijekind, eigenaar van de Baja Beach Club. 
“De lijnen zijn nu heel kort en dat is bijzonder prak-
tisch. Daarvoor wezen we meer naar elkaar. Dankzij 
de KVU hebben we elkaar en elkaars posities leren 
kennen en ook beter leren begrijpen. Ik weet nog dat 
ik me er bijvoorbeeld toen echt over verbaasde dat er 
blijkbaar wél met de politie te praten viel. Daarvoor 
was de ervaring van de horecaondernemers toch 
vooral dat, als wij de politie hielpen met het overdra-
gen van een lastpak en daarbij iets verkeerd deden, 
we de volgende dag zelf in het cachot zaten.”

hOrECArE
Het plan van aanpak van de KVU zorgde ervoor dat 
het uitgaansgebied vanuit verschillende invalshoe-
ken werd verbeterd. Dirkse: “Horecaondernemers 
letten extra op de uitstraling van hun eigen zaak 
en hielden een strengere selectie van hun portiers. 
De gemeente zorgde onder meer voor de uriliften, 
betere verlichting en het weghalen van containers in 
‘niet-pluishoekjes’. De politie ging meer in overleg 
met de ondernemers om te horen wat er speelde.”

“De politie laat zich veel meer 
dan anders op straat zien”

De Horecare, een samenwerkingsverband tussen 
politie, horeca, gemeentereiniging en het Parkeer-
bedrijf Rotterdam, was een van de eerste initiatieven 
die met de KVU werden geboren. Met de Horecare 

treden agenten op uitgaansavonden in het centrum 
consequent op tegen agressievelingen, wildplassers 
en foutparkeerders. “De politie laat zich veel meer 
dan anders op straat zien en duldt geen ongepast 
gedrag meer”, aldus Mooijekind. “De horecaonder-
nemers en agenten staan tijdens de uitgaans-
avonden altijd met elkaar in contact zodat, als er 
ergens iets aan de hand is, er vrijwel direct wordt 
opgetreden. De Horecare, en ook de KVU, heeft ons 
inmiddels al heel wat ellende bespaard. Ik durf te 
beweren dat het uitgaansleven in de Rotterdamse 
binnenstad er in de afgelopen jaren honderd 
 procent leuker op is geworden.”

pANEl DEurBElEID
Ook het opzetten van het Panel Deurbeleid heeft 
daaraan bijgedragen. “Daarmee laten portiers 
bezoekers toe aan de hand van een gezamenlijk 
deurbeleid en duidelijke huis- en gedragsregels”, legt 
Mooijekind uit. “De regels hangen bij de ingang van 
een uitgaansgelegenheid. Gelijke behandeling is het 
uitgangspunt, maar het is ook zeker bedoeld om 
het uitgaansleven prettiger en veiliger te maken.”

Mooijekind legt uit dat mensen met een verkeerde 
houding of die duidelijk alcohol of drugs hebben 
gebruikt er niet in komen. “Alleen op die manier blijft 
uitgaan voor anderen leuk. Als iemand is geweigerd 
en meent dat dit in strijd is met de regels kan hij 
hierover een klacht indienen bij het Panel Deur-
beleid. Elke horecaondernemer die zich bij dit deur-
beleid heeft aangesloten, houdt ook zelf een klach-
tenspreekuur waar de persoon in kwestie zich kan 
melden. Mijn ervaring is dat geweigerde klanten 
het achteraf vaak wel begrijpen. En omdat ze weten 
dat ze de kans hebben te reageren, blijven ze op 
de avond zelf vaak rustig.”

Ondanks de verschillende succesvolle projecten 
wordt er nog steeds hard aan de KVU gesleuteld. 
“Dat moet ook wel”, aldus Dirkse. “Eens in de zoveel 
tijd moet je goed evalueren waar je mee bezig bent 
en bekijken welke problemen je nog, of anders, wilt 
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aanpakken. Heel veel zaken worden nu al heel goed 
opgepakt, maar kunnen nog beter. Begin dit jaar 
hebben we besloten een duidelijke verbeteringsslag 
te maken. Zo krijgen de politie en portiersbedrijven 
die bij de KVU zijn aangesloten, straks een speciale 
training hoe zij kunnen samenwerken om bijvoor-
beeld een agressieve persoon aan te houden en 
over te dragen.”

BETrOkkENhEID
Dirkse meent dat de resultaten van de KVU nog 
beter zouden zijn als meer ondernemers zich bij dit 
samenwerkingsverband zouden aansluiten. “Wij 
hebben een heleboel mensen die meewerken, maar 
er is altijd nog een aantal dat niets doet. Niet alle 
horecaondernemers zien bijvoorbeeld het belang 
van de KVU in of ze zijn bang dat het ze geld kost”, 
zegt Dirkse. “Meer betrokkenheid genereren bij de 
KVU is wel belangrijk, want met hoe meer partijen je 
bent, hoe sterker je wordt. Helaas is het niet altijd 
even makkelijk om iedereen mee te krijgen.”
Mooijekind weet ook dat niet al zijn collega’s zich 
hebben aangesloten. “Dat is zonde, want het instru-
ment levert heel veel op. Nu profiteren ze misschien 
wel van wat anderen met elkaar bereiken, maar ook 
persoonlijk kun je van de KVU veel leren.” Zo had 
Mooijekind zelf veel aan een bijeenkomst georgani-
seerd door Bouman GGZ, die met voorlichting en 
preventie schade aan de gezondheid door alcohol, 
drugs, roken of gokken probeert te voorkomen. 
“Daar ben ik heel wat wijzer geworden over drugs- 
en alcoholgebruik. Door mensen goed te observeren 
kun je beter zien wat ze hebben gebruikt en je kunt 
ook beter inschatten of iemand in drugs handelt. 
Sommige portiers bleken zich met drugshandel 
bezig te houden. Het klinkt misschien naïef, maar 
daar had ik nooit bij stilgestaan en ik had het ook 
niet door. Nu weet ik beter en werk ik bijvoorbeeld 
alleen nog met portiers met een vergunning.”

NIEuwE MAATrEgElEN
Ondanks het feit dat niet iedereen warm te maken 
is voor het samenwerkingsverband, wordt er in 

Rotterdam inmiddels hard doorgewerkt aan een 
veiliger uitgaansgebied. “We gaan als aanvulling 
op wat we al doen een pilot starten met een horeca-
preventieteam. We plakken stadstoezicht, jeugd- 
en jongerenwerk en verslavingszorg aan politie-
toezicht vast. Op die manier hopen we dat we ook 
in preventieve zin geweld en overlast kunnen 
 terugdringen”, vertelt Dirkse.

“De fine tuning gebeurt 
op straatniveau”

Daarnaast staat een collectief horecaverbod in 
de planning, met een pilot die begint op het Stad-
huisplein. Wie zich daar in een van de uitgaans-
gelegenheden misdraagt, komt er in de andere 
zaken rondom het plein niet meer in. Het zogenoem-
de Weekendarragement is het derde middel dat in 
de strijd wordt geworpen. “Tot nu toe was het zo dat 
iemand die zich vrijdagnacht misdroeg en bijvoor-
beeld een zware mishandeling pleegde, de volgende 
dag alweer buiten stond en zich een half jaar later 
pas moest verantwoorden voor de rechter. Het plan 
is nu om hem heel het weekeinde vast te houden, 
direct onderzoek te doen en getuigen te horen, zodat 
hij maandag direct kan voorkomen.”

Dirkse geeft aan dat de KVU bij de nieuw te nemen 
maatregelen heel belangrijk is. “We kunnen hier 
vanuit het stadhuis alles bedenken, maar de fine 
tuning gebeurt op straatniveau. Daarvoor moeten 
alle partijen met elkaar om de tafel blijven. Gelukkig 
zorgt de KVU daarvoor. Zodat in de toekomst nog 
duidelijker wordt dat Rotterdam graag een gastvrije 
en gezellige stad is, maar ook zijn grenzen stelt.” <<



64  Secondant #3/4 | juli-auguStuS 2009 

door Ruth Prins, Peter Marks en Arie Sluis
Ruth Prins is promovendus bestuurskunde aan de Faculteit 

Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit. Peter Marks 

en Arie Sluis zijn daar universitair docent. 

