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Justitie en zorginstanties 
moeten over de aanpak 
van veelplegers betere 
afspraken maken met 
elkaar / foto: Pallieter 
de Boer. 

veelplegers zijn de samenleving een doorn in 
het oog. Zij worden als groep verantwoordelijk 
gehouden voor een onevenredig deel van de veel-
voorkomende criminaliteit, zoals winkeldiefstal, 
autokraak en fietsendiefstal. hun activiteiten tasten 
vooral de leefbaarheid van de grote steden aan. het 
probleem staat dan ook al jaren hoog op de agenda 
en krijgt alle aandacht in het veiligheidsbeleid. 

voor veelplegers wordt uitgegaan van een persoons-
gerichte aanpak, waarbij het gehele criminele verle-
den wordt meegewogen. De zware gevallen kunnen 
onder de in 2004 ingevoerde Wet plaatsing in een 
inrichting voor Stelselmatige Daders (iSD) voor 
maximaal twee jaar worden vastgezet. tijdens hun 
straf krijgen de veelplegers behandeling en versla-
vingszorg aangeboden, wat voor een positieve 
gedragsverandering moet zorgen. een goede nazorg 
is een belangrijk onderdeel van de veelple geraanpak. 

maar hoe staat het met de kwaliteit van deze veel-
plegeraanpak? het onderzoeksbureau intraval 
onderzocht in 2003 de justitiële ketenaanpak van 
veelplegers. veelvoorkomende praktijkproblemen 

waren incomplete veelplegerdossiers en gebrekkige 
samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties. 
Daardoor werden te weinig veelplegers veroordeeld 
voor een iSD-maatregel. een onderzoek van inge 
bakker van het instituut voor maatschappelijke 
veiligheidsvraagstukken (ipit) van de universiteit 
twente uit 2009 laat verbeteringen zien. Door fysiek 
op één locatie te werken, zoals in de veiligheidshui-
zen gebeurt, zijn instanties beter gaan samenwer-
ken. maar aan de regie en afstemming tussen justi-
tie en de zorginstanties schort nog veel. ‘lastige 
klanten’ worden soms doorgeschoven van de ene 
instantie naar de andere. Wie precies verantwoorde-
lijk is voor de individuele veelpleger is onduidelijk. 

in het hoofdartikel constateert Jessica van 
mantgem van de dienst ipol van het klpD dat het 
aantal volwassen zeer actieve veelplegers sinds 
2002 flink gedaald is. Deze ontwikkeling kan wijzen 
op een succesvolle aanpak van deze groep, schrijft 
ze. Juist voor deze groep is bijvoorbeeld de iSD-
maatregel geïntroduceerd. een veelbelovende ont-
wikkeling dus, zeker omdat aan de aanpak nog veel 
verbeterd kan worden. << alfred hakkert

gOED NiEuWS  
EN SlEChT NiEuWS 

redactioneel
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vrouwen kunnen maar beter een ‘bitch’ 
worden. als Babe In Total Control of Herself 
lopen ze namelijk minder veiligheids-
risico’s. Dat schrijft annette lieth in 
Vrouwen & veiligheid op het werk, uit & 
thuis. in haar handboek zet de veiligheids-
adviseur de voorzorgsmaatregelen op een 

rij die vrouwen kunnen nemen om zich 
tegen onveilige situaties te wapenen. 
met een sterk ontwikkeld bewustzijn van 
risico’s, kwetsbaarheden en het nut van 
intuïtie kan een bitch het hoofd bieden 
aan stalkers, overvallers en geweldplegers.

Vrouwen & veiligheid op het werk, uit 
& thuis komt voort uit het gegeven dat 
 vrouwen specifieke veiligheidsrisico’s 
lopen. Ze zijn fysiek kwetsbaarder dan 
mannen en worden dan ook al snel gezien 
als een makkelijke prooi. in nog geen 
zeventig pagina’s laat annette lieth zien 
welke veiligheidsrisico’s, criminele trucs 
en preventiemaatregelen er zijn. De 
bedoeling is dat vrouwen zich zo bewuster 
worden van gevaren en daarnaast hand-
vatten krijgen om onveilige situaties te 
voorkomen of zonder al te veel kleer-
scheuren af te handelen.

hoewel lieth zich vooral richt op vrouwen, 
bevat het handboek ook bruikbare inzich-
ten voor werkgevers. Want het kan geen 
kwaad als de leidinggevenden van vrou-
wen zich bewust zijn van de risico’s die 
zich voordoen bij bijvoorbeeld zakenrei-
zen, overwerk in de avonduren en regu-
liere kantoorsluitingstijden. bovendien 
kunnen werkgevers een rol spelen bij het 
ter discussie stellen van het stereotype 
beeld dat vrouwen al hun kostbare bezit-
tingen in die ene handtas meenemen, niet 
hard kunnen rennen en altijd behulpzaam 
zijn. Die beelden dragen er immers alleen 
maar toe bij dat vrouwen een dankbaar 
doelwit vormen voor onder andere tasjes-
dieven en overvallers.

Annette lieth, Vrouwen & veiligheid op het 
werk, uit & thuis, kluwer, Alphen aan den rijn, 
iSbN 978 90 1306 634.

VEilighEiD VOOr VrOuWEN

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

Nieuws over jongeren die groepsverkrach-
tingen, gewapende overvallen of eerwraak 
plegen, voedt het idee dat de jeugd ont-
spoort. toch is jongerenwerker frank van 
Strijen er van overtuigd dat het wel goed 
komt met onze jongeren. in zijn handboek 
Van de straat. De straatcultuur van jonge
renontrafeld laat hij zien welke aanpak 
effect heeft op jongeren in de straat-
cultuur waarbinnen geweld, vernieling, 

 seksueel misbruik en ander crimineel 
gedrag zich afspelen. Deze straatcultuur 
is niet alleen een problematiek van achter-
standswijken in grote steden, maar heeft 
zich in het hele land verspreid onder alle 
lagen van de bevolking, betoogt van 
Strijen. Dat betekent dat de kans op 
 excessen – van loverboys tot agressieve 
hanggroepen en criminele bendes – zich 
overal voordoet. een louter repressieve 
aanpak is volgens van Strijen, die via de 
organisatie Jeugd enzo ondersteuning 
biedt aan  professionals die met jongeren 
werken, ontoereikend. hij staat een bena-
dering voor die jongeren stimuleert een 
intrinsieke gedragsverandering door te 
maken.

Van de straat laat met praktijkverhalen, 
tips en achtergrondverklaringen zien hoe 
professionals de negatieve straatcultuur 
kunnen doorbreken. het handboek legt 

uit op welke manier het beste kan worden 
omgegaan met het wantrouwen, het 
 wij-zij-denken, de hiërarchie, de macho-
cultuur en de underdoggevoelens die hier 
zo bepalend zijn. een belangrijk speerpunt 
is het werken aan het negatieve zelfbeeld 
dat veel probleemjongeren parten speelt. 
Daarvoor heeft van Strijen de ‘vervan-
gingsmethode’ ontwikkeld: een proces 
van vier fases, waarin professionals het 
vertrouwen winnen van jongeren en hen 
aanzetten tot het ontwikkelen van posi-
tief gedrag. in Van de straat legt van 
Strijen de theorie en praktijk van deze 
methode uit en zet hij do’s en dont’s op 
een rij.

frank van Strijen, Van de straat. De straatcultuur 
van jongeren ontrafeld, SWp, Amsterdam, 
iSbN 978 90 8850 052 7.

STrAATCulTuur
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burenruzies over geluidsoverlast, zwerfaf-
val, erfafscheidingen, pesterijen, vernie-
lingen en asociaal geparkeerde auto’s zijn 
typisch conflicten waarbij bemiddeling 
uitkomst kan bieden. maar in Nederland is 
de rol van de politie bij conflictbemidde-
ling beperkt, schrijven lodewijk gunther 
moor en bas van Stokkom in hun inleiding 
bij Herstelrechtelijke politiepraktijken in 
Nederland en België. De politie heeft, als 
gevolg van een bezinning op haar kernta-
ken, bemiddelingstaken steeds meer 

afgestoten en overgelaten aan buurtbe-
middelaars, slachtofferhulp en schade-
herstelbureaus, blijkt uit onderzoek onder 
wijkagenten dat van Stokkom in 2003 
uitvoerde. De rol van de wijkagent bij 
 lichte, veelvoorkomende criminaliteit en 
overlast lijkt in de afgelopen vijftien jaar 
veranderd van vredehandhaver naar 
 doorverwijzer.

Dat politiële conflictbemiddeling en op 
herstel gerichte politieactiviteiten minder 
populair zijn geworden, is verrassend 
gezien de opmars van community oriented 
policing. in zijn bijdrage benadrukt Jean-
paul mouchaers, korpschef in de regio 
leuven, dan ook dat herstelrechtelijke 
initiatieven prima kunnen passen binnen 
de kaders van gemeenschapsgerichte 
politiezorg, waarin de politie een brede 
dienstverlenende taak vervult. Herstel
rechtelijke politiepraktijken in Nederland 
en België doet verslag van een bijeen-
komst over herstelrechtelijke praktijken in 

de belgische politiezorg die in 2008 
plaatsvond. De bijdragen aan de conferen-
tiebundel, die dit jaar door de Stichting 
maatschappij veiligheid en politie (Smvp) 
is gepubliceerd, gaan in op uiteenlopende 
ontwikkelingen in belgië, zoals buurt-
bemiddeling door vrijwilligers, herstel-
gericht groepsoverleg en politiële schade-
bemiddeling. onderzoeker paul ponsaers 
betoogt bijvoorbeeld dat  herstelgerichte 
dienstverlening en het bewaren van vrede 
de harde kern van politiewerk vormen. 
De Nederlandse onderzoekers lodewijk 
gunther moor en bas van Stokkom bren-
gen in hun inleiding de Nederlandse 
 situatie in kaart en laten zien dat herstel-
gerichte politiezorg varieert van informele 
conflictbemiddeling tot halt-afdoeningen 
en ff kappe-contracten.

lodewijk gunther moor & bas van Stokkom, 
Herstelrechtelijke politiepraktijken in Nederland 
en België, SmVp, Dordrecht, 2009,  
iSbN 978 90 7382 202 3.

CONfliCTbEmiDDEliNg DOOr DE pOliTiE

toen in 2001 bezoekers van Dance valley 
urenlang op vervoer naar huis moesten 
wachten – waardoor er relletjes uitbraken 
en honderden feestgangers onderkoeld 
raakten – was iedereen boos op iedereen. 
het publiek klaagde dat er onvoldoende 
vervoer was geregeld, de politie was boos 
over de onvoorziene verstoringen van de 
openbare orde en de burgemeester ver-
weet de organisator een inadequate voor-
bereiding. het incident maakt duidelijk 

dat veiligheidsrisico’s van grootschalige 
evenementen verschillende verantwoor-
delijkheden met zich meebrengen (van 
overheid, organisatoren, hulpdiensten én 
private partijen). kennis delen over veilig-
heid bij evenementen blijkt dan ook geen 
sinecure.

om kennis en expertise over veiligheid 
bij grootschalige evenementen te bun-
delen geeft het cot-rapport Veilige evene
menten. Ontwikkelingen, risico’s en maat
regelen een overzicht van ontwikkelingen 
die van invloed zijn op de veiligheid van 
evenementen. ook bespreken auteurs 
Syan Schaap, uri rosenthal en menno van 
Duin praktijkvoorbeelden, risicomodellen, 
succesvolle aanpakken en de rol van de 
overheid. foto’s van bekende evenemen-
ten, zoals de herdenking van 5 mei op 
de Dam, de fortis marathon rotterdam, 
de Nijmeegse vierdaagsefeesten en de 
uitvaart van andré hazes in de amsterdam 

arena illustreren de reikwijdte van de 
 problematiek. volgens de cot-
onderzoekers is het  incidentenpatroon 
rond evenementen in Nederland de laat-
ste jaren ingrijpend veranderd. bij groot-
schalige evenementen doen zich minder 
openbare ordeverstoringen voor en klas-
sieke hotspots (zoals voetbalstadions) 
lijken veiliger. tegelijker tijd zijn er vaker 
incidenten bij evenementen die een min-
der professioneel of commercieel karakter 
dragen. Veilige evenementen. 
Ontwikkelingen, risico’s en maatregelen 
pleit dan ook voor een betere kennisuit-
wisseling tussen gemeenten, bijvoorbeeld 
via de veiligheidsregio’s. 

S.D. Schaap, u. rosenthal, m.J. van Duin,  
Veilige evenementen. Ontwikkelingen, risico’s 
en maatregelen, boom Juridische uitgevers, 
Den haag, 2009, iSbN 978 90 8974 102 8. 

grOTE EVENEmENTEN EN VEilighEiD



Nieuwe dadergroep vraagt aandacht 

JONgErE  
VEElplEgErS  
rOErEN ziCh

Er is een nieuwe groep van jonge, zeer 
actieve veelplegers die steeds vaker 
met de politie in aanraking komt 
 / foto: Pallieter de Boer.
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crimi-trends
Tussen 2002 en 2008 is de gemiddelde recidive van volwassen, 

zeer actieve veelplegers onder de verdachten flink gedaald. Ook 

het aantal zeer actieve veelplegers is afgenomen. De gerichte 

inspanningen van politie en justitie om deze groep van het criminele 

pad te houden, werpen misschien hun vruchten af. Wel is er een 

nieuwe groep van jonge zeer actieve veelplegers die steeds vaker 

met de politie in aanraking komt, constateert Jessica van Mantgem. 

Deze groep neemt behoorlijk in omvang toe.
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door Jessica van Mantgem
De auteur is werkzaam bij de dienst ipol van het korps landelijke 

politiediensten.  

De aanpak van stelselmatige daders of veelplegers is in 
de kabinetsnota Naar een veiliger samenleving uit 2002 als 
 prioriteit benoemd. het gaat bij veelplegers om een beperkte 
groep daders die verantwoordelijk is voor een disproportioneel 
groot. deel van de criminaliteit. het kabinet pleitte in de nota 
voor meer maatregelen ten behoeve van het terugdringen van 
de recidive en het bevorderen van de re-integratie van deze 
doelgroep. een voorbeeld is de iSD-maatregel: sinds oktober 
2004 kunnen ‘zeer actieve’ veelplegers onder bepaalde voor-
waarden voor maximaal twee jaar in een inrichting voor 
 stelselmatige daders  worden ingesloten.

vraag is hoe het nu – zo’n zeven jaar later – gesteld is met 
de veelplegerpopulatie in Nederland. Dit artikel gaat in op de 
ontwikkeling van de aard en omvang van de groep veelplegers. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan enkele persoonskenmer-
ken. ook kijken we naar de ontwikkeling van de recidive en 
de aard van de misdrijven waaraan veelplegers zich schuldig 
maken. omdat een deel van de aanpak zich vooral richt op de 
zeer actieve veelplegers, wordt onderscheid gemaakt tussen 

deze groep veelplegers en de niet-zeer actieve veelplegers 
(voor definities, zie kader). in tegenstelling tot de crimi-trends 
in de vorige editie van secondant richt dit artikel zich alleen 
op de volwassen veelplegers.

om de ontwikkeling van de veelplegerpopulatie in kaart te 
brengen, is gebruik gemaakt van gegevens over aangehouden 
verdachten van 18 jaar en ouder uit het herkennings dienst-
systeem (hkS) van de Nederlandse politie. personen  worden 
in hkS als verdachte aangemerkt als tegen hen een proces- 
 verbaal is opgemaakt, omdat er een redelijk vermoeden 
bestaat dat zij een misdrijf hebben gepleegd. De dienst ipol 
van het korps landelijke politiediensten verzamelt jaarlijks bij 
de politieregio’s en de koninklijke marechaussee informatie 
over alle verdachten uit het hkS. Die gegevens worden opge-
slagen in een landelijk archiefbestand. in het kader van de 
e erdergenoemde kabinetsnota is de periode 2002-2008 als 
onderzoeksperiode gekozen. 

AANTAl AANgEhOuDEN VEElplEgErS 
het aantal aangiften van misdrijven is in de periode 2002-2008 
afgenomen. het aantal verdachten dat jaarlijks door de politie 
werd aangehouden, nam sinds 2002 juist toe. in 2008 zien we 
voor het eerst weer een afname van het aantal aangehouden 

Tabel 1> Aantal aangehouden verdachten van 18 jaar en ouder, onderscheiden naar nieuwkomers, meerplegers en veelplegers per jaar 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 index (2002=100)

nieuwkomers 84 693 92 458 97 565 98 759 98 905 99 010 98 076 115,8

meerplegers 64 625 73 234 79 880 83 172 84 705 86 597 81 303 125,8

veelplegers 21 255 23 099 24 082 24 069 24 085 24 387 23 932 112,6

totaal 170 573 188 91 201 527 206 000 207 695 209 994 203 311 119,2
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Figuur 2> Ontwikkeling van het percentage (niet-) zeer actieve 

veelplegers naar leeftijdscategorie over de periode 2002-2008

 
 

 

 

 
 

 
 

 

verdachten. het aantal aangehouden veelplegers nam in de 
genoemde periode eveneens toe, maar minder sterk dan het 
aantal overige verdachten. het percentage veelplegers onder 
de verdachten is dan ook gedaald van 12,5 in 2002 naar 11,8 
in 2008. van die veelplegers wordt in 2008 ruim een vijfde 
(21,4 procent) tot de zeer actieve veelplegers gerekend. 

het aantal niet-zeer actieve veelplegers nam over de gehele 
onderzoeksperiode toe met 20 procent, hoewel in 2008 geen 
sprake van een toename meer was. Deze ontwikkeling is in lijn 
met die van de overige verdachten. het aantal aangehouden 
zeer actieve veelplegers is daarentegen flink gedaald sinds 
2002. Deze ontwikkeling kan een indicatie zijn voor een 
 succesvolle aanpak van deze verdachtengroep. Juist voor 
de groep zeer actieve veelplegers is bijvoorbeeld de iSD-
maatregel geïntroduceerd. gezien het feit dat het aantal 
 overige aangehouden verdachten wel toenam, lijkt een 
 afname in de pakkans niet waarschijnlijk. 

lEEfTiJD
bij veelplegers – zeker als het gaat om de zeer actieve veel-
plegers – wordt vaak gedacht aan oudere verdachten. het 
 aantal misdrijven dat iemand op zijn naam heeft staan, 
groeit immers met de jaren. 

in figuur 2 is de ontwikkeling over de periode 2002-2008 
van het percentage niet-zeer actieve en zeer actieve veel-
plegers naar leeftijdscategorie weergegeven. vergeleken 
met de totale verdachtenpopulatie is het aandeel jonge 
 verdachten (18-24) onder de veelplegers klein, terwijl het 
 percentage   35- t/m 44-jarigen groot is. in de leeftijdscategorie 
van 25 tot en met 44 jaar zien we een afname van het aandeel 
verdachten. ook valt op dat het percentage jongere (18-24) en 
oudere (45+) verdachten toeneemt. Deze ontwikkelingen zijn 
in lijn met die in de totale verdachtenpopulatie, maar doen 
zich wel in veel sterkere mate voor bij de zeer actieve veel-
plegers. in figuur 3 is dat goed te zien. Daarin is het aantal 
zeer  actieve veelplegers per leeftijd weergegeven voor zowel 
2002 als 2008. 

een mogelijke verklaring voor de afname van het aantal 
 verdachten van 25 t/m 44 jaar is dat een deel van deze groep 
zeer actieve veelplegers de afgelopen jaren van de straat is 
gehouden. opvallend is dat, hoewel het aantal aangehouden 
zeer actieve veelplegers afneemt, er binnen de zeer actieve 
veelplegerpopulatie een jonge subgroep is die wel behoorlijk 
in aantal toeneemt. De meest voorkomende leeftijd bij de 
groep zeer actieve veelplegers verschoof van 33 naar 21 jaar. 

>>

Figuur 1> Ontwikkeling van het aantal veelplegers over de periode 

2002-2008 (index 2002=100)
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Figuur 3> Aantal aangehouden zeer actieve veelplegers naar leeftijd 

in 2002 en in 2008

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4> Percentage verslaafden onder de veelplegers over de 

periode 2002-2008

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gESlAChT
het aandeel vrouwelijke verdachten in de totale verdachten-
populatie is de afgelopen zeven jaar toegenomen van 15 naar 17 
procent. het percentage vrouwen ligt onder de veelplegers veel 
lager. Slechts 5 procent van de veelplegers is vrouw. Dat is een 
procent lager dan in 2002. hoewel in de totale verdachten-
populatie het percentage vrouwen onder de jongere verdach-
ten lijkt toe te nemen, is het aandeel vrouwen bij de jongere 
veelplegers juist veel lager dan bij de oudere veelplegers. 

VErSlAViNg
veelplegers worden vaak geassocieerd met psychische of 
 verslavingsproblematiek. van alle aangehouden verdachten 
in 2008 staat 3 procent geregistreerd als verslaafd. van alle 
veelplegers wordt 27 procent tot de verslaafden gerekend. van 
de zeer actieve veelplegers behoort 36 procent tot de categorie 
verslaafden. in 2002 was 39 procent van de aangehouden veel-
plegers verslaafd. van de zeer actieve veelplegers was dat zelfs 
59 procent. het aandeel verslaafden onder de veelplegers is 
de afgelopen zeven jaar flink afgenomen (zie figuur 4). hierbij 
moet worden opgemerkt dat de gevarenclassificatie ‘verslaafd’ 
niet in alle gevallen aan de verdachte wordt toegevoegd en 
dat het aantal verslaafden in het hkS vermoedelijk een onder-
schatting van het werkelijke aantal betreft.

als onderscheid gemaakt wordt naar leeftijd, valt op dat het 
percentage verslaafden lager is bij de jongere verdachten. ook 
is de afname van het aandeel verslaafden het grootst geweest 
bij verdachten uit de jongere leeftijdscategorie. in 2008 behoort 
5 procent van de zeer actieve veelplegers van 18 t/m 24 jaar tot 
de verslaafden. Dat was in 2002 nog bijna 18 procent. bij de niet-
zeer actieve veelplegers gaat het om 3 procent in 2008. van de 
zeer actieve veelplegers van 45 jaar en ouder staat nog altijd 
twee derde (66 procent) als verslaafd geregistreerd in 2008.

hErkOmST
het aandeel autochtone verdachten is bij de veelplegers 
(55 procent) iets lager dan bij de overige verdachtenpopulatie 
(58 procent). bij de zeer actieve veelplegers ligt het nog lager 
(46 procent). het percentage veelplegers van autochtone 
 herkomst is afgenomen, terwijl bij de overige verdachten 
(nieuwkomers en meerplegers) juist sprake is van een lichte 
toename van het aantal autochtonen. ook het aantal verdach-
te veelplegers van Surinaamse herkomst is de afgelopen zeven 
jaar iets afgenomen en ligt nu op 9,6 procent. het aandeel 
turkse en marok kaanse verdachten onder de veelplegers neemt 
juist toe. het aandeel turkse verdachten neemt ook in de rest 
van de  verdachtenpopulatie iets toe; het aandeel marokkanen 
is onder de overige verdachten juist redelijk stabiel. in figuur 6 
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Figuur 5> Verdeling verdachten naar herkomst onder de (niet-) zeer 

actieve veelplegers in 2002 en 2008

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6> Percentage zeer actieve veelplegers naar herkomst binnen 

de verschillende leeftijdscategorieën in 2008
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worden de zeer actieve veelplegers uit de verschillende leef-
tijdscategorieën naar herkomst onderscheiden. Dan valt op 
dat het aandeel Surinamers in de oudere groep verdachten 
(45+) relatief groot is (17 procent), hoewel dit de afgelopen 
zeven jaar wel is afgenomen. het aandeel marokkanen is juist 
onder jongere veelplegers relatief groot (25 procent). Dat was 
overigens in 2002 ook al het geval. 

rECiDiVE 
De verdachten die in 2008 zijn aangehouden, hebben gemid-
deld genomen 1,1 antecedent in dat jaar op hun naam staan. 
het gemiddelde aantal antecedenten bij veelplegers ligt in 
2008 op 1,9. bij de zeer actieve veelplegers gaat het zelfs om 
3,2 antecedenten per verdachte. vergeleken met 2002 is er juist 
bij die zeer actieve veelplegers sprake van een afname van de 
gemiddelde recidive. het aantal antecedenten per zeer actieve 
veelpleger lag in 2002 nog op 4,4. bij de overige verdachten is 
er geen sprake van zo’n spectaculaire afname. 

het aantal recidivisten – verdachten die meer dan eens in het-
zelfde jaar worden aangehouden – ligt logischerwijs veel hoger 
bij de veelplegers. in 2008 behoorde van de meerplegers nog 
geen kwart (22,8 procent) tot de recidivisten, van de niet-zeer 
actieve veelplegers was het ruim een derde (34,5 procent) en 

bij de zeer actieve veelplegers gaat het om bijna driekwart 
(73,4 procent). het percentage recidivisten onder de verdachten 
is wel iets afgenomen sinds 2002. Deze afname is eveneens 
het grootst onder de zeer actieve veelplegers. in 2002 behoorde 
nog 82 procent van hen tot de recidivisten. De gemiddelde 
 recidive van de zeer actieve veelplegers lijkt op basis van deze 
cijfers behoorlijk teruggebracht.

miSDriJVEN
veelplegers worden van de meeste typen misdrijven vaker 
 verdacht dan andere verdachten. in figuur 7 is de ontwikkeling 
over de afgelopen zeven jaar te zien voor een aantal misdrijf-
typen voor niet-zeer actieve en zeer actieve veelplegers

in lijn met de algemene trends is het percentage vermogens-
misdrijven waarvoor veelplegers worden aangehouden afge-
nomen, terwijl het aandeel geweldsmisdrijven en vernielingen 
is toegenomen. De relatieve afname van het aantal vermo-
gensmisdrijven is vooral bij de zeer actieve veelplegers groot, 
maar ook de toename van het percentage geweldsmisdrijven 
en  vernielingen is relatief gezien groot bij deze verdachten-
groep. als naar de verdeling per leeftijdscategorie gekeken 
wordt, valt op dat vernielingen en geweldsmisdrijven tegen 
personen juist bij de jongere verdachten vaker voorkomen, 
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Figuur 8> Percentage misdrijven door zeer actieve veelplegers 

binnen de verschillende leeftijdscategorieën in 2008

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7> Percentage misdrijven door de (niet-) zeer actieve 

veelplegers in 2002 en in 2008
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maar dat ook oudere verdachten relatief vaak voor vernieling 
worden aan gehouden.

NiEuWE grOEp
in dit artikel is de ontwikkeling van (aangehouden) veelplegers 
onder de loep genomen. vanaf 2002 heeft de overheid extra 
ingezet op de aanpak van veelplegers. opvallend is dat vooral 
het aantal zeer actieve veelplegers onder de verdachten is afge-
nomen en dat ook de gemiddelde recidive bij deze groep is 
gedaald. het gaat daarbij voornamelijk om verdachten in de 
leeftijdscategorie tussen 25 en 44 jaar. mogelijk heeft de aan-
pak (bijvoorbeeld de iSD-maatregel) specifiek gericht op deze 
groep enig succes gehad. er is echter wel een nieuwe groep 
jonge zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in 
aanraking komt. Deze jonge veelplegers zijn, in tegenstelling 
tot de eerdergenoemde groep, minder vaak verslaafd, vaker van 
allochtone afkomst, zelden vrouw en maken zich relatief vaker 
schuldig aan geweldsmisdrijven. <<

Meerpleger een persoon die in zijn gehele criminele 
 verleden tussen de twee tot en met tien processen– 
verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste 
een in het peiljaar.

Veelpleger een persoon die in zijn gehele criminele 
 verleden meer dan tien processen−verbaal tegen zich 
zag opgemaakt, waarvan ten minste een in het peiljaar. 

Zeer actieve veelpleger een persoon die de afgelopen vijf 
jaar (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt) meer 
dan tien processen−verbaal tegen zich zag opgemaakt, 
waarvan ten minste een in het peiljaar.