De lokale veiligheidsaanpak in Rotterdam wordt 
gekenmerkt door een grote diversiteit aan nieuwe, 
soms experimentele, instrumenten. De invoering en 
het functioneren van nieuwe instrumenten worden 
in grote mate bepaald door de wisselwerking met 
andere instrumenten in de gehele veiligheidsaan-
pak. Het college van burgemeester en wethouders is 
officieel verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid 
en de uitvoering daarvan. Het college stuurt de 
Rotterdamse veiligheidsaanpak aan via stedelijke 
vijf jarenactieprogramma’s met daarbinnen ruimte 
voor deelgemeentelijk maatwerk. Deelgemeenten 
hebben de regie over de veiligheidsaanpak in hun 
gebied en sturen de uitvoering van de zelf opge-
stelde wijkveiligheidsactieprogramma’s aan.

Voor de aanpak van specifieke plekken die kampen 
met zeer ernstige onveiligheidsproblematiek, 
de zogenoemde hotspots, is sinds 2001 de stads-
marinier verantwoordelijk. Voor deze hotspots bleek 
een aanvulling op de deelgemeentelijke wijkveilig-
heidsactieplannen noodzakelijk. Het hiervoor ont-
wikkelde Toezichtmodel is een voorbeeld van hoe 
een innovatie haar eigen, soms onverwachte, weg 
baant binnen een bestaand arsenaal van veiligheids-
actoren en -instrumenten. 

ONDErzOEk
In dit artikel gaan we in op de bedoeling, functie, 
toepassing, ervaringen en opbrengsten van het 
Toezichtmodel binnen het Rotterdamse veiligheids-
beleid. Uitgangspunt is een evaluerend onderzoek 
uit 2007 naar drie representatieve Toezichtmodellen. 
Ten eerste het Toezichtmodel in de wijk Spangen dat 
in 2003 werd ingesteld om drugsproblematiek en 
uitwaaiering van de overlast op de Keileweg tegen te 

het rotterdamse Toezichtmodel

BOVEN Op  
DE hOTSpOT 

In rotterdam is een Toezichtmodel ontwikkeld voor de aanpak 
van hotspots. Met dit model wordt een bijzonder slechte 
veiligheid situatie door gezamenlijk toezicht en handhaving 
teruggebracht naar een acceptabel niveau. Ruth Prins, Peter Marks 
en Arie Sluis beschrijven in dit artikel de functie, toepassing, 
ervaringen en opbrengsten van het Toezichtmodel binnen 
het rotterdamse veiligheidsbeleid
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gaan. Ten tweede het model in de wijk Crooswijk, 
gestart in 2006, dat zich richt op jongerenoverlast en 
de problematiek die een herstructureringsgebied 
met zich meebrengt. En ten slotte het model op het 
verkeersknooppunt en winkelcentrum Zuidplein, 
dat zich sinds 2003 richt op het terugdringen van 
ernstige veiligheidsproblemen als vandalisme, 
drugsoverlast, jongerenoverlast en auto-inbraken. 

Uit onderzoek blijkt dat het Toezichtmodel voorziet 
in een grote samenwerkingsbehoefte van lokale 
 veiligheidspartners. Daardoor wordt het model voor 
steeds meer doelen en gebieden gebruikt. Toch kent 
het operationele Toezichtmodel enkele sturingsge-
breken en bestaan er spanningen met andere veilig-
heidsinstrumenten.

hET TOEzIChTMODEl 
Het Toezichtmodel is een procesinstrument dat een 
gestandaardiseerde werkwijze voor de gezamenlijke 
aanpak van de hotspotproblematiek biedt. De 
bedoeling van het model is om de bijzonder slechte 
veiligheidsituatie, door tijdelijke intensivering van 
gezamenlijk toezicht en handhaving, terug te bren-
gen naar een acceptabel niveau. Daarna kan de vei-
ligheid weer worden aangepakt vanuit de reguliere 
inzet. De deelgemeente kan bij de Stuurgroep Veilig, 
de operationele arm van het college van B en W, een 
Toezichtmodel aanvragen. Wanneer deze akkoord 
gaat, wordt de wettelijke basis van het model en 
de informatie-uitwisseling vastgelegd in een 
 convenant.

Alle veiligheidspartners verzamelen informatie 
over de veiligheidssituatie binnen de hotspot van het 
Toezichtmodel. Op basis van deze actuele, gemeen-
schappelijke informatie wordt, onder leiding van 
de deelgemeenten, tijdens het zogenoemde hand-
havingsoverleg op strategisch niveau de inzet van 
mensen en middelen voor de komende twee weken 
bepaald. Hiermee komt het inzetmodel tot stand 
dat bestaat uit kwalitatieve elementen, zoals de 
wijze van optreden van de uitvoerende partijen, 
en kwantitatieve elementen, zoals de omvang van 

Het Toezichtmodel Zuidplein richt zich op 
ernstige veiligheidsproblemen op het 
verkeersknooppunt en winkelcentrum 
Zuidplein / foto: Inge van Mill.

>>
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de in te zetten mankracht. De politie organiseert 
wekelijkse briefings voor de uitvoerende diensten 
waarin de uitkomsten van het handhavingsoverleg 
tot concrete acties worden omgezet ter instructie 
van de uitvoerende medewerkers. Binnen het gebied 
doen deze uitvoerende actoren opnieuw informatie 
op die wordt ingebracht tijdens het volgende hand-
havingsoverleg. Daarmee is de cyclus van het model 
rond. 

SAMENwErkINgSBEhOEfTE
De betrokkenen bij de Toezichtmodellen ervaren de 
samenwerking die het model wil initiëren en facilite-
ren als uitermate positief. Ondanks de gesignaleerde 
sturingsgebreken, leverde het model zowel binnen 
als buiten de grenzen van het netwerk korte lijnen 
tussen (veiligheids)organisaties. 

Uit observaties en interviews blijkt dat waar agent 
en private beveiliger voorheen bezig waren met hun 
eigen deeltaak op Zuidplein, ze dankzij de briefing 
nu gezamenlijk opereren op basis van actuele 
 informatie over de veiligheidssituatie en elkaars 
activiteiten. 

Het model dankt zijn populariteit niet zozeer aan 
de aanpak van de onveiligheidsproblematiek, maar 
aan het veronderstelde positieve effect op de samen-
werking tussen veiligheidspartners. “Het model is 
een succes! Overal waar samenwerking moet zijn, 
zou een Toezichtmodel moeten zijn”, aldus een 
stadsmarinier. Actoren leken op zoek naar onder-
steuning bij het organiseren van samenwerking. In 
een netwerk waarbinnen zich verschillende partijen 
met afzonderlijke (organisatie)doelen bevinden, 
biedt het Toezichtmodel een gemeenschappelijke 
zoekrichting voor de gewenste  gezamenlijke, 
 integrale aanpak.

STurINgSgEBrEkEN
Echter, de operationele Toezichtmodellen kennen 
een aantal gebreken met betrekking tot informatie-
sturing, regie en outputsturing. De informatiehuis-
houding van het Toezichtmodel in Spangen en 
Crooswijk vertoonde tekortkomingen. Dit bemoei-
lijkte een structurele verzameling en analyse van de 
actuele veiligheidsgegevens waardoor op basis van 
onvolledige informatie geen optimale inzet van 
mensen en middelen tot stand kon komen. In 
Spangen misten de actoren tijdens het hand-

havingsoverleg regelmatig de politie-informatie. 
In Crooswijk verliep de informatie-uitwisseling ad 
hoc en uitsluitend op informele basis. Bovendien 
bleek dat de uitvoerende partijen niet altijd van 
 briefinginformatie werden voorzien.

De stadsmarinier speelde 
binnen het model van Zuidplein 
en Spangen een bepalende rol 

De regierol van de deelgemeente werd verstoord 
doordat de stadsmarinier binnen het model van 
Zuidplein en Spangen een bepalende rol speelde. 
“De stadsmarinier is een tijdelijk instrument, maar 
maakt zichzelf onmisbaar door zich met de regierol 
bezig te houden”, aldus een medewerker van de 
Directie Veiligheid. De veiligheidsactoren werden 
zowel door de stadsmarinier als de deelgemeente 
aangestuurd of ter verantwoording geroepen, waar-
door binnen de Toezichtmodellen een versnipperde 
regie ontstond.