Niet-zeer actieve veelpleger een persoon die in zijn gehe-
le criminele verleden meer dan tien processen−verbaal 
tegen zich zag opgemaakt, waarvan ten minste een in het 
peiljaar, maar die niet tot de categorie zeer actieve veel-
plegers behoort.
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Het aantal vernielingen door zeer 
actieve veelplegers is toegenomen 

/ foto: Pallieter de Boer.
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Directeur Slachtofferhulp 
Nederland Jaap Smit: “Als je 
slachtoffers niet goed helpt, 
verliezen ze het geloof in de 
rechtsstaat.” / foto: Inge van Mill.
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door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

Slachtoffers van misdrijven niet goed helpen en 
vergeten, ondermijnt de rechtsstaat. vanuit die 
overtuiging wordt directeur Jaap Smit van Slacht-
offerhulp Nederland er niet moe van om voor 
 adequate slachtofferhulp te pleiten. bij de  politiek, 
de strafrechtketen en de maatschappij in het 

 algemeen. “als je slachtoffers niet goed helpt, 
 verliezen ze het geloof in de rechtsstaat”, zegt 
Smit op zijn kantoor in utrecht. “Slecht of niet 
geholpen slachtoffers trekken zich terug uit 
het normale sociale verkeer en kruipen depressief 
in een hoekje. in het uiterste geval worden ze zelf 
dader van een misdrijf. een goed geholpen slacht-
offer zal zich juist opstellen als een ambassadeur 
van de rechtsstaat.”

Slachtoffers van misdrijven hebben stap voor stap een eigen positie 
veroverd in het strafrecht. Drijvende kracht in dit proces om de rechten 
van slachtoffers te versterken, is Slachtofferhulp Nederland. “het gaat 
erom dat een slachtoffer de mogelijkheid heeft de regie in eigen handen 
te nemen”, aldus algemeen directeur Jaap Smit in een interview met 
secondant. Smit zag zijn organisatie, die dit jaar 25 jaar bestaat, 
in de afgelopen zes jaar die hij aan het roer staat, uitgroeien van een 
vrijwilligersorganisatie naar een professionele slachtofferhulp organisatie. 
“De noden en rechten van slachtoffers bepalen wat de organisatie moet 
doen”, aldus de theoloog Smit die zijn carrière begon als predikant in 
de protestantse kerk in Nederland (pkN).

iNtervieW Directeur Jaap Smit van Slachtofferhulp Nederland: 

“SlAChTOffErhulp  
iS EEN SECuliErE VOrm  
VAN pASTOrAAT”

>>
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Slachtofferzorg moet volgens Smit de derde pijler 
onder de rechtsstaat zijn, gelijkwaardig aan preven-
tie en repressie. “Want”, redeneert Smit, “ondanks 
alle inspanningen op het gebied van preventie en 
repressie, een honderd procent veilige samenleving 
is een illusie.” het is de taak van de overheid ervoor 
te zorgen dat slachtoffers op de juiste manier zorg 
krijgen aangeboden. Smit: “Slachtoffers van zeer 
ernstige misdrijven of nabestaanden van moord en 
doodslag gaat het niet alleen om wat hen voor vre-
selijks is aangedaan. De pijn zit voor een slachtoffer 
in de constatering na het misdrijf niet meer verder 
te kunnen met het leven en er helemaal alleen voor 
te staan. Dat is enorm frustrerend en brengt het 
gevoel van rechtvaardigheid aan het wankelen.”

zilVErEN JubilEum
Slachtofferhulp Nederland viert dit jaar haar zilveren 
jubileum. De organisatie voor hulp aan slachtoffers 
van misdrijven, en sinds 1989 ook aan verkeers-
slachtoffers, is ontsproten aan drie verschillende 
bronnen in de jaren zeventig: de feministische 
opvang van (seksueel) geweld; de psychiatrische 
hulp aan oorlogsslachtoffers en de medische aan-
dacht voor fysieke kindermishandeling. parallel 
daaraan nemen politie en het algemeen maat-
schappelijk Werk in die tijd steeds vaker initiatieven. 
“Zo ontstaat een netwerk van bureaus en projecten 
voor de emotionele opvang van slachtoffers van 
misdrijven, veelal door vrijwilligers. in 1984 bunde-
len ze hun krachten in de landelijke organisatie 
Slachtofferhulp. De loS vormt de basis van de 
 huidige organisatie”, duikt Smit in de ontstaans-
geschiedenis van Slachtofferhulp Nederland. 

“een slachtoffer was 
toeschouwer op het toneel waar 
hij zelf de hoofdrol speelde”

hulp aan slachtoffers van een misdrijf komt in 
de jaren tachtig alleen maar van vrijwilligers die zich 
hun lot aantrekken. Slachtoffers hebben nog geen 
zelfstandige rechten. hooguit kunnen ze als getuige 
optreden. Smit: “vijfentwintig jaar terug speelde 
het slachtoffer van een misdrijf in het strafrecht 

geen rol. een slachtoffer was toeschouwer op het 
toneel waar hij zelf de hoofdrol speelde. Slachtoffers 
waren in die tijd volledig aangewezen op goedwil-
lende particulieren om de gevolgen van een misdrijf 
te boven te komen.” vanaf midden jaren tachtig 
biedt de overheid financiële steun en geeft daarmee 
de aanzet tot professionalisering van slachtoffer-
hulp en, in het verlengde daarvan, de emancipatie 
van het slachtoffer. 

bAANbrEkENDE riChTliJNEN
in de lijdzame positie van het slachtoffer komt 
stap voor stap verandering. in 1988 vaardigt het 
ministerie van Justitie voor het eerst richtlijnen 
uit voor de manier waarop politie en openbaar 
ministerie (om) met slachtoffers dienen om te 
gaan. “De politie moest zich tegenover slachtoffers 
respectvol  gedragen, informatie geven over het 
strafproces en gegevens verzamelen voor de 
 schadevergoeding. het om kreeg de opdracht, bij 
de beslissing over vervolging, rekening te houden 
met belangen van het slachtoffer. Nu lijkt dat een 
vanzelfsprekende zaak, maar destijds waren het 
baanbrekende  richtlijnen”, aldus Smit.

De doorbraak op juridisch terrein komt in 1995 
met de invoering van de Wet terwee. Deze wet 
maakt het mogelijk dat een slachtoffer zich als 
‘benadeelde partij’ voegt in het strafproces. op die 
manier kan het slachtoffer een schadevergoeding 
van de dader krijgen zonder daarvoor een aparte 
civiele procedure te hoeven voeren. “vóór de invoe-
ring van die wet was die mogelijkheid uitermate 
beperkt”, stelt Smit. “De Wet terwee zorgde voor 
een significante uitbreiding en een belangrijke 
 versterking van de positie van het slachtoffer in 
het strafproces. Je kunt de wet gerust een mijlpaal 
noemen in de ontwikkeling van de slachtoffer-
rechten en de slachtofferzorg.”

SprEEkrEChT
langzaamaan kregen slachtoffers – ook nabestaan-
den vallen tegenwoordig onder die definitie – meer 
wettelijke rechten. Zo hebben slachtoffers sinds 
enkele jaren het recht om tijdens rechtszittingen 
een verklaring voor te lezen over de gevolgen die 
het misdrijf voor hen heeft gehad. Slechts tien tot 
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vijftien procent van de slachtoffers maakt gebruik 
van dit spreekrecht. De meeste slachtoffers houden 
het bij het indienen van een schriftelijke verklaring, 
waarbij Slachtofferhulp Nederland ondersteuning 
kan bieden. 

“Je uitspreken in  
de rechtszaal helpt zeer in 
het verwerkingsproces”

toch noemt Smit het spreekrecht wel geslaagd. 
“het gaat erom dat een slachtoffer de mogelijkheid 
heeft de regie in eigen handen te nemen, zelf de 
keuze heeft om gebruik te maken van het spreek-
recht of niet. Wij stimuleren mensen wel om er 
gebruik van te maken. Je uitspreken in de rechtszaal 
helpt zeer in het verwerkingsproces. het slachtoffer 
kan uit de coulissen treden en zelf op het toneel in 
zijn eigen woorden verklaren wat de gevolgen zijn 
geweest van wat de dader hem heeft aangedaan.” 

VErNiEuWDE OrgANiSATiE
professionalisering van de slachtofferhulp en 
de emancipatie van het slachtoffer maken begin 
deze eeuw een reorganisatie noodzakelijk bij 
de landelijke organisatie Slachtofferhulp (loS). 
De 25 verschillende bureaus (gelijk aan het aantal 
politieregio’s) zijn niet langer zelfstandige organi-
saties aangesloten bij de loS, maar gaan op in één 
stichting die verdergaat onder een nieuwe naam: 
Slachtofferhulp Nederland. Jaap Smit treedt in 2003 
aan als eerste algemeen directeur van de vernieuw-
de organisatie. “op papier was er één organisatie, 
maar in de praktijk nog niet. in de eerste drie jaar 
ben ik druk doende geweest om duidelijk te maken 
aan de regionale organisaties die hun autonomie 
hadden verloren, dat er voortaan één landelijke 
directie is die gaat over alles”, blikt Smit terug.

Zes jaar na zijn aantreden betitelt Smit, die in 
de jaren negentig als organisatieadviseur werk-
zaam is geweest, Slachtofferhulp Nederland als 
‘een krachtige landelijke organisatie met één stem 
en één gezicht’. De klassieke vrijwilligersorganisatie 
is omgevormd tot een professionele slachtoffer-

hulporganisatie. Smit: “De noden en rechten van 
slachtoffers bepalen wat de organisatie moet doen. 
Door de emancipatie van het slachtoffer worden 
hogere kwaliteitseisen gesteld aan de organisatie. 
Daarom werkt Slachtofferhulp Nederland tegen-
woordig ook met driehonderd betaalde krachten, 
naast de vijftienhonderd vrijwilligers. Niet omdat 
betaalde krachten per definitie betere slachtoffer-
hulp zouden kunnen bieden dan vrijwilligers. 
maar er bestaat een grens aan wat je van een 
 vrijwilliger mag vragen. bij een beroepskracht is 
die grens er niet.”

VriJWilligErS
een mens kan niet zomaar als vrijwilliger in 
de slachtofferhulp aan de slag. “Niet iedereen is 
geschikt voor dit werk. Je moet stevig in je schoenen 
staan en een relevante opleiding of werkervaring 
hebben. ook moet je voldoende afstand tot je cliënt 
kunnen bewaren en bereid zijn je te voegen binnen 
de kaders van Slachtofferhulp Nederland”, somt 
Smit op. van de tien mensen die zich aanmelden 
zijn er zeven vrouw en drie man, de meesten zijn 
ouder dan 55 jaar. vrijwilligers krijgen een basisop-
leiding van zes tot acht dagen en kunnen zich daar-
na via vervolgmodules specialiseren in bijvoorbeeld 
hulp aan slachtoffers van zeden delicten of kinder-
mishandeling. “vrijwilligers zijn gemiddeld acht tot 
tien uur per week aan het werk. vroeger was het idee 
‘one size fits all’, nu is het een ander verhaal. er vindt 
een intake plaats en aan de hand van de behoefte 
van het slachtoffer komen wij intern tot een taak-
verdeling.” 

Slachtofferhulp Nederland heeft in de afgelopen 
jaren steeds meer taken op zich ge nomen. De orga-
nisatie biedt slachtoffers in toenemende mate juri-
dische hulp en ondersteuning bij de afwikkeling van 
letselschade. verder zorgt ze ook bij crises, zoals 
de aanslag op koninginnedag en (vliegtuig)rampen 
voor opvang van de slachtoffers en voor nazorg. in 
de woorden van Smit: “in de strafrechtketen zijn wij 
een volwaardige partner van politie en justitie en 
wij spelen een prominente rol bij de afwikkeling van 
letselschade. laat ik het zo zeggen: de arm om de 
schouder slaan en troost bieden, is nog maar een 
deel van ons werk. op erg zware zaken, zoals moord >>
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en doodslag, zetten we een casemanager in die bij 
ons in dienst is.” Slachtofferhulp Nederland heeft 
zeven regionale kantoren waar de 75 lokale bureaus 
onder vallen die nog steeds het grootste deel van 
het uitvoerende werk doen. 

WENSEN
Smit is heel blij met de toegenomen aandacht voor 
het slachtoffer en de versterking van de positie van 
het slachtoffer in het strafrecht. internationaal 
gezien loopt Nederland bij slachtofferhulp voorop, 
meent hij. toch blijft er het nodige te wensen over, 
zoals bij de doorverwijzing van slachtoffers door 
de politie. 

“De politie wil ook nog wel eens 
een slachtoffer van een gestolen 
fiets op ons spoor zetten”

“Wij krijgen tachtig procent van onze cliënten via 
de politie. De afspraak is alleen slachtoffers door te 
verwijzen vanaf een woninginbraak tot en met 
moord. maar de politie wil ook nog wel eens een 
slachtoffer van een gestolen fiets op ons spoor 
 zetten. Dat valt echt in de categorie ‘bloedneus’. 
het doorverwijzen van kleine ongemakken is niet 
goed voor het imago van slachtofferhulp en ook 
niet voor de veerkracht en zelfredzaamheid van de 
burger die je als overheid toch wil. Daar moet de 
politie dus mee stoppen en de zwaardere gevallen 
voor honderd procent doorverwijzen. Dat laatste 
is nu ook nog niet het geval.”

verder zou er in de opleiding tot rechter en officier 
van justitie meer aandacht moeten komen voor 
slachtofferzaken, vindt Smit, die vooral ook het 
overdadig gebruik van juridisch jargon in de rechts-
zaal hekelt. “als rechters en officieren van justitie 
beter weten wat er speelt bij een slachtoffer, dan 
zullen ze hun werk beter kunnen doen. een rechter 
moet de tijd nemen om in gewone mensentaal uit 
te leggen hoe en waarom hij tot een bepaalde straf 
is gekomen. voor de wet is er verschil tussen dood-
slag en moord. voor een nabestaande telt slechts 
dat een dierbare dood is en dat de dader de zwaar-

ste straf moet krijgen. een technisch juridisch  
 verhaal stuit bij een slachtoffer op onbegrip en de 
 ergste frustratie van slachtoffers en nabestaanden 
is het gevoel niet goed behandeld te zijn.”

pOliTiEk
voor de politiek heeft Smit, met het oog op 
de opstelling van het nieuwe vijfjarenprogramma 
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van de europese commissie, ook een boodschap: 
“Neem in dit zogeheten Stockholm-programma een 
passage op over slachtofferhulp. Zeg gericht iets 
over de positie van slachtoffers. toon aan dat je 
slachtofferhulp belangrijk vindt,” benadrukt Smit 
die voorzitter is van de europese organisatie voor 
slachtofferhulp victim Support europe.

“De maatschappij zit met 
de ondersteuning van 
slachtoffers al voor een 
dubbeltje op de eerste rang”

Smit doet een beroep op het kabinet slachtoffer-
hulp te ontzien bij de zware bezuinigingsronde 
die er aan komt. “laat slachtofferhulp ongemoeid. 
De balans tussen preventie, repressie en slachtof-
ferhulp zal dan meer in evenwicht komen. De maat-
schappij zit met de ondersteuning van slachtoffers 
al voor een dubbeltje op de eerste rang. maak er 
geen stuiver van”, houdt Smit de politici voor. 
hij dringt er bij de eerste kamer op aan het wets-
ontwerp dat de positie van slachtoffers in het straf-
proces moet versterken en dat in december 2007 al 
door de tweede kamer met algemene stemmen is 
aanvaard, snel af te handelen. “het is lastig om in 
deze tijd van economische crisis extra dingen te 
vragen, maar het minste is toch wel dat we kunnen 
beginnen met de uitvoering van die wet.”

NOrmAlE mENSEN
tot slot wil Smit nog benadrukken dat slachtoffers 
over het algemeen normale en gezonde mensen zijn 
die door toedoen van een ander in een abnormale 
situatie zijn beland. “alle hulp dient erop gericht te 
zijn dat een slachtoffer zichzelf weer kan gaan zien 
als een normaal en gezond mens. Dan kan hij het 
normale en gezonde leven weer oppakken.” Slacht-
offers hebben volgens Smit vooral behoefte aan 
erkenning van hun slachtofferrol, adequate hulp 
en ondersteuning om de draad in hun leven weer 
op te pakken, rechtdoen en compensatie. 

De theoloog Smit voelt zich bij Slachtofferhulp 
Nederland als een vis in het water. “ik ervaar mijn 
huidige functie als een prachtige synthese van wat 
ik tot nu toe gedaan heb. Slachtofferhulp is een 
seculiere vorm van pastoraat. het is een laagdrem-
pelige eerste lijnvoorziening waar ik mijn kennis en 
kunde kan toepassen. het leunt dicht aan tegen 
waar ik ooit ben begonnen.” <<

“Een technisch juridisch verhaal 
stuit  bij een slachtoffer op onbegrip.”  

/ foto: Inge van Mill.
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fotoSerie Werken aan schoon, heel en veilig 

liEVEr TOEziChT  
DAN EEN TuiNfEEST 
met de kabinetsdoelstelling om overlast en verloedering in 2010 met een 
kwart te reduceren in het achterhoofd, zetten gemeenten alles op alles om 
de leefbaarheid in woonbuurten te verbeteren. maar zijn alle buurtvaders, 
gezinscoaches, flatwachten, buurtfeesten, veegacties, burgernetten en 
camera’s wel effectief? het Sociaal en Cultureel planbureau deed er 
onderzoek naar en komt met goed nieuws en slecht nieuws.
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Fotografie: Pallieter de Boer
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het centrum voor 

criminaliteitspreventie en veiligheid.

buurtfeesten kunnen een positief effect hebben 
op de sociale cohesie in een wijk. maar deze feesten 
bereiken slechts een selectieve groep bewoners. 
Dat concludeert onderzoeksbureau labyrinth na 
een enquête onder de organisatoren van 73 buurt-
feesten die in vijf wijken in utrecht plaatsvonden. 
De evenementen werden op voorstel van buurt-
bewoners georganiseerd en financieel ondersteund 
door het leefbaarheidsbudget dat de gemeente ter 
beschikking stelt. voor de tien wijken in utrecht is 

jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor bewoners-
initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie, leef-
baarheid en veiligheid.

De buurtfeesten in utrecht hebben geleid tot 
 bonding, aldus onderzoekers van labyrinth. Want 
bijna 90 procent van de organisatoren signaleert een 
week na het feest een verbetering van de contacten 
tussen buurtbewoners. Zelfs na een half jaar merkt 
nog ruim 70 procent van de ondervraagden dit 
effect. aangezien allochtonen nauwelijks aanvragen 
indienen bij het leefbaarheidsbudget en zij de buurt-
feesten van autochtonen nauwelijks bezoeken, blijft 
bridging – het slaan van bruggen tussen verschil-
lende culturen – achterwege. toch is de toon van >>

(Foto links)
Wijkhuismeester Ruud 
Smit van woningstich-
ting Ons Doel in Leiden 
is een toegankelijk en 
laagdrempelig aan-
spreekpunt voor alle 
bewoners.
 
(Foto rechts)
De wijkhuismeester 
houdt toezicht op de 
woonomgeving en de 
gemeenschappelijke 
ruimten.
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Samen feesten, samen leven? Een onderzoek 
naar de effecten van buurtfeesten opgewekt: een 
buurtevenement kan een eerste stap zijn richting 
blijvende en terugkerende ontmoetingen tussen 
wijkbewoners.

ook het Sociaal en cultureel planbureau (Scp), dat 
dit jaar een analyse publiceerde van het Actieplan 
overlast en verloedering, is voorzichtig positief over 
de effectiviteit van buurtfeesten. bestaande effect-
evaluaties bieden geen inzicht in de vraag welk 
effect sociale evenementen in de buurt hebben op 
overlast en verloedering in de wijk of de onveilig-
heidsgevoelens van bewoners. maar het is plausibel 
dat evenementen die buurtgenoten met elkaar in 

contact brengen, bijdragen aan de verbetering van 
sociale cohesie. en sommige aspecten van sociale 
cohesie – zoals onderling vertrouwen en informele 
sociale controle – kunnen vervolgens overlast en 
verloedering helpen tegengaan. 

De bestrijding van overlast en verloedering staat 
hoog op het prioriteitenlijstje van de overheid. 
het kabinet, dat streeft naar een vermindering van 
de overlastproblematiek in 2010 met 25 procent ten 
opzichte van 2002, zit in de maag met tegenvallende 
beleidsresultaten. en gemeenten worden – met de 
raadsverkiezingen in het vooruitzicht – geconfron-
teerd met burgers die de hangjongeren, verloederde 
pleinen, asociale huurders en gewelddadige stap-
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pers meer dan zat zijn. er is dit jaar dan ook extra 
geïnvesteerd in maatregelen om overlast en 
 ver loedering te bestrijden. Zo stelde het rijk voor 
22 gemeenten extra budget ter beschikking voor 
de aanpak van marokkaans-Nederlandse jongeren. 
en veertig grote steden ondertekenden een manifest 
om de verbetering van de leefomgeving van burgers 
naar een hoger plan te tillen. bijvoorbeeld door de 
inzet van intensieve gezinscoaching bij overlast-
gevende gezinnen, buurtvaders die zich richten op 
marokkaanse of antilliaanse risicojongeren en jaar-
lijkse schoonmaakacties met buurtbewoners.

in Overlast en verloedering ontsleuteld. Veronderstelde 
en werkelijke effecten van het Actieplan overlast en 

verloedering zet het Scp de effectiviteit van al dit 
soort maatregelen op een rij. Net als in de eerder 
verschenen analyse van het sociale veiligheidsbeleid 
van het kabinet, constateert het Scp ook nu dat van 
het grootste deel van de ingezette maatregelen geen 
effecten zijn aangetoond. veel maatregelen zijn niet 
geëvalueerd, of zijn beoordeeld met effectevaluaties 
die niet voldoen aan de vereiste onderzoeksopzet 
van een quasi-experimentele setting. Daardoor kan 
niet worden vastgesteld of de (vooralsnog beschei-
den) afname in de overlastproblematiek van de 
 afgelopen jaren eigenlijk wel het gevolg is van 
de ingezette maatregelen. Duidelijk is dat er in 
het kader van de vier speer punten van het Actieplan 
overlast en verloedering – jongerenoverlast, >>

Functioneel toezicht 
van huismeesters en 
flatwachten kan een 
positieve bijdrage 
leveren aan de sociale 
veiligheid, blijkt uit 
onderzoek.
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 uitgaansoverlast, overlast in de woonbuurt en 
 verloedering van de leefomgeving – geen gebrek aan 
actiebereidheid is geweest. het pakket maatregelen 
dat het Scp onder de loep neemt, varieert van lik-op-
stuk straffen bij uitgaansgeweld en campussen voor 
criminele jeugdbendes tot burgernet als hulpmiddel 
voor opsporing. helaas geldt voor al deze maat-
regelen dat (adequate) effectevaluaties ontbreken. 

Overlast en verloedering ontsleuteld heeft ook goed 
nieuws. Zo zijn het vergroten van de gepercipieerde 
pakkans, buurtcoaching (positieve rolmodellen die 
constructieve, niet-veroordelende feedback geven) 
en gedragscodes (afspraken over gedrag die door 
de doelgroep zelf worden opgesteld) veelbelovend. 

ook meldt het Scp voorzichtig positieve bevin-
dingen van functioneel toezicht. huismeesters in 
 problematische woningcomplexen, flatwachten 
in probleembuurten en kaartcontroleurs in het 
 busvervoer kunnen overlast terugdringen en veilig-
heidsgevoelens verbeteren. en horecapersoneel 
kan een preventieve rol bij uitgaansoverlast spelen. 
omdat de vraag naar de effectiviteit van camera-
toezicht niet eenduidig is te beantwoorden, 
 con cludeert het Scp dat het vooral de menselijke 
 component van toezicht is die resultaten oplevert.

opvallend is dat verreweg de meeste maatregelen 
uit het Actieplan overlast en verloedering – en dus 
de interventies waarvan het Scp de effectiviteit 

Door zich in te zetten 
voor een leefbare 
omgeving geven 
huismeesters het 
goede voorbeeld 
aan wijkbewoners.
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beoordeelt – betrekking hebben op overlast. 
fysieke verloedering van de leefomgeving komt er 
maar bekaaid vanaf – zeker als je bedenkt dat het 
schoonhouden en onderhouden van de leefom-
geving een effectief instrument biedt in de strijd 
tegen verloedering. Want het tegengaan van verloe-
dering in het straatbeeld doet niet alleen de ervaren 
overlast afnemen, maar kan ook – conform de vorig 
jaar nog bewezen broken windows theory – verdere 
overlast en criminaliteit voorkomen. vanuit dit per-
spectief zijn huismeesters, zoals de wijkhuismeester 
die Woningcorporatie ons Doel in de leidse wijk 
De kooi inzet, misschien wel een stuk efficiënter 
dan de zoveelste buurtbarbecue. <<

het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 

(ccv) ondersteunt veiligheidsprofessionals bij de aanpak 

van (jeugd)overlast en verloedering. kijk voor meer infor-

matie op de website www.hetccv.nl/samenvoordebuurt 

of neem contact op met bernadette Schomaker, telefoon 

030-751 67 38, e-mail samenvoordebuurt@hetccv.nl. 

het onderzoek Overlast en verloedering ontsleuteld 

(lonneke van Noije en karin Wittebrood, Scp, 2009) is 

te downloaden via: www.scp.nl

meer informatie over het onderzoek Samen feesten, samen 

leven (ruben bino, labyrinthonderzoek & advies, 2009) is 

te vinden op: www.labyrinthonderzoek.nl

Huismeesters verrichten 
hand- en spandiensten 
voor bewoners maar 
hebben ook een sociale 
functie.
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bij de preventie van jeugdcriminaliteit zou meer aandacht moeten 
uitgaan naar de kinderen en hun ouders zelf. Die conclusie trekt 
Maartje Timmermans in haar onderzoek naar het verloop van 
antisociaal gedrag in de kindertijd en de link met ongewenste 
uitkomsten zoals criminaliteit op latere leeftijd.

door Maartje Timmermans
De auteur is werkzaam bij regioplan beleidsonderzoek te 

amsterdam.

antisociaal gedrag bij jonge kinderen is een van 
de kernfactoren die een rol spelen in het ontstaan 
van criminaliteit in de latere levensloop. antisociale 
uitingen van kinderen, zoals fysieke agressie en 
opstandig gedrag, kunnen dus voorlopers zijn van 
later, ernstiger, delictgedrag. Wanneer factoren die 
invloed hebben op de ontwikkeling van antisociaal 
gedrag bekend zijn, kan deze kennis worden ingezet 
bij het ontwikkelen van effectieve preventiemaat-
regelen die een criminele carrière van jeugdigen 
moeten tegengaan. Dit onderwerp lag ten grond-

slag aan het promotieonderzoek van maartje 
timmermans aan de vrije universiteit, onder 
 begeleiding van de hoogleraren hans koot en 
pol van lier. 

riSiCOgrOEp
in dit artikel wordt een van de deelstudies uit het 
promotieonderzoek uitgelicht. Deze studie had als 
doel te achterhalen welke factoren al op jonge leef-
tijd onderscheid kunnen maken tussen zogenaam-
de risicokinderen (kinderen met aanhoudende anti-
sociale problemen tot in de jongvolwassenheid) en 
kinderen met aanvankelijke gedragsproblemen, 
maar bij wie later juist een duidelijke verbetering is 
te zien. met andere woorden: welke factoren maken 

Van probleemkind tot crimineel 

gEriChTE 
ACTiE iN 
DE kiNDErTiJD
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>>

het verschil tussen kinderen met een voortdurend 
patroon van antisociaal gedrag – en die dus meer 
geneigd zijn om tot een jeugdige crimineel uit te 
groeien – en kinderen met wie het na verloop van 
tijd ‘vanzelf’ beter zal gaan en die niet in de risico-
groep terechtkomen.