Sturing op basis van gestelde veiligheidsdoelen was 
gering aanwezig binnen de Toezichtmodellen. 
Inzetmodellen kenden geen concrete prestatieaf-
spraken voor de veiligheidspartners of er werd niet 
op gemonitord of bijgestuurd. Een betrokkene stelt: 
“Soms gingen er weken overheen voordat er gehoor 
werd gegeven aan gemaakte afspraken. De deelge-
meente nam geen verantwoordelijkheid met betrek-
king tot het sturen en monitoren op deze afspraken.” 
Door een gebrek aan outputsturing was het operati-
onele model niet optimaal gericht op de uitvoering 
in de hotspot.

uITBrEIDINg 
Geen van de gestarte Toezichtmodellen binnen de 
gemeente Rotterdam is beëindigd. Dit is opvallend, 
gezien het feit dat de modellen aangevraagd kunnen 
worden voor een tijdelijke intensivering van toezicht 
en handhaving. Naast de langere levensduur kenden 
de operationele modellen ook een  duidelijke uitbrei-
ding of zelfs complete wijziging van doelen. In de 
loop der tijd kwamen er naast de zware onveilig-
heidsproblematiek in de hotspots veel onderwerpen 
bij waarvoor op decentraal niveau een integrale aan-
pak via het Toezichtmodel ook nood zakelijk werd 
geacht. Het Toezichtmodel ging zich daarmee op 
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steeds meer (veiligheids)elementen van minder 
 ernstige aard richten. Zo bleek uit diverse observa-
ties dat tijdens briefings gesproken werd over rond-
slingerend straatvuil, of dat een handhavingsoverleg 
werd aangegrepen om afspraken te maken over de 
betaling van een gepensioneerde buurtbewoner die 
zich vrijwillig sterk maakt voor de veiligheid op 
straat.

Deze doeluitbreiding en doelverschuiving gingen 
gepaard met een uitbreiding van het gebied waarop 
het model zich richtte. Vaak beperkte het model zich 
niet langer tot een bepaalde hotspot. Zo richtte het 
Toezichtmodel van Crooswijk zich bijvoorbeeld op 
de wijken Nieuw- en Oud Crooswijk.

CONTExT
Wanneer het Toezichtmodel in de context van 
de Rotterdamse veiligheidsaanpak wordt bekeken, 
valt het samenspel van het decentrale model en 
de centrale sturing op. Niet alleen de lokale partijen 
probeerden elkaar te sturen binnen het Toezicht-
model, ook de centrale stad stuurde binnen het 
Toezicht model, via de stadsmarinier. Uit observaties 
tijdens handhavingsoverleggen in Spangen bleek 
dat de stadsmarinier frequent de regierol naar zich 
toe trok en gedeeltelijk overnam van de deelge-
meente. Hierdoor ontstond spanning tussen beide 
bestuurslagen die grip op elkaar en de veiligheid 
trachtten te krijgen. 

De instelling van de stadsmarinier binnen het 
 netwerk van de Toezichtmodellen stond haaks op 
het verantwoordelijk maken van de deelgemeente 
voor de invulling en opbouw van het lokale veilig-
heidsbeleid. De lokaal verankerde veiligheidsaanpak 
die de centrale stad in Rotterdam nastreeft, wordt 
op deze wijze verstoord. De hierdoor ontstane 
 versnipperde regie had tot gevolg dat noch het 
Toezichtmodel, noch de stadsmarinier uit de verf 
kwam. De stadsmarinier die in de frontlinie van de 
grote stad optrad als verbinder tussen veiligheids-
problemen, middelen en actoren, hield zich nu ook 
bezig met de details van een specifiek Toezicht-
model. Het ontbrak zo aan synergie van beide 
 instrumenten.

CONCluSIES
Met de introductie van het Toezichtmodel binnen 
het arsenaal van Rotterdamse veiligheidsinstrumen-

ten is voldaan aan een enorme behoefte aan lokale 
afstemming en samenwerking tussen veiligheids-
partners. Deze uitwerking van het model lijkt 
de reden te zijn voor de enorme populariteit ervan 
onder lokale veiligheidspartners en leidde tot  
de uitbreiding van gebied, doel en levensloop van 
de modellen in hun eerste levensjaren. Het model 
is vandaag de dag niet meer weg te denken uit 
de Rotterdamse veiligheidszorg. 

De Toezichtmodellen vormen 
een welkome aanvulling op 
de decentrale uitvoering van 
het veiligheidsbeleid

Het lijkt dat in de toepassing van het Toezichtmodel 
het doel van veiligheidsverbetering naar de achter-
grond is geraakt en de intensivering van de integrale 
samenwerking voorop is komen te staan. De 
Toezicht modellen, die als steun en faciliteit door de 
centrale stad ontwikkeld en ter beschikking gesteld 
zijn,  vormen een welkome aanvulling op de decen-
trale uitvoering van het veiligheidsbeleid. Niet alleen 
in de hotspots, maar binnen het gehele werkgebied 
van de deelgemeente. Echter, wanneer de enthousi-
aste gebruikers van het Toezichtmodel de aanslui-
ting bij overige actieve actoren en instrumenten 
binnen het uitvoeringsnetwerk van het Rotterdamse 
veiligheidsbeleid uit het oog verliezen, verliezen 
zowel het model als andere actoren en instrumenten 
hun optimale werking en loopt het Toezichtmodel 
het risico de dupe te worden van zijn eigen succes. <<
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rotterdam werkt met gedifferentieerde ketenaanpak 

DE OVErVAllEr  
IN BEElD 
De politie rotterdam-rijnmond heeft voor de bestrijding van overvallen 
en de opsporing van daders een speciale aanpak ontwikkeld. Binnen deze 
rotterdamse aanpak worden interventies afgestemd op de verschillende 
daderprofielen van de overvallers. hierdoor kan de keten volgens 
Marinka de Jong en Ad Hekkert echt maatwerk leveren. 

door Marinka de Jong en Ad Hekkert
De auteurs zijn werkzaam als strategisch analist bij de 

Regionale Informatie Organisatie, politie Rotterdam-

Rijnmond. 

De landelijke problematiek van toenemende over-
vallen is ook aan de regio Rotterdam-Rijnmond niet 
voorbij gegaan. Eind 2007 is er, traditioneel in de 
laatste feestmaand, al sprake van een stijgend aan-
tal overvallen. Normaal volgt hierna in het voorjaar 
een afname, maar begin 2008 blijven de overvallen 
in Rotterdam toenemen. Deze ontwikkeling leidt tot 
maatschappelijke onrust in de regio. De bestrijding 
van de overvallen en de opsporing van daders krijgt 
topprioriteit bij de politie. Er worden diverse maat-
regelen genomen om potentiële overvallers af te 
schrikken en de pakkans te verhogen. Om zicht te 
krijgen op mogelijke oorzaken voor de overvallen-
piek en op passende interventiestrategieën, geeft 
de korpsleiding de afdeling Strategische Analyse 
en Kennis (SAK) van de Regionale Informatie 
Organisatie opdracht tot nader onderzoek.

Vanaf december 2007 tot en met mei 2008 zijn in 
de regio 227 overvallen gepleegd. De politie hield 
in deze periode 80 personen aan, verdacht van 
42 overvallen. Dat het aantal overvallen in korte tijd 
uitgroeide tot een ware ‘golf’ kwam vooral door de 
toename van dadergroepen. In samenhang hiermee 
verdubbelde de seriematig gepleegde overvallen.

De aanpak van overvallers is niet alleen een 
taak voor de politie maar ook voor samen-
werkingspartners / foto: Inge van Mill.
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>>

rISICOfACTOrEN
Om te beginnen doet SAK onderzoek naar de achter-
grond en motieven van de genoemde 80 verdachten. 
Er worden gegevens geanalyseerd uit het eigen 
bedrijfsprocessensysteem en het HKS. Dit gebeurt 
ook met gegevens van de gemeente Rotterdam, 
het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinder-
bescherming en de reclassering. Daarnaast vinden 
interviews plaats met diverse politiemedewerkers 
die met de doelgroep werkten. Zo ontstaat zicht op 
risicofactoren die van invloed zijn op het criminele 
gedrag. De risicofactoren bij de onderzochte overval-
lers komen veelal overeen met in literatuur aan-
getroffen risicofactoren voor crimineel gedrag.