factoren die invloed hebben op 
de ontwikkeling van criminaliteit 
kunnen óók in het kind zelf 
aanwezig zijn

het type factoren waar we naar op zoek zijn, doet 
zich op allerlei verschillende domeinen voor. Ze 
kunnen allereerst in de omgeving van het kind aan-
wezig zijn. hierbij wordt meestal gedacht aan de 
woonomgeving (bijvoorbeeld achterstandswijken), 
die vaak nauw samenhangt met de sociaaleconomi-
sche status van de ouders. Dit type factoren wordt 
van origine vooral binnen de criminologie bestu-
deerd. ook in de directe omgeving van het kind, 
namelijk het gezin en de school, zijn factoren aan-
wezig die van invloed kunnen zijn op de al dan niet 
criminele ontwikkeling bij jeugdigen. bij gezins-
factoren kan worden gedacht aan de relatie met de 
ouders en het gezinsfunctioneren in het algemeen. 
binnen de schoolcontext valt te denken aan de kwa-
liteit van sociale relaties met klasgenoten, ervaren 
sociale druk en sociale cohesie in de groep. echter, 
factoren die invloed hebben op de ontwikkeling 
van criminaliteit – en die doorgaans onderwerp van 
studie zijn binnen de psychologie – kunnen óók in 
het kind zelf aanwezig zijn. Zo is herhaaldelijk aan-
getoond dat kinderen met ernstige aandachts-
problemen en hyperactiviteit (aDhD-symptomen), 
of kinderen met een laag zelfvertrouwen eerder tot 
crimineel gedrag geneigd zijn dan kinderen zonder 
deze problemen.

vanzelfsprekend werken de factoren op de ver-
schillende domeinen niet geheel onafhankelijk van 
elkaar. De woonomgeving kan invloed hebben op 
het gezin waarin een kind opgroeit, en het gezin kan 
vervolgens het gedrag van het kind beïnvloeden. 
om deze reden is het essentieel om bij het bestude-
ren van crimineel gedrag, zowel binnen de crimi-
nologie als binnen de psychologie, niet uitsluitend 
naar factoren binnen één domein te kijken. Ill
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STEEkprOEf
om tot een effectieve preventie van criminaliteit te 
komen, is het dus van belang om, naast de effecten 
van omgevingsfactoren – zoals een slechte woon-
buurt – tevens factoren op gezins- en schoolniveau 
te bestuderen, alsook de kenmerken van het kind 
zelf. Wanneer duidelijk wordt welke (veranderbare) 
factoren al op jonge leeftijd in staat zijn ‘aan te wij-
zen’ welke kinderen risico lopen een antisociale en 
criminele carrière tegemoet te gaan, kan deze 
wetenschap vervolgens worden ingezet bij het ont-
wikkelen van systeemgerichte preventiestrategieën 
die gericht zijn op de verschillende domeinen waar-
in kinderen opgroeien. 

voordat we ingaan op de resultaten, volgt eerst een 
overzicht van de gebruikte gegevens en onderzoeks-
methode. er werd voor deze studie gebruik gemaakt 
van een steekproef van in totaal 420 kinderen (uit 
de algemene bevolking) die tussen 1989 en 2005 
werden gevolgd. De kinderen waren in eerste instan-
tie 2 of 3 jaar oud (meetmoment 1). op dit meet-
moment verstrekten de ouders informatie over hun 
sociaaleconomische status, het probleemgedrag 
(antisociaal gedrag) van het kind, de motorische 
ontwikkeling en stressvolle levensgebeurtenissen 
voor het gezin. 

in 1991, toen de kinderen 4 of 5 jaar oud waren 
(meetmoment 2), werden ouderrapportages over 
396 kinderen (95 procent) van de oorspronkelijke 
steekproef verzameld, waaronder dezelfde infor-
matie als op meetmoment 1. Daarnaast werd ook 
informatie verstrekt over het temperament en 
de taalontwikkeling van het kind, en opvoedings-
gerelateerde stress bij de ouders. ook werd op 
dit meetmoment door leerkrachten informatie 
 geleverd over 342 kinderen met betrekking tot 
 probleemgedrag en schoolcompetenties. 

toen de kinderen in 1997 10 of 11 jaar oud waren 
(meetmoment 3), werd over 358 kinderen (85 pro-
cent) van de oorspronkelijke steekproef informatie 
via ouders verzameld, waaronder dezelfde onder-
werpen als op meetmoment 2 en daarnaast infor-
matie over gezinsfunctioneren en psychische 
 problematiek bij de ouders. leerkrachten vulden 
gegevens in over 294 kinderen met betrekking tot 
dezelfde onderwerpen als op meetmoment 2, aan-
gevuld met informatie over de sociale vaardigheden 

van het kind. ook vulden op dit meetmoment 
295 kinderen zelf vragenlijsten in met betrekking 
tot zelf-waargenomen competenties en ervaren 
sociale steun. 

tot slot, in 2005, toen de jongeren de leeftijd van 
18 of 19 jaar hadden bereikt (meetmoment 4) vulden 
311 jongeren (74 procent) zelf vragenlijsten in over 
onder andere probleemgedrag, delinquentie en 
middelengebruik. Daarnaast werden nog één keer 
ouderrapportages van 324 ouders (77 procent) 
 verzameld met betrekking tot probleemgedrag 
van hun kind. 

op basis van scores op antisociaal gedrag op alle 
vier de meetmomenten, werden kinderen ingedeeld 
in een stabiel lage risicogroep (aanhoudend weinig 
antisociaal gedrag, n=225), een groep met toene-
mend antisociaal gedrag (n= 28), een groep met 
verminderde problemen op 18 jaar (n= 28) en een 
risicogroep met kinderen met aanhoudend ernstig 
antisociaal gedrag (n=29). alleen de risicogroep en 
de groep met afnemende gedragsproblemen zijn 
hier van belang. via een contrastanalyse werd beke-
ken op welke factoren de groep met afnemende 
problematiek verschilt van de risicogroep met 
 aanhoudende problematiek. 

De factoren in deze studie hadden betrekking 
op een aantal verschillende domeinen. binnen het 
domein van de omgeving werd de sociaaleconomi-
sche afkomst meegenomen. Dit kenmerk bepaalt 
in grote mate onder welk soort sociaaleconomische 
omstandigheden een kind opgroeit. op het school-
niveau werd gekeken naar sociale cohesie, sociale 
relaties, gedrag in de klas en academische compe-
tenties. binnen de gezinsfactoren werd gekeken 
naar het functioneren van het gezin en de ouders, 
psychische problematiek van de ouders en stress-
volle gebeurtenissen in het gezin. tot slot kwamen 
kindfactoren als (moeilijk) temperament, aan-
dachtsproblematiek, sociale vaardigheden en 
de motorische en taalontwikkeling aan de orde. 

VErANDErbArE fACTOrEN
De resultaten lieten zien dat zowel factoren in 
het kind, als factoren in het gezin en in de school-
context een verschil maken tussen de groep met 
verminderde gedragsproblematiek op 18 jaar en 
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de risicogroep met een aanhoudend antisociaal 
gedragspatroon (in ieder geval tot 18 jaar).

Zo bleek dat de kinderen met verminderde gedrags-
problemen in de vroege kindertijd al minder aan-
dachts- en hyperactiviteitsproblemen (gemeten op 
5 jaar) en een minder moeilijk temperament hadden 
dan de kinderen in de risicogroep (gemeten op 10 
jaar). tevens bleek de groep met verminderde pro-
blemen op de leeftijd van 5 jaar een betere verbale 
taalontwikkeling door te maken en had deze groep 
minder problematische sociale relaties (leeftijd 5 en 
10 jaar). Daarnaast zagen we dat de groep met 
 verminderde problematiek onder betere gezins-
omstandigheden opgroeide. Wat dit laatste betreft 
moet gedacht worden aan minder gevoel van stress 
bij de ouders met betrekking tot de opvoeding 
(gemeten op 5 en 10 jaar) en een beter algeheel 
gezinsfunctioneren (op leeftijd 10 jaar). Sociaal-
economische afkomst daarentegen maakte geen 
onderscheid tussen de groep met verminderde 
 problemen en de risicogroep. 

aan de hand van deze resultaten kan worden gecon-
cludeerd dat het al vroeg in de kindertijd mogelijk 
is om de risicogroep, gevormd door kinderen met 
een aanhoudend antisociaal gedragspatroon, te 
onderscheiden van de probleemkinderen bij wie 
het antisociale gedrag in de loop van de tijd vanzelf 
vermindert. het feit dat er verschillen worden 
gevonden tussen beide groepen in een aantal veran-
derbare factoren (stress bij de ouders over eigen 
opvoedingsvaardigheden, problematische sociale 
relaties van kind, slecht algeheel gezinsfunctione-
ren) suggereert dat aanpak van die factoren een 
verregaande ontwikkeling van antisociale pro-
blemen en criminaliteit moet kunnen tegengaan. 

Sociaaleconomische afkomst lijkt 
geen invloed te hebben op het 
ontwikkelen van een aanhoudende 
antisociale en criminele carrière

tevens blijkt dat factoren die er toe doen (althans 
voor zover onderzocht) voornamelijk binnen het 
kind zelf en het gezin lijken te liggen. opvallend 
genoeg lijkt sociaaleconomische afkomst geen 

invloed te hebben op het ontwikkelen van een aan-
houdende antisociale en criminele carrière.

VOOr DE prAkTiJk
het lijkt niet verstandig om ter preventie van 
 criminaliteit onder jeugdigen het beleid sec te 
 richten op het leefbaarder maken van achterstands-
wijken waar lage sociaaleconomische klassen zich 
concentreren. De resultaten die in dit artikel zijn 
beschreven, tonen aan dat enerzijds (aangeboren) 
kwetsbaar heden in het kind zelf (hyperactiviteit, 
aandachtsproblemen, sociale vaardigheidproble-
men) en anderzijds ongunstige gezinsomstandig-
heden (opvoedinggerelateerde ouderlijke stress, 
slecht gezinsfunctioneren) belangrijke aanwijzin-
gen  kunnen zijn voor een aanhoudende problemati-
sche gedragsontwikkeling. andersom, kinderen die 
op deze gebieden minder kwetsbaar zijn of risico 
lopen, zijn eerder geneigd uit een criminele ontwik-
keling te ontsnappen. hieruit kunnen we leren dat, 
naast de gebruikelijke inspanningen om de veilig-
heid en voorzieningen in de wijk te verbeteren, dit 
soort kwetsbaarheden en ongunstige gezinsom-
standigheden óók een doelwit voor interventie 
 zouden moeten zijn. 

kort samengevat suggereren de resultaten dat ter 
preventie van criminaliteit onder de jeugd, meer 
aandacht moet komen voor de kinderen en hun 
ouders zelf. Zo zou men aan de ouders professionele 
hulp aan moeten bieden bij de opvoeding van hun 
kroost. kinderen zouden gebaat zijn bij een inten-
sieve sociale vaardigheidstraining en het aanpakken 
van de aandachtsproblematiek en hyperactiviteit 
die onder deze risicogroep bestaan. <<
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Jongerenbuurtbemiddeling is in ons land een 
relatief nieuw begrip. het inzetten van jongeren 
om te bemiddelen tussen leeftijdsgenoten onderling 
en tussen jonge en volwassen buurtbewoners lijkt op 
verschillende vlakken tot positief resultaat te leiden. 
Acht Nederlandse gemeenten doen er 
momenteel ervaring mee op.

door Mariëlle Jansen
De auteur is projectleider Jongerenbuurtbemiddeling bij 

het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid 

(ccv).

in de gemeente almere ervaren de buurtbewoners 
van de muziekwijk overlast van een groep jongeren 
die ’s avonds laat rondhangt in de wijk. De jongeren 
vallen voorbijgangers lastig en laten lege flessen 
rondslingeren. buurtbewoners die de hond uitlaten 
zijn angstig en lopen een blokje om.

overlast, zoals beschreven in de casus van almere, 
komt in iedere stad voor. uit een enquête van het 
ccv in 2008 blijkt dat gemeenten vooral overlast 
ervaren van groepen jongeren die geluidshinder 
veroorzaken, rommel laten rondslingeren en die 
‘rondhangen’. De overlast concentreert zich in 
de woonbuurt op niet-toegewezen hangplekken 
en op speelveldjes. 

ONbEkEND mAAkT ONbEmiND
een factor die een grote rol speelt bij de ervaren 
overlast is de onbekendheid met de ander. buurt-
bewoners en jongeren die in de wijk ‘rondhangen’ 
hebben vaak nauwelijks contact met elkaar. 
en onbekend maakt onbemind. het Sociaal en 
cultureel planbureau (2006) toont aan dat onbe-
kendheid leidt tot onveiligheidsgevoelens (oppelaar 
en Wittebrood, 2006). meer bekendheid met elkaars 

Jongerenbuurtbemiddeling vergroot onderling begrip

bEmiDDEliNg VOOr EN DOOr JONgErEN
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leefwereld en drijfveren kan bijdragen aan het 
 verminderen van onveiligheidsgevoelens. Dit sluit 
aan bij een van de conclusies in de publicatie Tussen 
flaneren en schofferen (raad voor maatschappelijke 
ontwikkeling, 2009). conflicten tussen jongere en 
oudere buurtbewoners kunnen volgens de raad uit 
de hand lopen, omdat jongeren en hun omgeving 
niet in staat zijn om een goed gesprek te voeren 
over conflicterende belangen. De raad adviseert 

dan ook om in te zetten op interventies die 
de  dialoog tussen jongeren en hun omgeving 
 bevorderen.

een interventie waarbij het aangaan van de dialoog 
centraal staat is jongerenbuurtbemiddeling. Deze 
interventie moet spanningen en conflicten tussen 
jongeren onderling of tussen jongeren en volwassen 
buurtbewoners oplossen en escalatie voorkomen. 

Jongerenbuurtbemiddeling vergroot onderling begrip

bEmiDDEliNg VOOr EN DOOr JONgErEN

Hangjongeren en 
buurtbewoners zoeken 
zelden toenadering tot 
elkaar / foto: Inge van 
Mill. 
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De kracht is dat onpartijdige 
jongeren optreden als  
bemiddelaars

 in een gesprek onder leiding van twee bemiddelaars 
worden de twee conflicterende partijen begeleid om 
zelf tot een oplossing te komen. De kracht is dat 
onpartijdige jongeren optreden als bemiddelaars. 
De jongeren worden door de projectleider geworven 
op scholen, sportclubs en jongerencentra en via het 
eigen netwerk. in almere, waar men al een aantal 
jaar ervaring heeft met de werving en selectie, lukt 
het elk jaar weer om voldoende gemotiveerde jon-
geren op te leiden. 

bEmiDDEliNg 
Jongerenbuurtbemiddeling is afgeleid van buurtbe-
middeling. buurtbemiddeling is in de jaren negentig 
overgewaaid uit de verenigde Staten (de zogenoem-
de community boards in San fransico). het meest 
in het oog springende verschil tussen buurtbemid-
deling voor volwassenen en jongerenbuurtbemid-

deling is natuurlijk de betrokkenheid van jongeren. 
maar er is volgens minke van ‘t hoff, projectleider 
jongerenbemiddeling in almere, nog een ander 
wezenlijk verschil. Zo is de tijd die moet worden 
geïnvesteerd in de voorbereiding van een gesprek 
bij jongerenbemiddeling groter, omdat niet altijd 
direct duidelijk is op welke personen een melding 
precies betrekking heeft. “bij buurtbemiddeling 
weet je om welke persoon het gaat en waar deze 
persoon woont. bij jongerenbemiddeling ligt dit 
veel gecompliceerder.” Zelf afstappen op een groep 
jongeren is vanuit veiligheidsoogpunt niet altijd 
wenselijk, omdat je niet weet wat je aantreft. 
“Je kunt bij de benadering gebruik maken van je 
netwerk. Jongerenwerkers of wijkagenten kennen 
de situatie vaak en kunnen dan aangeven om 
welke jongeren het gaat”, aldus van ’t hoff. 

EffECTEN
omdat pas recentelijk met jongerenbuurtbemidde-
ling is gestart, kan er nog weinig worden gezegd over 
de effecten. Dat de San francisco community boards 
overal in de Westerse wereld navolging vinden, lijkt 

ErVAriNgEN VAN EEN bEmiDDElAAr 
thimo Zwaan (18) is jongerenbemiddelaar in almere en heeft al verschillende bemiddelingen gedaan. 
het is volgens thimo soms best lastig om onpartijdig te blijven. “ik kan me makkelijker verplaatsen in 
de jongeren. maar daar ben ik me van bewust, dus op zo’n moment probeer ik me ook te verplaatsen 
in de volwassenen. dat lukt eigenlijk heel goed”. bemiddelen kost thimo Zwaan zo’n vijf uur per 
maand en dat heeft hij er graag voor over. het is onbetaald, maar dat vindt hij geen enkel probleem. 
“het geeft me veel voldoening. en ik leer er veel van. ik pas de bemiddelingstechnieken bijvoorbeeld 
ook toe in de projectgroepjes op school. maar het leukste aan bemiddelen vind ik dat ik een bijdrage 
kan leveren aan het oplossen van conflicten tussen mensen!”.
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erop te wijzen dat de effecten positief zijn. ook in 
de theorie zijn hiervoor aanwijzingen te vinden. 
een van de doelen van conflictbemiddelingsmetho-
dieken als jongerenbuurtbemiddeling is het vergro-
ten van de sociale cohesie. Sociale cohesie zou vol-
gens de beleidstheorie gevoelens van veiligheid 
direct positief beïnvloeden. een grootschalige 
amerikaanse metastudie toont aan dat interventies 
die gebruik maken van inter-groep-contact (waar-
van ook bij jongerenbuurtbemiddeling en buurt-
bemiddeling gebruik wordt gemaakt) kunnen 
 bijdragen aan het wegnemen van vooroordelen 
(pettigrew e.a., 2000). Door de communicatie te 
herstellen, ontstaat er meer acceptatie, vertrouwen, 
worden vooroordelen weggenomen en houdt men 
meer rekening met elkaar. en onderling begrip, 
acceptatie en vertrouwen hebben weer een positief 
effect op de ervaren veiligheid (boutellier e.a. 2008). 

Sociale processen hebben een 
relatief gering effect op de sociale 
veiligheid. Dát er een effect vanuit 
gaat, is wel aannemelijk

De verwachting dat de sociale veiligheid kan wor-
den vergroot door de sociale cohesie te versterken, 
moet volgens Wittebrood en van Noije (2009) echter 
worden getemperd. in Overlast en verloedering ont
sleuteld stellen de twee onderzoekers dat verbete-
ring van de buurt eerder het gevolg lijkt te zijn van 
het verplaatsen van bewoners naar andere buurten 
(als gevolg van herstructurering) dan van een toege-
nomen sociale cohesie (bijvoorbeeld door het toe-
passen van interventies als jongerenbuurtbemidde-

ling). Sociale processen hebben met andere 
woorden een relatief gering effect op de sociale 
 veiligheid. Dát er een effect vanuit gaat, is wel 
 aannemelijk.

CONfliCTOplOSSiNg
op microniveau draagt jongerenbuurtbemiddeling 
direct bij aan het oplossen van een conflict tussen 
twee of meer partijen. volgens de conflictstrategie-
theorie (Johnson en Johnson,1996) levert de uitwis-
seling van belangen, gevoelens en drijfveren, het 
genereren van oplossingen en het vastleggen van 
afspraken een positieve bijdrage aan het oplossen 
van conflicten. het ligt voor de hand dat dit een 
positief effect heeft op de leefbaarheid en de erva-
ren veiligheid, in elk geval voor degenen die de ruzie 
hebben bijgelegd. Dit is op zichzelf, los van eventu-
ele gevolgen voor de objectieve veiligheid, positief. 
Wel moet er voor worden gewaakt dat een van beide 
partijen het gevoel krijgt door de ander te worden 
‘gedaagd’. Dit kan het conflict juist verergeren. het 
is dan ook van groot belang dat de conflicterende 
partijen duidelijk wordt gemaakt dat het niet de 
bedoeling is een ‘veroorzaker’ en een ‘slachtoffer’ 
aan te wijzen, maar dat het vinden van een voor 
beide partijen acceptabele oplossing centraal staat.

Jongerenbuurtbemiddeling dient nog meer doelen. 
het vergroot de zelfredzaamheid en participatie 
van bewoners, een van de doelstellingen van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). en een 
zelfredzame burger voelt zich veiliger (zie bijvoor-
beeld boutellier e.a. 2008). Deze zelfredzaamheid 
heeft bovendien als positief neveneffect dat het 
de werklast van met name de politie en woning-
bouwcorporaties vermindert. >>
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“het is bekend dat aangesproken 
worden op je gedrag door iemand 
uit de eigen groep veel effectiever 
is dan aangesproken worden door 
iemand die verder van je af staat”

uiteraard kost een project jongerenbuurtbemid-
deling ook geld. Deze kosten kunnen relatief een-
voudig inzichtelijk worden gemaakt. voor de kosten 
die worden bespaard (politie hoeft minder vaak 
uit te rukken, de conciërge van de woningbouw-
corporatie hoeft minder vaak langs te komen) is 
dit minder eenvoudig. om eventuele kostenbespa-
ringen van projecten als jongerenbuurtbemiddeling 
aan te kunnen tonen, is het aan te bevelen deze 
 kosten eerst te becijferen. 

pEErpriNCipE
Jongerenbuurtbemiddeling vertoont ook sterke 
overeenkomsten met peer mediation. onder de noe-
mer van leerlingbemiddeling wordt deze methodiek 
sinds enkele jaren ook in Nederland toegepast. 
Diverse (meta)studies uit de verenigde Staten laten 
zien dat peer mediation positieve effecten heeft op 
de conflictoplossingsvaardigheden van leerlingen 
en dat leerlingen deze vaardigheden ook toepassen 
bij het beslechten van conflicten in andere domei-
nen dan de school (zie bijvoorbeeld de metastudie 
van Jones uit 2004 of Johnson, 2000). het is lastig 
vast te stellen wat precies tot dit positieve effect 
leidt. Naast eerdergenoemde elementen uit de con-
flictheorie ligt het voor de hand dat bemiddeling 
door ‘gelijken’ (peers) hierin een rol speelt.  
De ‘peermethode’ is sinds de jaren zestig een 

belangrijk onderdeel geworden van preventiepro-
gramma’s voor risicojeugd in de verenigde Staten 
en groot-brittannië en ook in Nederland wordt de 
methode steeds meer toegepast. het peerprincipe 
spreekt Susan gielens, hoofdagent bij de politie 
Zaanstreek-Waterland, erg aan. “het is bekend dat 
aangesproken worden op je gedrag door iemand uit 
de eigen groep veel effectiever is dan aangesproken 
worden door iemand die verder van je af staat”, 
aldus gielens. De jongerenbuurtbemiddelaar loopt 
wel het risico door de jongeren te worden aangeke-
ken op de uitkomst van het bemiddelingsgesprek. 
om te voorkomen dat de jongerenbuurtbemid-
delaar hier nadelige gevolgen van ondervindt, is het 
beter een bemiddelaar te selecteren die de partijen 
niet persoonlijk kent. 

EVAluATiE
wittebrood en van Noije plaatsen in hun 
 rapport Overlast en Verloedering ontsleuteld 
terecht de kanttekening dat een interventie die 
in theorie effectief is, dit in de praktijk niet per 
definitie ook is. daarvoor moet de maatregel 
ook succesvol worden geïmplementeerd. het 
ccv monitort het implementatieproces en 
begeleidt de projecten hierbij. ook adviseert 
het de projectleiders om na een aantal jaar een 
evaluatie uit te voeren, waarin ook de effecten 
worden meegenomen. in het stappenplan jon-
gerenbuurtbemiddeling dat het ccv momenteel 
ontwikkelt, worden hiervoor handvatten aan-
gereikt.
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pilOTS
op dit moment wordt er in tien gemeenten in 
Nederland gewerkt met de methodiek jongeren-
buurtbemiddeling. het ccv begeleidt vijf van deze 
projecten in een pilot. een van deze pilotprojecten is 
het project in purmerend, dat wordt gecoördineerd 
door clup Welzijnswerk. Jolanda Sonneveld is als 
projectmedewerker leefbaarheid bij clup Welzijns-
werk nauw betrokken bij het project. Sonneveld 
benadrukt dat het essentieel is dat verwijzers goed 
weten in welke situaties jongerenbuurtbemiddeling 
iets kan betekenen. “clup investeert daarom veel 
in voorlichting bij de verschillende organisaties.” 
volgens hoofdagent gielens is jongerenbuurt-
bemiddeling vaak geschikt voor conflicten rond 
geluidsoverlast. “in de avond kunnen we jongeren 
die geluidsoverlast veroorzaken nog wel wegsturen, 
maar overdag is dit minder makkelijk te verdedigen. 
voor dergelijke situaties is jongerenbuurtbemid-
deling een mooie oplossing.” Sonneveld verwacht 
dat jongerenbuurtbemiddeling er ook toe kan bij-
dragen dat initiatieven in een buurt sneller en beter 
gerealiseerd kunnen worden. “Door jongerenbuurt-
bemiddeling in te zetten bij de ideevorming rond 
bijvoorbeeld de plaatsing van een Jongeren-
ontmoetingsplaats (Jop) worden burgers in een 
vroeg stadium bij de ideevorming betrokken 
en zal de urgentie om er snel mee aan de slag 
te gaan groter zijn.” <<

mEEr iNfOrmATiE?

heeft dit artikel uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u 

meer weten over jongerenbuurtbemiddeling? raadpleeg 

dan de website www.hetccv.nl (dossier Jongerenbuurt-

bemiddeling). u kunt ook mailen naar samenvoorde-

buurt@hetccv.nl. voor meer informatie over de genoemde 

onderzoeken kunt u contact opnemen met mariëlle Jansen, 

projectleider  jongerenbuurtbemiddeling (030-751 67 32, 

 marielle.jansen@hetccv.nl). 

(pilOT)prOJECTEN
almere (de schoor), amsterdam Zuid-oost 
(beterburen amsterdam), ridderkerk (click 
bemiddeling), rotterdam (JoLo, ZoN), capelle 
a/d iJssel (Factor g), dronten (maatschappelijke 
dienstverlening Flevoland),  Nijmegen (JoLo), 
purmerend (clup welzijn), eindhoven (veilig-
heidshuis) en dordrecht (de twern). het ccv 
begeleidt de projecten in amsterdam Zuid-oost 
(beterburen amsterdam, capelle a/d iJssel 
(Factor g), purmerend (clup welzijn), rotterdam 
charlois (ZoN) en eindhoven (veiligheidshuis).
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Gemeenten zoals Culemborg die overlast van 
Marokkaans-Nederlandse jongeren ondervinden, kunnen 
hulp krijgen van het praktijkteam. De jongeren op de foto 
komen niet in het verhaal voor / foto: Pallieter de Boer.
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij kepcom creatieve 

communicatie

in de roermondse buurt Donderberg is het regelma-
tig onrustig. verboden wapenbezit, mishandeling, 
straatovervallen, woninginbraken en intimidatie: 
de overlast neemt er toenemende criminele vormen 

aan. in roermond werd niet zo lang geleden de 
spreekwoordelijke druppel bereikt. marokkaans-
Nederlandse jongens verruïneerden een politieauto. 
ook in de probleemwijk terweijde in culemborg is 
regelmatig sprake van overlast. Zo werden daar 
recentelijk vijf jongeren opgepakt voor het in het 
bezit hebben van een kapmes en een knuppel. 
het zoveelste incident in de wijk. “Zulk gedrag 

iNtervieW praktijkteam Overlastgevende marokkaansNederlandse Jongeren 

“WE hEbbEN 
VEEl prAkTiSChE  
kENNiS  
gEbuNDElD” 
inbraken, straatroof, mishandeling, vernieling, intimidatie 
en bedreiging. Niet alleen de grote steden in de randstad, maar 
ook de middelgrote steden in de provincie kampen in bepaalde 
wijken met ordeproblemen. het ministerie van binnenlandse zaken 
en koninkrijksrelaties heeft in juni samen met een aantal andere 
partijen het praktijkteam Overlastgevende marokkaansNederlandse 
Jongeren opgericht. Daarmee krijgen alle gemeenten snel en 
praktisch hulp aangeboden bij de aanpak van overlast die kan 
leiden tot ontwrichting van de maatschappij.
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kun je maar op één manier aanpakken”, stelt bert 
Westerveld, beleidsmedewerker van het program-
ma integrale veiligheid bij het ministerie van 
binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties (bZk). 
“en dat is met alle organisaties binnen de gemeente 
één heel duidelijke lijn trekken. Dit gedrag is niet te 
tolereren. het inzetten van de juiste kennis op de 
juiste tijd en juiste plaats is cruciaal.”

prAkTiJkTEAm
Speciaal daarvoor heeft het ministerie van bZk in 
juni het praktijkteam overlastgevende marokkaans-
Nederlandse Jongeren opgericht. in samenwerking 
met het ministerie voor Wonen, Wijken en 
integratie (WWi), het interactieteam interetnische 
Spanningen Jeugd en veiligheid, het instituut voor 
multiculturele ontwikkeling forum en de expert-
groep van het landelijk expertisecentrum 
Diversiteit (lecD). “Daarmee hebben we heel veel 
praktische kennis gebundeld”, aldus Westerveld, 
die als secretaris aan het praktijkteam verbonden is. 
“De expertise varieert van kennis over het bestuur-
lijk-juridisch instrumentarium, jeugd- en veilig-
heidsbeleid, risicocommunicatie, polarisatie, 
 interetnische spanningen en het betrekken van 
de marokkaans-Nederlandse gemeenschap tot de 
inzet van politieagenten die weten hoe je met vers-
chillende culturen om moet gaan. alles bij  elkaar 
zijn het precies de zaken die je als gemeente nodig 
hebt om de problemen een halt toe te  roepen.”