Verdachten zijn vrijwel altijd mannen en twee derde 
van hen is jonger dan 25 jaar. Opvallend is de verjon-
ging. Lag voorheen de ondergrens van jeugdige 

daders op 16-17 jaar, in de eerste maanden van 2008 
verschoof deze naar 14-15 jaar. Vrijwel alle dader-
groepen zijn etnisch gemixt. Bijna een derde van 
de daders is van Antilliaanse afkomst. Hierna volgen 
Surinamers, Nederlanders en Marokkanen. 
Verdachten kennen elkaar vanuit de buurt, school, 
vrijetijdsbesteding of zelfs uit de gevangenis. Uit 
informatie van ketenpartners blijkt dat veel daders 
gedragsproblemen vertonen of een gediagnosti-
ceerde gedragsstoornis hebben. Overvallen zijn geen 
instapdelict. Veel daders (86 procent) hebben een 
crimineel verleden en zijn al jong gestart. De meeste 
verdachten zijn dan ook bekenden van de politie, 
het OM en hulpverleningsinstanties.

Daders zijn veelal laag opgeleid. Meer dan een derde 
spijbelt en schoolprestaties laten vaak te wensen 
over. Hierdoor wordt frequent van school of oplei-
ding veranderd. De arbeidsparticipatie is ook slecht. 
Een derde van de verdachten gaat niet naar school, 
heeft geen baan en zelfs geen uitkering. Een groot 
deel van de daders heeft moeite met gezag. Men 
houdt zich thuis, op school maar ook bij de reclas-
sering en zorginstellingen niet aan afspraken. 
De helft van de verdachten gebruikt drugs, zij het 
vaker soft- dan harddrugs. Bijna driekwart van hen 
doet dit dagelijks, hetgeen men heel normaal vindt: 
“Ik ben niet verslaafd, wel blow ik iedere dag wiet”. 
Veel verdachten verkeren in (ernstige) financiële 
problemen. Oorzaken hiervan zijn uitgaven aan 
 middelengebruik, gokken, de telefoonrekening 
en een luxe levensstandaard.

Een groot deel van de jeugdige verdachten uit 
de populatie heeft te maken met een gezins- en 
opvoedingssituatie zonder structuur en toezicht. 
Opvallend is dat 41 procent van de daders tot en met 
24 jaar geen enkel contact heeft met hun vader. 
Van de jeugdige daders heeft 65 procent criminele 
gezinsleden. In een aantal gevallen is een overval 
met familieleden gepleegd. Van verschillende daders 
is bekend dat zij onder druk van criminele vrienden 
meededen aan een overval.

DADErprOfIElEN
Hoewel er risicofactoren zijn vastgesteld, wil dit 
niet zeggen dat elke overvaller een jonge man is 
met probleemgedrag, drugsverslaving, schulden 
en een lange criminele carrière. Er zijn verschillende 
typen overvallers, elk met hun eigen persoons-
kenmerken, (criminele) achtergrond, werkwijze 
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Figuur 1> Daderprofielen

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en motieven. Met de daderanalyse zijn vier dader-
profielen opgesteld (zie figuur 1). Dit zijn: meelopers, 
doorgroeiers, routiniers en overlevers. Deze profielen 
verschillen significant van elkaar. ‘Meelopers’ zijn 
jongeren die vrijwel uit het niets in het criminele 
circuit verschijnen. Hun omgeving beïnvloedt hen 
sterk en soms is ook de overval onder druk van 
 anderen gepleegd. Het aantal aanwezige risico-
factoren is laag.

‘Doorgroeiers’ zijn jongeren die al een aantal delic-
ten hebben gepleegd. Zij vertonen probleemgedrag 
en staan aan het begin van een leven in de criminali-
teit. ‘Routiniers’ zijn dit stadium al gepasseerd. Zij 
zijn ouder en hebben al veel delicten gepleegd, waar-

onder overvallen. Zij plegen delicten om geld en 
status te verwerven. ‘Overlevers’ hebben eveneens 
het motief om geld te verwerven, maar dan om hun 
verslaving te bekostigen. Ook zij hebben veel delic-
ten gepleegd, maar niet eerder een overval.

kETENAANpAk
Om de mogelijkheden met de profielen in kaart te 
brengen, organiseert SAK vervolgens een bijeen-
komst met 34 experts uit zeventien verschillende 
organisaties. Zij werken ieder in hun eigen vakge-
bied met (potentiële) daders in de regio Rotterdam-
Rijnmond. Deze experts inventariseren ketenbreed 
zowel preventieve als repressieve interventie-
mogelijkheden die aansluiten op de daderprofielen. 

meelopers (16%) doorgroeiers (28%)

relatief jong, 12 t/m 17 jaar relatief jong, 12 t/m 24 jaar

normale opvoedingssituatie gebrekkige opvoedingssituatie

weinig tot geen antecedenten, geen eerdere overval meerdere antecedenten, geen eerdere overval 

of straatroof gepleegd Soms straatroof

geen drugsgebruik en/of schulden Schulden

Sterke mate door omgeving beïnvloed drugsgebruik, maar niet dagelijks

niet bekend bij hulpverlening Bekend bij hulpverlening (50%)

overval soms voorbereid, altijd met mededaders overval soms voorbereid, soms met mededaders

alleen fysiek geweld gebruikt vaker fysiek geweld dan vuurwapens gebruikt

Aanpak: losmaken Aanpak: tegenhouden

routiniers (38%) overlevers (19%)

jongvolwassenen, 18 t/m 24 jaar volwassen, 25 t/m 49 jaar

problematisch gedrag, weinig structuur problematisch gedrag

veel antecedenten, waaronder overvallen en straatroven meerdere antecedenten, geen eerdere overval of

overvallen Straatroof

Schulden Schulden

frequent drugsgebruik frequent (hard)drugsgebruik

Bekend bij hulpverlening (37%) Bekend bij hulpverlening (60%)

overval veelal voorbereid, soms met mededaders overval soms voorbereid, geen mededaders

veelal vuurwapens gebruikt veel fysiek geweld, geen vuurwapens gebruikt

Aanpak: opsluiten Aanpak: afkicken
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Het doel is gericht op een effectieve aanpak:  inter - 
ventie moet maatwerk worden. De aanpak van 
 overvallers is daarbij niet alleen een taak voor politie 
en OM. Interventie moet vorm worden gegeven in 
samenwerking met alle participerende partners, 
ofwel: de hele keten draagt zijn steentje bij. 

Vroegsignalering kan al 
beginnen onder de twaalf jaar. 
Deze taak is bijvoorbeeld weg-
gelegd voor scholen, leerplicht 
en gezinscoaches

De experts herkennen de risicofactoren en dader-
profielen. Ook over toe te passen interventie is grote 
eensgezindheid. Vroegsignalering van gedrags-
problemen en middelengebruik vindt in de praktijk 
nog onvoldoende plaats. Vroegsignalering kan al 
beginnen onder de twaalf jaar. Deze taak is bijvoor-
beeld weggelegd voor scholen, leerplicht en gezins-
coaches. Systeemaanpak is een sleutelbegrip. De 
gezinsomgeving speelt een grote rol in de (criminele) 
ontwikkeling van een dader. Richt daarom interven-
tie op de (potentiële) dader én zijn directe omgeving. 
Cognitieve aspecten verdienen veel aandacht. Hierbij 
gaat het om normbesef, inzicht in gedrag en accep-
teren van gezag. Ook zijn er delinquenten met een 
verstandelijke beperking. Diagnostiek is hierbij van 
belang om tot de juiste aanpak te komen. Ook 
de invloed van peergroepen speelt een rol. Nazorg 
voor personen die gedetineerd zijn (geweest) is een 
onderwerp voor verbetering. Te vaak vallen ex-gede-
tineerden in hun oude omgeving terug met alle kans 
op recidive. In het interventieproces is voor integrale 
samenwerking nog ruime mogelijkheid tot verbete-
ring. In dit verband werd het ‘meerderjarigheidsgat’ 
genoemd. Bij het meerderjarig worden, raken per-
sonen soms tijdelijk uit het beeld. Er is tevens grote 
behoefte aan centrale regie. Dwang en drang in het 
hulpverleningsproces is sowieso een onderwerp dat 
aandacht verdient. Ten slotte wordt een sociale kaart 
voor zowel de professional als de klant wenselijk 
gevonden.