“het streven is om in acute  
situaties binnen 48 uur hulp 
te bieden”

De hulp van het praktijkteam wordt gratis aan-
boden – of kan worden aangevraagd – wanneer 
overlastgevende marokkaans-Nederlandse jonge-
ren het leven in een wijk of buurt totaal ontwrichten 
en de overlast escaleert of uit de hand dreigt te 
lopen. “We streven ernaar om met het team in acute 
situaties binnen 48 uur en gedurende maximaal 
twee maanden hulp te bieden. in de periode 
van ondersteuning zijn de contacten tussen het 
praktijkteam en de gemeenten heel intensief. 
We leveren geen extra toezicht- of handhavings-
capaciteit op straat en nemen ook de verantwoor-
delijkheid voor de openbare orde niet over, maar 
denken mee en dragen ideeën aan die elders 
 effectief zijn gebleken.”

gESTErkT
“Door het praktijkteam voel je je vooral heel erg 
gesterkt. Je staat er niet meer alleen voor”, zegt 
 burgemeester henk van beers van de limburgse 
gemeente roermond (55680 inwoners). hij werd 
begin oktober door het praktijkteam benaderd naar 
aanleiding van de problemen in zijn stad. “ik was op 
dat moment in Den haag om de prijs in ontvangst 
te nemen voor de beste binnenstad 2009-2011. We 
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hebben een geweldige binnenstad met een zeer 
stevig winkelarsenaal. Jaarlijks hebben we alleen 
al door het Designer outlet center 3,5 miljoen 
Nederlandse en Duitse bezoekers. maar het is 
niet alleen zonneschijn in roermond.” 

van beers doelt op de diefstallen, overvallen, straat-
roven en andere criminele activiteiten die in de wijk 
Donderberg de laatste tijd aan orde van de dag zijn. 
“We kampen in deze buurt al sinds 2000 met pro-
blemen, veroorzaakt door met name een groep 
marokkaans-Nederlandse jongeren. De overlast is 
in de loop van de tijd wel afgenomen, dankzij de 
repressieve maatregelen die wij hebben genomen. 
ook zijn welzijnsmedewerkers de wijk ingegaan om 
de jongeren aan te spreken op hun gedrag. Sinds 
anderhalf jaar nemen de problemen echter weer 
toe. een aantal oproerkraaiers probeert carrière te 
maken binnen de criminaliteit. andere kwajongens 
zien hen als een voorbeeld.” 

“Wat kun je doen als zelfs  
de politie de controle begint  
kwijt te raken?”

het opzetten van een speciaal politiewijkteam, 
het inzetten van jongerenwerkers, het aanstellen 
van meer stadstoezichthouders, het inschakelen 

van particuliere beveiligingsbedrijven en het veroor-
deeld krijgen van een aantal jongeren; burgemees-
ter van beers heeft alles al uit de kast gehaald om 
de problemen het hoofd te kunnen bieden. het 
geweld heeft zich echter inmiddels ook tegen de 
politie gekeerd. “begin oktober was een politieauto 
doelwit. Daarmee is de grens absoluut overschre-
den. Je staat met je handen in het haar. Wat kun 
je doen als je zelfs als politie de controle begint 
kwijt te raken?” 

gEziNSCOAChES
De hulp van het praktijkteam kwam voor van beers 
dan ook als geroepen. “We hebben met acht men-
sen over onze noodsituatie gesproken. Ze zijn goed 
op de hoogte van de problematiek en denken met 
ons mee. De kracht van het praktijkteam is dat de 
teamleden weten wat er in de rest van Nederland 
wordt ondernomen. Ze weten welke maatregelen 
effectief zijn en op welk moment deze moeten wor-
den ingezet.” 

Zo is in roermond onder meer besloten straat- 
en gezinscoaches in te schakelen. De gemeente 
beschikte al over een speciaal multicultureel 
 centrum waar vaders van marokkaans-Nederlandse 
jongeren bij elkaar werden geroepen om te praten 
over hun kinderen, maar volgens het praktijkteam 
heeft dat weinig effect. “marokkaanse Nederlanders 
hebben overwegend een schaamtecultuur”, verdui-
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delijkt bert Westerveld. “Ze praten niet snel over 
de  problemen die hun kinderen veroorzaken. Je zult 
ze individueel moeten aanspreken.” met het inzet-
ten van gezinscoaches probeert burgemeester van 
beers daarom nu achter de voordeur te komen. 
“goedschiks of kwaadschiks. ik doe het niet met 
plezier, als het moet ga ik korten op de sociale uit-
keringen.” het breekmiddel is een zaak waar het 
ministerie van bZk de gemeente roermond op heeft 
kunnen wijzen. Westerveld: “er zijn nog wel meer 
bestuurlijk-juridische wegen die bewandeld kunnen 
worden om het doel te bereiken.”

klANkbOrDEN
ook voor burgemeester roland van Schelven van 
de gemeente culemborg (27500 inwoners) heeft 
het praktijkteam inmiddels wat kunnen betekenen. 
hij werd begin september door het team benaderd 
toen zijn gemeente in het nieuws kwam vanwege 
ongeregeldheden in de wijk terweijde. “een 
marokkaanse en een molukse jongen kregen ruzie 
in een shoarma zaak”, vertelt hij. “Ze gingen met 
elkaar op de vuist en de molukse jongen ‘won’. Dat 
leidde ertoe dat de marokkanen in actie kwamen. 
Ze vernielden de ruiten van een auto in een van 
de molukse straten. Dat gebeurde allemaal in één 
weekeinde.”

De maandag erna kreeg van Schelven het bericht 
dat er molukse versterking van buiten de stad naar 

zijn gemeente zou komen. “op dat moment doe 
je er alles aan om de openbare orde te handhaven.” 
De politie zette de me in, van Schelven wees de wijk 
via een noodverordening aan als veiligheidsrisico-
gebied. Dat betekende dat de politie er preventief 
mocht fouilleren. “We hebben ook direct contact 
gelegd met onze contactpersonen bij de moskee, 
in de molukse gemeenschap en onze partners als 
de woningcorporatie en de welzijnsorganisatie.”

“De teamleden konden met hun 
ervaring aangeven wat we goed 
deden en wat anders kon”

van Schelven zei in die noodsituatie natuurlijk 
geen nee tegen de aangeboden hulp van het prak-
tijkteam. “Ze waren sterk vertegenwoordigd. 
We hebben twee uur met elkaar gesproken. vooral 
het klank borden was goed. We brachten de situatie 
samen in kaart. Zij konden met hun ervaring aan-
geven wat we goed deden en wat anders kon. 
uiteindelijk bleek dat we het al goed aanpakten. 
Dat gaf zeker in deze situatie het goede gevoel 
dat je op dat moment nodig had.” Daarnaast werd 
van Schelven voorzien van namen van sleutelfigu-
ren in de marokkaanse en molukse gemeenschap 
die zijn mensen zelf nog niet kenden. “en we heb-
ben  dankzij het praktijkteam geld gekregen voor 
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het inschakelen van twee extra ketenregisseurs voor 
de komende drie maanden. Dat is voor ons een heel 
belangrijke stap. We passen op vijftien probleem-
gezinnen de zogenoemde ‘wrap around methode’ 
toe. Daarbij zit de ketenregisseur met zowel justitie, 
zorg, schoolorganisaties, woning corporaties en 
andere belangrijke partijen aan één tafel bij de 
begeleiding van criminele jongeren. uitgangs punt 
is dat er duidelijke afspraken met de betrokkenen 
worden gemaakt. goed gedrag wordt beloond, 
slecht gedrag wordt bestraft. De criminele jongeren 
ondertekenen een persoonlijk begeleidingscontract 
waarin afspraken zijn gemaakt die henzelf en heel 
het gezin betreffen. Door met alle ketenpartijen 
samen te werken, hopen we problemen in de toe-
komst te voorkomen.”

hoe prettig de komst van het praktijkteam van het 
ministerie van binnenlandse Zaken ook was, van 
Schelven geeft aan dat de problemen niet voorgoed 
zijn opgelost nadat de teamleden weer vertrokken. 
“het is op dit moment rustig, maar ik zou het pret-
tig vinden als het praktijkteam nog voor bestuur-
lijke nazorg zou zorgen. om nog even na te praten 
over wat er is gebeurd en om te kijken of er nog 
 zorgen zijn.” <<

kENNiS biJ hET prAkTiJkTEAm
ministerie van bZK: levert expertise over 
het bestuurlijk-juridische instrumentarium, 
openbare orde en veiligheid, polarisatie en 
 risicocommunicatie. ministerie voor wwi: 
heeft kennis over het bereiken van de doel-
groep, de relatie tussen inburgering en 
 opvoeding, interetnische spanningen en  
de rol van religie.

interactieteam interetnische spanningen 
Jeugd en veiligheid: biedt ondersteuning bij 
de aanpak van interetnische spanningen, jeugd 
en veiligheid en kan de lokale marokkaans-
Neder landse gemeenschap betrekken. het 
instituut voor multiculturele ontwikkeling 
Forum: geeft advies bij vragen over interetni-
sche spanningen, jeugd en veiligheid.

expertgroep Landelijk expertisecentrum 
diversiteit (Lecd): ervaren politiemedewerkers 
van verschillende etnische achtergronden 
die adviezen geven aan gemeenten en politie-
korpsen.
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Wildplassen, loslopende honden en graffiti: kleine ergernissen 
die mede de kwaliteit van de leefomgeving en het veiligheidsgevoel 
bepalen. De aanpak ervan staat hoog op de gemeentelijke agenda. 
maar de politie, de traditionele toezichthouder, stelt andere 
prioriteiten. Al jaren roepen gemeenten om een eigen boete
instrument. hoogste tijd dus voor de komst van de bestuurlijke 
strafbeschikking. Een welkome aanvulling op het beleidsinstrumen
tarium van de gemeente, stellen Laura Huntjens en André Oostdijk, 
maar geen panacee.

bestuurlijke strafbeschikking tegen overlast en verloedering 

DE gEmEENTE  
AAN zET 

door Laura Huntjens en André Oostdijk
De auteurs zijn werkzaam bij organisatieadviesbureau 

berenschot, waar ze zowel juridisch als inhoudelijk 

adviseren over handhaving(sbeleid). tot voor kort waren zij 

in opdracht van het ministerie van Justitie betrokken bij de 

implementatie van de bestuurlijke strafbeschikking.

De gemeente kan met de bestuurlijke strafbeschik-
king de regie voeren op de aanpak van kleine erger-
nissen. De crux voor een goede regie en ook een 
effectieve handhaving door de gemeente zit in de 
inbedding van het instrument in het bredere hand-
havingsbeleid door de gemeente. Samen werking – 
met externe partijen maar ook binnen de gemeente 
– is daarbij een van de leidende  begrippen. 

bESTuurliJkE STrAfbESChikkiNg
met de invoering van de Wet om-afdoening vervalt 
de transactie en wordt deze voor de aanpak van klei-
ne ergernissen – gefaseerd vanaf 2010 – vervangen 
door de zogenoemde strafbeschikking. Dit betekent 
dat gemeenten voor de aanpak van kleine ergernis-
sen kunnen kiezen voor de strafbeschikking of de 
bestuurlijke boete. vanwege de brede voorkeur die 
de bestuurlijke strafbeschikking in ‘gemeenteland’ 
lijkt te hebben, behandelen wij de bestuurlijke 
boete hier niet. 

voor de handhavers op straat verandert er niet 
veel ten opzichte van de oude situatie. een boa-
bevoegdheid (buitengewoon opsporingsambte-
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>>

bestuurlijke strafbeschikking tegen overlast en verloedering 

DE gEmEENTE  
AAN zET naar) is en blijft noodzakelijk om de strafbeschik-

king op te mogen leggen. ook blijven het centraal 
Justitieel incassobureau (cJib) en het openbaar 
ministerie strikte eisen stellen aan de kwaliteit van 
de beschikkingen en blijft de vergoedingsregeling 
onverminderd in tact. Sterker nog, de hoogte van 
de vergoeding is naar boven bijgesteld. De crux van 
de wijzigingen zit met name later in het traject. 
anders dan bij de transactie, dient de vermeende 
overtreder actief verzet aan te tekenen. Zo niet, dan 
verklaart de overtreders zichzelf automatisch schul-
dig en kan de strafbeschikking worden geïnd. De 
vele ‘spookzittingen’ zouden daarmee in de toe-
komst achterwege kunnen blijven. in de uitvoer van 
de bestuurlijke strafbeschikking werken verschil-

lende overheidsinstanties nauw samen. De buiten-
gewoon opsporingsambtenaar van de gemeente 
reikt de aankondiging van de strafbeschikking uit 
en verzendt deze rechtstreeks aan het cJib. Dat ver-
schilt dus van de huidige situatie, waarin de politie 
voor de afhandeling van de bonnen zorgt. het cJib 
int de strafbeschikking en het om handelt eventu-
eel verzet af. De gemeente ontvangt voor elke cor-
rect aangeleverde strafbeschikking een vergoeding. 
iedere partner in de keten neemt dus dat deel van de 
uitvoer van de strafbeschikking voor zijn rekening 
waar hij goed in is. Daarmee lijkt een efficiënte 
keten voor de uitvoer te zijn ontstaan. maar een 
effectieve handhaving is niet alleen afhankelijk van 
een goede taakverdeling. 
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iNbEDDiNg iN hANDhAViNgSbElEiD
hoewel de bestuurlijke strafbeschikking in essentie 
een eenvoudig instrument is, dient de implemen-
tatie ervan niet te worden onderschat. Naast het 
feit dat politieke besluitvorming vaak vereist is en 
investeringen in ict en handhavers noodzakelijk 
zijn, speelt ook de context waarbinnen het instru-
ment wordt ingezet een cruciale rol. essentieel is 
dat de bestuurlijke strafbeschikking wordt ingebed 
in een breder handhavingsbeleid, waarin zowel 
interne als externe factoren een belangrijke plaats 
hebben. in dit handhavingsbeleid is de bestuurlijke 
strafbeschikking een van de instrumenten. 

een cruciaal onderdeel van een succesvol hand-
havingsbeleid en dus ook van de bestuurlijke straf-
beschikking, is de samenwerking met externe part-
ners (zoals politie, om en cJib) en de samenwerking 
binnen de eigen organisatie. De samenwerking met 
de externe partners vindt op bestuurlijk en uitvoe-
rend niveau plaats. op bestuurlijk niveau dienen de 
beleidsplannen en de samenwerking op hoofdlijnen 
te worden afgestemd. op uitvoerend niveau gaat 
het om de toepassing van die beleidsplannen en 
de samenwerking in de praktijk. 