INTErVENTIE pEr prOfIEl
Door interventies af te stemmen op de daderprofie-
len kan de keten maatwerk leveren. Hierdoor wordt 
voorkomen dat daders doorstromen in profielen. 

Alle profielen hebben hiertoe een kernachtige aan-
pakrichting gekregen. ‘Meelopers’ moeten worden 
losgemaakt van criminogene factoren die hun 
gedrag negatief beïnvloeden. Interventies gericht 
op het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag 
en het verhogen van de weerbaarheid hebben 
de voorkeur.

Het is belangrijk potentiële ‘doorgroeiers’ op vroege 
leeftijd te signaleren. Als ‘doorgroeier’ aangemerkte 
personen vereisen krachtige en intensieve actie van 
de hele keten. Juist bij deze personen valt nog veel 
winst te behalen in het voorkomen van verder crimi-
neel gedrag. Tegenhouden is hierbij het sleutelbegrip. 
Deze interventie richt zich op gedragsbeïnvloeding 
en resocialisatie. ‘Routiniers’ zijn al geruime tijd 
prominent aanwezig in het criminele circuit, waarbij 
zij geweld niet schuwen. Deze groep is nauwelijks te 
beïnvloeden. Kernrichting is daarom: opsluiten. 
De nadruk ligt op straffen maar daarbij blijven toch 
ook resocialisatie en schuldsanering van belang. 
‘Overlevers’ hebben hulp nodig bij het overwinnen 
van hun verslaving. Voor deze groep is het devies 
dus: afkicken. Juist voor hen is maatwerk in schuld-
sanering en resocialisatie daarbij de aanbeveling.

DrIEhOEk
De resultaten van het onderzoek naar interventie-
mogelijkheden zijn gepresenteerd in de ‘driehoek’ 
van korpschef, hoofdofficier en burgemeester in 
Rotterdam. Allen ondersteunen de ingezette inter-
ventiestrategie. Zij onderschrijven het belang van 
de daderprofielen. Omdat deze bij de diverse part-
ners herkenbaar zijn, dient hierop verder te worden 
ingezet. Centrale elementen in dit proces zijn: 
samenwerking, integraliteit en regie. In een vervolg 
moeten interventies concreet benoemd gaan 
 worden. Over de profielen moet als het ware een 
menukaart worden gelegd. Hierbij dient per profiel 
duidelijk te worden welke partner welke aanpak 
inzet. In opdracht van de driehoek wordt deze 
‘menukaart’ nu samen met experts uit de keten 
verder ingevuld. <<

het onderzoek naar daderprofielen en inter-
ventiestrategiën voor overvallers in de regio 
rotterdam-rijnmond is uitgevoerd door 
marinka de jong, pim dedert, ymkje leijstra 
en ad hekkert.
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De impact van seriematige brandstichting 

EEN lOpEND VuurTjE 
Seriematige brandstichtingen hebben doorgaans een grote 
maatschappelijke impact. Yvette Schoenmakers, Jos Hoekendijk en 
Rob van der Kruk van de politieacademie onderzochten dit fenomeen 
en de consequenties die het heeft voor het openbaar bestuur en 
de opsporingsdiensten. ze constateren dat specifieke kennis over 
seriematige brandstichtingen bij beide partijen vaak ontbreekt. 

door Yvette Schoenmakers, Jos Hoekendijk  
en Rob van der Kruk
De auteurs zijn werkzaam als criminoloog/onderzoeker 

c.q. docent/onderzoeker bij de Politieacademie. 

Seriematige brandstichtingen, zoals afgelopen jaar 
in ’t Zandt, hebben doorgaans een grote impact op 
de directe leefomgeving. De impact hangt samen 
met de feitelijke schade en ernst van de risico’s. 
Daarnaast kan – vooral in kleine gemeenschappen 
– maatschappelijke onrust ontstaan als een serie 
brandstichtingen een lange periode voortduurt. 
Media kunnen een katalyserende rol spelen bij die 
onrust. Vaak duurt het lang voordat een verdachte 
kan worden aangehouden omdat het gaat om serie-
matige delicten met een bijzonder karakter die 
uiterst moeilijk hanteerbaar zijn voor de opsporing. 
Het opsporingsteam opereert in een spanningsveld, 
waarbinnen verschillende partijen hun invloed doen 
gelden. Niet zelden wordt de driehoek van gemeen-
te, politie en justitie, belast met de aanpak in het 
opsporingsproces van seriematige brandstichtin-
gen dan ook voor lastige dilemma’s gesteld. Voor 
de politie geldt bovendien dat (ervarings)kennis 
over de opsporing van seriematige brandstichters 

slechts versnipperd in het land aanwezig is. Vaak 
wordt zonder specifieke voorkennis gerechercheerd, 
waardoor veelvoorkomende valkuilen in het 
 opsporingsproces niet op tijd worden gesignaleerd. 

SChADE EN IMpACT
In 2007 staan ruim 9840 aangiften waarbij 
 brandstichting (art.157 Sr.) ten laste is gelegd in 
het landelijke Herkenningsdienstsysteem (HKS) 
van de politie. Tevens zijn in dat jaar ongeveer 
2760 verdachten geregistreerd van minstens één 
antecedent brandstichting (bij een antecedent is 
proces verbaal opgemaakt voor één of meerdere 
misdrijven). Niet alle brandstichtingen worden 
 echter bij de politie gemeld en kleinere brandjes 
worden ook wel als vernieling geregistreerd en dus 
niet als brandstichting teruggevonden. Ook de jaar-
lijkse brandweerstatistiek (gepubliceerd door het 
CBS) kent vertekening. In 2007 zijn in totaal 47 000 
branden gemeld. Ruim een derde hiervan is geregi-
streerd als brandstichting (inclusief ‘vandalisme’ 
als brandoorzaak). Volgens onderzoek door het 
Team Brandonderzoek van brandweer Apeldoorn/
Epe zouden veel meer branden zijn aangestoken 
dan geregistreerd. Afgaande op berichtgeving in 



Secondant #3/4 | juli-auguStuS 2009   73

Illustratie: Hans Sprangers

de media lijken er de laatste jaren in Nederland veel 
series brandstichtingen plaats te vinden. Helaas is 
er geen betrouwbaar cijfermatig beeld te geven van 
de omvang van seriematige brandstichting, omdat 
deze branden niet als zodanig in de  systemen wor-
den geregistreerd.

In 2007 zijn er door het CBS ongeveer 12 300 gevallen 
van brandstichting (inclusief vandalisme) met scha-
de geregistreerd, van tezamen 88 miljoen euro. De 
schade van seriematige brandstichtingen loopt 
sterk uiteen, afhankelijk van het aantal branden in 
de serie en de doelwitten. Soms blijft het bij een 
poging tot brandstichting en is er helemaal geen 

schade, of weet de eigenaar de brand snel te 
 blussen. In andere gevallen branden woningen of 
bedrijfspanden volledig af, waarmee de schade in 
de tonnen euro’s oploopt. Tevens kunnen (buurt)
bewoners bij de brandincidenten ernstig gevaar 
lopen of gewond raken en kunnen betrokkenen 
langdurige angsten of slaapproblemen overhouden. 
Schade en slachtofferschap kunnen dan ook de  
nodige onrust met zich meebrengen.

De maatschappelijke onrust kan nog worden 
 aan gewakkerd door de ogenschijnlijke willekeur 
van de brandstichtingen. De plaatselijke inwoners 
lijken overgeleverd aan een onbekende ‘pyromaan’, >>
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 waarbij ‘iedereen’ het volgende slachtoffer kan 
 worden. Tevens kunnen in een gemeenschap, waar-
in lang durig een onbekende brandstichter actief is, 
achterdocht en wantrouwen gaan overheersen. 
Met het groeiende besef dat de brandstichter wel 
een bekende moet zijn, is iedereen verdacht. 
De media tot slot kunnen onrust versterken door 
de incidenten breed uit te meten. Er lijkt dan al snel 
sprake van een onbeheersbaar probleem. Dergelijke 
effecten kunnen voor grote druk zorgen bij 
de betrokken instanties en zullen resoneren in 
het bestuurlijk beleid en het opsporingsproces. 

kNElpuNTEN 
Het openbaar bestuur speelt een grote rol in de (pers)
communicatie, waarbij overleg plaatsvindt met 
 politie en openbaar ministerie. In een situatie van 
onrust, waarin de bevolking informatie eist, treden 
dilemma’s op. Het openbaar bestuur ziet zich niet 
zelden gevangen tussen zijn informerende rol en het 
belang van geheimhouding voor het lopende opspo-
ringsonderzoek. Zwijgt zij, dan kunnen inwoners 
gaan speculeren en groeit de onrust. Vertelt zij in 
hoofdlijnen of in detail waaruit de bedreigingen 
bestaan, dan kan dit het opsporingsonderzoek 
 schaden. In de secondant van februari werd aan-
dacht besteed aan een recent onderzoek van DSP-
groep naar omgaan met maatschappelijke onrust. 
Aanbevolen wordt onder meer om bij communicatie 
specifieke deskundigheid op het gebied van risico- 
en crisismanagement in huis te halen en te werken 
met de checklist voor gemeentelijke communicatie 
bij maatschappelijke onrust van het ministerie 
van BZK.

Brandstichters kunnen zich 
langere tijd stil houden

Ook in het opsporingsproces doen zich in verschil-
lende fasen knelpunten voor, die de besluitvorming 
bemoeilijken. Een eerste knelpunt is het linken van 
zaken. Hoe bepalen we of branden zijn gepleegd 
door een en dezelfde dader? Er kunnen tegelijkertijd 
meer brandstichters actief zijn en brandstichters 
kunnen zich langere tijd stil houden. Er wordt bij het 
linken van zaken gekeken naar aspecten als plaats, 
tijdstip en modus operandi, maar ook naar de 

objectkeuze. Een gebrekkige registratie kan het 
onderzoek parten spelen; soms wordt pas conse-
quenter geregistreerd wanneer onderkend wordt 
dat er een seriebrandstichter actief is. Opsporing 
en gemeenschap zijn dan veel alerter, waardoor 
ook pogingen eerder ontdekt zullen worden.

Een ander knelpunt in de opsporing is dat het motief 
van de dader bij seriebrandstichting niet altijd helder 
is. Kennis uit de gedragswetenschappen kan meer 
inzicht verschaffen in het handelen van de dader, 
wat behulpzaam kan zijn bij de analyse van de serie 
en opsporing van de verdachte(n). Op het moment 
dat er een verdachte in beeld komt, verschuift 
de aandacht naar de bewijsvoering. Dat is bij brand-
stichting vaak een ander groot manco. Doordat 
de branden veelal in de nachtelijke uren worden 
gesticht, zijn er zelden getuigen. Vanuit het oogpunt 
van veiligheid verricht de forensische opsporing 
doorgaans pas onderzoek 6 tot 8 uur nadat het vuur 
is gedoofd. In afwachting daarvan wordt meestal de 
‘enge PD’ (plaats delict) afgezet, waar de brand heeft 
gewoed. Daar zijn sporen vaak verbrand of vernietigd 
door bluswerkzaamheden, waardoor een recht-
streekse link naar een verdachte moeilijk aantoon-
baar is. Wanneer de PD ruimer wordt afgezet, 
 verkleint dit het risico op het missen van sporen, 
zoals weggeworpen of achtergelaten zaken.

AANhOuDEN Of VOlgEN? 
De druk die ontstaat vanuit de maatschappelijke 
onrust en de (gepercipieerde) risico’s, klinkt door 
in de doelstellingen die het opsporingsteam 
 meekrijgt. Meestal ligt de focus op twee na elkaar 
geprioriteerde doelstellingen: 1) ‘stop de branden’; 
en 2) ‘identificeer de dader’. Wanneer een verdachte 
in beeld is, treedt er al snel een veelvoorkomend 
dilemma op de voorgrond: de verdachte buiten 
heterdaad aanhouden, of blijven volgen om de 
bewijslast verder op te bouwen. De opsporing is 
erbij gebaat om de verdachte – tegen een afweging 
van de risico’s – nog enkele tijd te volgen. Daaren-
tegen is de druk vanuit de gemeenschap vaak al 
zo sterk opgebouwd, dat de roep om de branden 
te laten stoppen en de  verdachte van de straat te 
halen, het doel van de bewijslast overstemt. Bij 
een vroegtijdige  arrestatie hangt echter (te)veel 
af van het verhoor.
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Het is raadzaam ook het sociale 
leven van de verdachte te bevragen

Kennis van seriematige brandstichting kan essen-
tieel zijn bij het omgaan met dergelijke dilemma’s. 
Zo weten we dat seriebrandstichters over het alge-
meen niet snel verantwoording voor hun daden 
afleggen tijdens het verhoor. Ze weten enerzijds 
dat de branden moeilijk te bewijzen zijn, anderzijds 
anderzijds past dit bij de ‘geniepige’ aard van het 
delict. Het is raadzaam om het verhoor goed voor te 
bereiden en ook het sociale leven van de verdachte 
te bevragen. Zo kan blijken of er een relatie is met 
de tijdstippen van de branden en kan het motief 
duidelijker worden. Ook verdient het aandacht om 
tijdens het verhoor stressoren rond het delict in 
kaart te brengen. Een verhoorplan geeft tevens 
inzicht in de bewijslast en met welke verklaring een 
verdachte onschuldig kan blijken of zichzelf kan 
vrijpleiten. Met de beschikbaarheid van traditionele 
en moderne observatiemiddelen kan de keuze 
 worden gemaakt een verdachte vervolgens nog 
enige tijd te controleren, terwijl er meer bewijs-
materiaal wordt vergaard. 

kENNIS IS TrOEf 
We zien dat het bestuurlijke beleid en het opspo-
ringsproces bij seriematige brandstichtingen vanuit 
verschillende hoeken onder spanning kunnen staan 
en dat beslissers te maken krijgen met een aantal 
knelpunten en dilemma’s. Het gaat om delicten 
met een onduidelijk motief, zaken zijn niet altijd 
duidelijk te linken en bewijsmateriaal is schaars. 
De opsporing is erbij gebaat om qua bewijsvoering 
een sterke zaak op te bouwen, terwijl de leefom-
geving roept om een eind aan de branden. Het 
 openbaar bestuur wil enerzijds aan de roep van de 
gemeenschap tegemoetkomen, maar anderzijds 
het opsporingstraject niet verstoren. Niet tot aan-
houding overgaan kan oncontroleerbare risico’s 
met zich mee brengen; vroegtijdig aanhouden 
kan ten koste gaan van de bewijslast.

Een belangrijke constatering is dat er vaak sprake 
is van een gebrek aan (ervarings)kennis tijdens 
belangrijke beslismomenten. Kennis over (het 
opsporingsproces bij) seriematige brandstichters 

kan een meer gefundeerde besluitvorming 
 ondersteunen. Risico’s kunnen beter worden 
 ingeschat en de koers voor de aanpak kan struc-
tureler worden bepaald. Daarmee wordt de angel 
uit dergelijke dilemma’s verwijderd. Ook vormen 
kennis en  ervaring een buffer tegen de druk vanuit 
de gemeenschap en stakeholders. Deze kennis 
kan bestaan uit praktijkervaring met opsporings-
onderzoek naar seriematige brandstichting, maar 
ook uit wetenschappelijke bevindingen over serie-
matige brandstichters. Het onderzoek van de 
Politie academie beoogt beide vormen van kennis te 
 verzamelen en te bundelen in een praktijkgerichte 
rapportage. <<

ONDErzOEk
de auteurs voeren in opdracht van het 
lectoraat recherchekunde onderzoek uit naar 
seriematige brandstichting en de opsporing 
van deze daders. het onderzoeksrapport wordt 
in de loop van 2009 uitgegeven door 
de Brandweer amsterdam-amstelland.

de het rapport en de checklist zijn als  
download beschikbaar via de website:  
www.risicoencrisis.nl, dossier maatschap pelijke 
onrust.

lITErATuur
n.m. de Boer, ‘cijfers brandstatistiek 
onbetrouw baar’. in: Brand en Brandweer, 
december (2008). ‘Brandweer brengt meer 
brandstichting aan het licht’. in: Elsevier, 
woensdag 19 november 2008.

www
het rapport Gemeentelijke communicatie 
bij maatschappelijke onrust: het belang van 
de sociale antenne geeft inhoudelijke achter-
gronden en een checklist voor gemeentelijke 
communicatieadviseurs. de checklist is 
 opgebouwd uit drie delen: communicatie 
voor, tijdens en na de onrust. 
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Slachtoffer: 1. offerdier dat geslacht 
wordt; 2. iem. die door de gevolgen van 
bep. handelingen zwaar wordt getroffen 
(bijv. bij bezuinigingen). 

Gedupeerden van misdrijven worden in 
alle westerse talen aangeduid als slacht-
offers. Dit klinkt plechtig maar het is 
maar de vraag of deze aanduiding in 
hun voordeel werkt. Zielig natuurlijk, 
zo’n geitje of lammetje met een door-
gesneden strot, maar wat kunnen wij er 
verder aan doen? Laten we maar snel 
weer overgaan tot de orde van de dag. 
O, de geofferde wil zelf wat zeggen? 
Mijnheer of mevrouw het slachtoffer wil 
in de rechtzaal zijn of haar gram halen? 
Daar kan in het moderne strafrecht 
natuurlijk geen sprake van zijn. In een 
nette, christelijke samenleving is geen 
plaats voor wraak. Laten we op zulke 
slachtoffers in het ergste geval maar 
een vrijwilliger afsturen. 

U dacht dat dit een al te cynische visie 
was op de houding jegens gedupeerden? 
Dat er de afgelopen twintig jaar toch veel 

in de situatie van gedupeerden is 
 ver beterd? Het is maar hoe je het bekijkt. 
Laten we er de nuchtere cijfers in de 
 justitiebegroting eens op naslaan. Ruim 
twintig jaar geleden onthulde ik in een 
tv-programma op de zondagochtend dat 
de Nederlandse overheid bijna tien keer 
meer uitgeeft aan de ondersteuning van 
daders dan aan de ondersteuning van 
slachtoffers. Groot tumult. In een recent 
overzicht las ik dat de overheid momen-
teel 350 miljoen uitgeeft aan de onder-
steuning van daders (rechtshulp en 
reclassering). En dat aan de ondersteu-
ning van slachtoffers ongeveer 40 mil-
joen wordt uitgegeven (aan schadever-
goeding en slachtofferhulp). Oftewel, 
er wordt door de Nederlandse overheid 
nog steeds bijna tien keer meer voor 
daders gedaan dan voor slachtoffers. 

Het huidige kabinet heeft een slachtof-
fernota uitgebracht met de ferme titel 
Slachtoffer Centraal. Het OM wilde niet 
achterblijven en noemde zijn eigen nota 
over de slachtofferzorg Van Bijzaak tot 
Hoofdzaak. Waslijsten met nieuwe 
beleidsmaatregelen staan in deze nota’s 
aangekondigd. Ik noem twee voorbeel-
den. De bedragen die worden uitgekeerd 
door het Schadefonds Geweldmisdrijven 
in Rijswijk zullen worden aangepast. Dit 
werd ook tijd want deze bedragen zijn al 
vijftien jaar niet meer aangepast voor 
inflatie (vier maanden niet kunnen 
 werken omdat u op straat ernstig bent 
mishandeld? Dan kunt u van de Neder-
landse overheid een bijdrage krijgen van 
500 euro). Als belangrijkste noviteit werd 
een voorschotregeling aangekondigd 
voor de schadevergoedingsstraf. Aan 
daders van misdrijven wordt steeds 

vaker een schadevergoedingsstraf 
 opgelegd. Helaas verzuimt een deel van 
de daders om te betalen. Het slachtoffer 
vist dan alsnog achter het net. Daarom 
gaat de overheid dat bedrag voorschieten 
en vervolgens op de dader verhalen. 
Mooi  toch? 

Inmiddels circuleren er op de ministeries 
bezuinigingslijstjes. Welingelichte 
 kringen vertellen dat het Slachtoffer 
 hierop, overeenkomstig de titel van 
genoemde beleidsnota, Centraal staat. 
De bedragen van het schadefonds wor-
den toch maar niet verhoogd. De invoe-
ring van de voorschotregeling wordt voor 
onbepaalde tijd opgeschort. Als deze 
voorstellen worden overgenomen, zal 
het slachtoffer spoedig weer Bijzaak zijn. 
Zullen we voor slachtoffers van misdrij-
ven maar eens naamsverandering gaan 
aanvragen? Wat zou u denken van 
 gedupeerden? <<

Op hET OffErBlOk 

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



  
door de ingrijpende klimaatverander-
ingen kan de kans op bosbranden 
 toe nemen. dat concluderen de weten-
schappers mart-jan Schelhaas en marco 
moriondo in het Vakblad Natuur Bos 
Landschap (nr. 8, 2007) op basis van een 
analyse van brandrisico’s en klimaat - 
s cenario’s. het broeikaseffect kan leiden 
tot warmere en drogere zomers – gun-
stige weersomstandigheden voor het 
ontstaan van brand in de natuur. of 
er ook daadwerkelijk meer en grotere 
bosbranden in nederland zullen gaan 
woeden, staat daarmee gelukkig nog 
niet vast. terreinomstandigheden in bos-
gebieden en de effectiviteit van preven-
tieve maatregelen zullen ook van invloed 
zijn, voorspellen Schelhaas en moriondo.

is brandpreventie in australië, waar 
 bosbranden van nature een integraal 
onderdeel van het landschap vormen, 
dus een topprioriteit? absoluut, stelt een 

recent rapport van het australian 
institute of criminology (aic) over 
de strijd tegen aangestoken bosbranden. 
met een jaarlijks aantal van 45 000 tot 
60 000 landschapsbranden – waarvan 
er vermoedelijk 20 000 tot 30 000 met 
opzet zijn aangestoken – is de urgentie 
van de problematiek evident.

veel minder duidelijk zijn de risico-
factoren en effectiviteit van preventie- 
en interventieprogramma’s down under, 
blijkt uit Using crime prevention to reduce 
deliberate bushfires in Australia (zie: 
www.aic.gov.au). het gevaar van bos-
branden is weliswaar het grootst in 
bepaalde jaargetijden en op typische 
hotspots (bijvoorbeeld aan de rand van 
stedelijke gebieden), maar over de 
motieven en modus operandi van brand-
stichters weten we – zelfs vanuit interna-
tionaal onderzoek – relatief weinig. ook 
ontbreken evaluaties van de campagnes 

die de australische brandweerdiensten 
al jarenlang inzetten om het publiek te 
informeren over de schade van branden 
en om levensreddende instrumenten 
zoals rookmelders te promoten.

volgens de aic is een systematische aan-
pak nodig die gebaseerd is op primaire 
preventiestrategieën die elders hun dien-
sten hebben bewezen. omdat de daders 
van brandstichting vaak niet worden 
opgespoord – en vanwege onvoldoende 
bewijs ook nog eens zelden worden ver-
oordeeld – ziet het rapport preventieve 
maatregelen waarmee wordt ingegrepen 
in de omgeving als het meest veelbe-
lovend. gedacht wordt aan beproefde 
technieken zoals het afschermen van 
highriskgebieden, het uitvoeren van 
gecontroleerde branden, en het ver-
wijderen van de autowrakken die brand-
stichters in de verleiding kunnen 
 brengen om hun slag te slaan. 
 
de aic concludeert dat de brandweer 
niet alleen een rol speelt bij branden 
blussen, publieksvoorlichting en inter-
ventieprogramma’s, maar ook bij de 
coördinatie van publiek-private samen-
werking bij het voorkomen van bos-
brandstichting. het australische pleidooi 
voor het betrekken van gemeente, 
 politie, ondernemers en burgers zal 
nederlandse veiligheidsprofessionals 
bekend in de oren klinken. multidisci-
plinaire samenwerking is hier immers 
een basaal  uitgangspunt van menige 
vorm van  criminaliteitspreventie. en 
daar  doen de gevolgen van de klimaat-
verande ringen niets aan af. <<

 Lynsey Dubbeld is werkzaam bij het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

BrANDjES BluSSEN  
IN AuSTrAlIë

Buitenlandse berichten
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CCV-nieuws

WEGWIJZER CAMERATOEZICHT

Steeds meer gemeenten en bedrijven gebruiken camera’s als 
middel bij het handhaven van de openbare orde en de beveili-
ging van gebouwen, goederen en personen. Om (overheids)
professionals inzicht te geven in de aspecten van camera-
toezicht in de openbare ruimte heeft het CCV een digitale 
Wegwijzer Cameratoezicht ontwikkeld. In dit webdossier wor-
den achtereenvolgens publiek- , privaat- en publiek-privaat 
cameratoezicht behandeld. 

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

 LOKAAL DRUGSBELEID

Om professionals te ondersteunen bij het vormgeven van het 
lokale drugsbeleid heeft het CCV de afgelopen jaren een aantal 
infosheets opgesteld. Op de website van het CCV is sinds kort 
een overzicht van deze infosheets beschikbaar.

De infosheets richten zich op medewerkers van gemeenten, 
politie, openbaar ministerie, verslavingszorg en andere betrok-
kenen bij het ontwikkelen van lokaal drugsbeleid. Op de site 
staan sheets over onder andere opvangvoorziening drugs-
verslaafden, APV-bepalingen, coffeeshopbeleid en een hand-
havingsarrangement lokaal cannabisbeleid.

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

VIDEOFILMS PKVW

Het CCV krijgt van gemeenten en commerciële partijen regel-
matig de vraag of er beeldmateriaal beschikbaar is dat kan 
worden ingezet ter promotie van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW). Om aan deze vragen tegemoet te komen zijn  
er sinds kort twee films beschikbaar via de PKVW-website.  

Eén film gaat over senioren en veiligheid Aan veiligheid kunt u 
zelf veel doen, de andere film Maak van veilig wonen een goede 
gewoonte! gaat in op de eisen en aanbevelingen van het PKVW. 
Met de films kunnen gemeenten, corporaties en politie bewo-
ners informeren over het voorkomen van inbraken.

Kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl/films

 

HEIN ROETHOFPRIJS 2009

De inzending van projecten voor de Hein Roethofprijs 2009 is 
geopend. Deelname staat open voor ieder Nederlands project, 
initiatief of pakket aan maatregelen dat gericht is op het 
voorkomen van criminaliteit. Aanmelden kan tot uiterlijk  
1 augustus 2009. 

De Hein Roethofprijs is in 1987 door het ministerie van Justitie 
in het leven geroepen om nationale bekendheid te geven aan 
projecten die resultaten bereiken met de preventie van crimi-
naliteit. Elk jaar worden de meest succesvolle en meest aan-
sprekende projecten genomineerd. 

Kijk voor meer informatie op  
www.hetccv.nl/hein-roethofprijs
 

STROOMSCHEMA’S FIETSDIEFSTAL

Het Centrum Fietsdiefstal heeft vijf stroomschema’s 
gepresenteerd die bruikbaar zijn bij de aanpak fietsdiefstal. 
De eerste twee stroomschema’s zijn voor de politie. Er is 
een schema voor verkeerscontroles ontwikkeld en één voor 
surveillances. Daarnaast is een stroomschema samengesteld 
voor andere opsporingsambtenaren zoals BOA’s. Voor de 
handel zijn in totaal twee schema’s opgesteld. Het eerste 
schema kan gebruikt worden bij de aankoop van fietsen door 
de vakhandel, terwijl het tweede zich richt op de procedure bij 
reparatie. 

Kijk voor meer informatie op www.centrumfietsdiefstal.nl 
 

UITGAAN ONDER INVLOED

CCV en het Trimbos-instituut houden op 2 en 3 december 2009 
twee congresdagen over middelengebruik en de gevolgen 
daarvan binnen het uitgaanscircuit. Tijdens het congres 
Uitgaan Onder Invloed op woensdag 2 december 2009 ligt 
de focus op de risico’s rond overdadig middelengebruik 
en uitgaansgeweld. Op 3 december 2009 staan lokaal 
alcoholbeleid en de implementatie van (nieuwe) kortdurende 
interventies voor professionals, opvoeders en vrijwilligers 
centraal.

Kijk voor meer informatie op www.uitgaanonderinvloed.nl. 
Op deze site staat ook de infosheet Ontremd en Overmoedig.

<< 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 criminaliteits - 
pre ventie. Hierbij vormen (wetenschap-
pelijke) onderzoeksbevindingen ten aan-
zien van bewezen effectieve methoden, 
best practices en evaluatieonderzoek de 
leidraad. Bijdragen staan in het teken van 
inhoudelijke objectiviteit en kritische 
oordeelsvorming. Opname van een  
artikel in het tijdschrift betekent niet 
dat de inhoud ervan het standpunt 
van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per 
jaar (waaronder een dubbeldik zomer-
nummer) in een oplage van 20 000.

rEDACTIErAAD
A.C. Berghuis (ministerie van Justitie, 
DGRR), M.G.W. den Boer (Politie-
academie), H.B. Boutellier (Verwey-
Jonker Instituut), A.H. Westerman 
(Verbond van Verzekeraars), I. Haisma 
(Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veilig heid, voorzitter), B. Jansen (ministe-
rie van Justitie, DSP), P.H. van der Laan 
(NSCR), Hans Nelen (Universiteit 
Maastricht), C. de Ruiter (Trimbos 
Instituut), K. Wittebrood (SCP).

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

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

VOrMgEVINg
VormVijf, Den Haag.

Druk
Artoos Communicatiegroep bv. 

SluITINgSDATuM kOpIj
Kopij voor secondant 23-5 (oktober 
2009) dient uiterlijk 19 augustus 2009 in 
het bezit van de redactie te zijn. 
Ongevraagde kopij kan plaatsing worden 
geweigerd.

AAN DIT NuMMEr wErkTEN MEE:
Bert Berghuis, Lynsey Dubbeld, Jan 
van Dijk, Marnix Eysink Smeets, 
Sander Flight, Yvonne van der Heijden, 
Ad Hekkert, Jos Hoekendijk, Marinka 
de Jong, Rob van der Kruk, Peter Marks, 
Dick Meuldijk, Ruth Prins, Sandra Put, 
Yvette Schoenmakers, Arie Sluis, Jaap 
de Waard.

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 websites 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.

ISSN 1574-5732

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

Colofon



SECONDANT 
tijdschrift van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 

voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrieven. 
meldt u aan via: www.hetccv.nl

op de websites van het ccv vindt u ook een uitgebreide en actuele agenda.

Stichting centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid is een initiatief van het  
ministerie van justitie, het ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties,  
het verbond van verzekeraars, werkgeversorganisatie vno-ncw, de vereniging van  
nederlandse gemeenten en de raad van hoofdcommissarissen.


	Inhoudsopgave
	Redactioneel
	Snippers
	Integrale Veiligheidsmonitor 2008
	Interview Directeur Hans Boutellier van het Verwey-Jonker Instituut over vernieuwing in criminaliteitspreventie
	Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden
	Burgemeester en burger staan steeds minder toe
	Op weg naar variant 3.0?
	Terugval van de criminaliteit
	Onderzoek naar effectieve criminaliteitspreventie
	Effecten nader bekeken
	Reportage Identiteitsfraude
	Interview Veiligheidseffectrapportage
	Interview Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
	Het Rotterdamse Toezichtmodel
	Rotterdam werkt met gedifferentieerde ketenaanpak
	De impact van seriematige brandstichting
	Column
	Buitenlandse berichten
	CCV-nieuws
	Colofon