De boetes moeten niet gezien 
worden als sluitstuk van het 
beleidsproces, maar juist als 
integraal onderdeel

uit onderzoek van berenschot in opdracht van 
het ministerie van Justitie (Samenwerking in het licht 
van de bestuurlijke strafbeschikking, 2008) blijkt 
dat een schakel tussen uitvoerend en bestuurlijk 
niveau, met een coördinerende functie, onmisbaar 
is om tot een consistent beleid en een goede uitvoe-
ring te komen. Zo’n schakel is niet alleen van belang 

voor samenwerking met externe partijen, 
het is minstens even belangrijk om deze binnen 
de eigen organisatie te borgen.

met de bestuurlijke strafbeschikking kunnen 
gemeenten sterker dan voorheen de regie voeren 
over het eigen handhavingsbeleid in de openbare 
ruimte. tegelijkertijd moet bedacht worden dat 
de bestuurlijke strafbeschikking geen zaligmakend 
instrument is, maar ingebed moet worden in 
het bredere handhavingsbeleid. Door samen met 
de beleidsafdelingen het ‘hoe en waarom’ van 
 overtredingen te analyseren, kan gericht gezocht 
worden naar de juiste mix aan interventies. Dat kan 
leiden tot een strikte toepassing van de strafbe-
schikking, maar bijvoorbeeld ook tot een voorlich-
tingscampagne, het aanbrengen van voorzieningen 
en het maken van afspraken met groepen jongeren. 
van belang daarbij is dat de boetes niet gezien 
 moeten worden als sluitstuk van het beleidsproces, 
maar juist als integraal onderdeel. met een focus die 
puur ligt op de invoering van de strafbeschikking 
worden kansen gemist. 

SAmENWErkiNg iN DE rEgiO
voor kleinere gemeenten die het handhavingsbeleid 
niet geheel zelfstandig uit kunnen voeren, is samen-
werking aan te bevelen. Deze samenwerking kan 
zowel op inhoudelijk als op procesmatig vlak plaats-
vinden. maar zij kan ook vorm krijgen door het geza-
menlijk in dienst nemen van een of meerdere boa’s. 
Zo valt inhoudelijk bijvoorbeeld te denken aan de 
afstemming van prioriteiten en een gezamenlijk 
opleidingsprogramma. procesmatig valt te denken 
aan het gezamenlijk organiseren van de invoer en 
aanlevering van de strafbeschikkingen bij het cJib. 
voor die samenwerking bestaan juridisch verschil-
lende mogelijkheden, waaronder het opzetten van 
een gemeenschappelijke regeling of door de oprich-
ting van een stichting. 
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afspraken op bestuurlijk niveau 
alleen, zijn niet  voldoende

voor uitvoering van het handhavingsbeleid, en 
 specifiek ook de strafbeschikking, zijn op bestuur-
lijk niveau de samenwerking binnen de lokale  drie - 
hoek en het regionaal college van belang. Daar 
kan de gemeente de inzet, de prioriteiten en de 
intensiteit van de samenwerking bespreken. maar 
afspraken op bestuurlijk niveau alleen, zijn niet 
 voldoende. Deze moeten worden doorvertaald naar 
de uitvoering. uit het eerder genoemde onderzoek 
blijkt dat best practices in de samenwerking op 
    uitvoerend niveau zijn: vakbekwaamheid en pro-
fessionaliteit van de medewerkers, regelmatig 
afstemmingsoverleg (denk ook aan een coördina-
tor),  kennis van en respect voor de taken en verant-
woordelijkheden van de partners en een gedeelde 
 werkwijze. 

een van de ketenpartners is de politie. afspraken 
met de politie hebben betrekking op de assistentie 
die de politie aan een boa verleent, de achtervang, 
de communicatie tussen boa en politie en het toe-
zicht van de politie op de boa’s. De gemeente staat 
aan de lat voor de toepassing van de bestuurlijke 
strafbeschikking, maar het is niet zo dat de politie 
zich per definitie geheel terugtrekt. De ketenpart-
ners kunnen elkaar juist versterken. een andere 
ketenpartner is het om. het om heeft input van de 
gemeente nodig om zijn zittingscapaciteit te orga-
niseren. ook houdt het om toezicht op de kwaliteit 
van de uitgereikte strafbeschikkingen en beschikt 
het over managementinformatie over individuele 
zaken (verzet en eventueel beroep). beide zijn waar-
devolle zaken om tot een kwalitatief goede uitvoe-
ring te komen. ten slotte het cJib. het cJib int de 
strafbeschikkingen die gemeenten aanleveren. over 
die aanlevering maken gemeente en cJib afspraken. 

inschrijving op de vergoedingsregeling moet daarbij 
niet over het hoofd worden gezien. hoewel niet kos-
tendekkend, kan deze regeling een goede bijdrage 
leveren aan de exploitatiekosten van het hand-
havingsapparaat. 

kortom, de bestuurlijke strafbeschikking is een 
goede aanvulling op het instrumentarium van 
de gemeente. maar daarmee is de kous niet af. 
een goede handhaving vraagt om een doordacht 
handhavingsbeleid, waarmee op verschillende 
 prioriteiten en met behulp van een mix van preven-
tieve en repressieve instrumenten wordt ingezet. 
Dit vraagt ook in organisatorisch opzicht het een 
en ander. om tot een effectieve uitvoering van het 
handhavingbeleid te komen moet samenwerking 
op verschillende niveaus zijn gerealiseerd: binnen 
de gemeente, op regionaal niveau en met de 
 ketenpartners. <<

implEmENTATiE bESTuurliJkE  
STrAfbESChikkiNg
het ministerie van Justitie heeft in juni 2009 
een brief aan alle gemeenten gestuurd met 
daarin de wijze en de planning van de imple-
mentatie van de bestuurlijke strafbeschikking. 
u kunt deze brief downloaden via www.cjib.nl.

VErgOEDiNgSrEgEliNg
‘vergoedingsregeling gemeenten voor 
 hand having parkeren en overlast 2008’, 
6 mei 2008. u kunt dit besluit downloaden 
via www.overheid.nl.



Ondernemers krijgen met de 
beveiligingsscan een onafhankelijk 
advies op maat over beveiliging 
van hun zaak / foto: Inge van Mill. 
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reportage Veiligheid in kleine bedrijven

“ONDErNEmErS  
kriJgEN DE kANS  
VOOr huN zAAk  
TE STAAN”

bedrijfsleven

het aantal diefstallen bij kleine ondernemingen neemt toe. Was er in 2006 
sprake van ruim 796000 diefstallen, in 2008 was dit aantal opgelopen tot 
1,2 miljoen. Ook inbraak, vandalisme en geweldsdelicten komen vaker voor. 
Tijd voor actie, vindt het ministerie van Economische zaken. in overleg met 
mkbNederland, VNONCW, gemeenten, politie en het ministerie van 
binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, is de subsidieregeling Veiligheid 
kleine bedrijven ontwikkeld waarvan de uitvoering in handen van Senter
Novem ligt. met een onafhankelijke beveiligingsscan als basis, biedt 
de subsidieregeling kleinere ondernemers de kans zich te wapenen.
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door Sandra Put
De auteur is werkzaam als journalist bij kepcom creatieve 

communicatie.

altijd de klant welkom heten, de etalageruiten onbeplakt laten, 
het eigen personeel in de gaten houden, de dagopbrengst op 
een afgeschermde plek tellen en dure artikelen achterin de 
zaak plaatsen. het lijken simpele maatregelen, maar ze zijn 
uiterst effectief. ruim tachtig procent van de diefstallen wordt 
gepleegd door gelegenheidsdieven. Door het deze criminelen 
net iets moeilijker te maken, wordt de kleine ondernemer een 
hoop ellende bespaard. ook op het gebied van geweldsdelic-
ten, inbraken en vernielingen, maken subtiele veranderingen 
het leven veiliger. een agressieve horecabezoeker die uitleg 
krijgt waarom hij geen biertje meer kan bestellen, is vaak 
begripvoller dan wanneer hij zonder pardon wordt weg-
gestuurd.

“het zijn maatregelen die de ondernemer in principe geen 
cent kosten en die wel bijdragen aan de veiligheid in en rond-
om de eigen zaak”, zegt Saskia böttcher, projectleider veilig-
heid kleine bedrijven van de Directie ondernemen bij het 
ministerie van economische Zaken. “De ondernemer moet 
alleen wel weten dat dit soort veranderingen in het eigen 
gedrag effectief is.” een goed middel hiervoor is volgens haar 
de beveiligingsscan kleine bedrijven, waarvan kleine onder-
nemers sinds september gebruik kunnen maken. voor andere 
preventieve maatregelen om criminaliteit en vandalisme tegen 
te gaan en die wél geld kosten, kunnen zij met de scan de 

 bijbehorende subsidie veiligheid kleine bedrijven (vkb) aan-
vragen. het ministerie heeft hiervoor in 2009 21,5 miljoen 
euro beschikbaar gesteld.

De beveiligingsscan en subsidie zijn bedoeld voor kleine 
ondernemers: maximaal vijf vestigingen met maximaal tien 
medewerkers per locatie. “Deze groep heeft veelal weinig tijd, 
geld en kennis om preventieve veiligheidsmaatregelen te 
nemen”, legt böttcher uit. “Ze zijn 24 uur per dag, zeven dagen 
per week met hun onderneming bezig. Ze hebben hart voor 
hun zaak en willen ondernemen, maar ze zijn geen veiligheids-
expert en schakelen ook niet zomaar iemand in. ondernemers 
met kleine bedrijven hebben minder kennis over beveiliging 
dan bijvoorbeeld een grote keten die vaak over een eigen bevei-
ligingsafdeling beschikt. pas wanneer blijkt dat de genomen 
maatregelen onvoldoende zijn, gaan ze zich extra beveiligen.” 
böttcher geeft aan dat dit, samen met het stijgende aantal 
overvallen, voor het ministerie reden was om, in het kader van 
het programma veiligheid kleine bedrijven, de beveiligings-
scan te ontwikkelen. “De scan helpt kleine ondernemers hun 
zaak veiliger te maken. Ze krijgen de kans echt voor hun zaak 
te staan.”

ONAfhANkEliJk 
projectleider hin oey van SenterNovem, het agentschap van 
het ministerie van economische Zaken dat verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de beveiligingsscan kleine bedrijven en 
de bijbehorende subsidieregeling, legt uit dat de ondernemers 
een onafhankelijk advies op maat krijgen. “De beveiligingsscan 
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wordt toegespitst op hun eigen zaak. De overheid vergoedt 
maximaal 300 euro voor de scan. De eigen kosten bedragen 
50 euro. via de subsidie veiligheid kleine bedrijven kan de 
ondernemer de helft van de kosten, tot 10000 euro, vergoed 
krijgen voor het veiliger maken van zijn zaak.”

“ondernemers hebben vertrouwen 
in een adviseur die zelf geen 
beveiligingsmiddelen verkoopt”

oey betitelt de onafhankelijkheid van de beveiligingsscan 
als uniek. “tot nu toe was er geen betaalbare mogelijkheid 
voor een onafhankelijk advies, maar onafhankelijkheid is 
wel wat een ondernemer wil als hij keuzes moet maken in 
zijn beveiliging.” Dat bleek ook uit de pilot die begin dit jaar 
werd gehouden in onder meer keurmerk veilig ondernemen-
gebieden en in de gemeenten rotterdam, utrecht en Deventer. 
“ondernemers gaven aan vertrouwen te hebben in een advi-
seur die zelf geen beveiligingsmiddelen verkoopt. voorheen 
hadden ze dat niet omdat een advies vrijwel altijd eindigde 
met een offerte.” 

De onafhankelijke beveiligingsexperts die de ondernemers zelf 
kunnen inschakelen via de website stavoorjezaak.nl  voldoen 
volgens hin oey daarom allemaal aan de eisen van econo-
mische Zaken. “We hebben een gedragscode opgesteld, waarin 
onder meer heel duidelijk staat vermeld dat daar waar geadvi-

seerd wordt, niet wordt geleverd. Zodoende kunnen onder-
nemers erop vertrouwen dat de beveiligingsscan alleen 
 preventieve maatregelen beschrijft die daadwerkelijk passen 
bij hun zaak. De ondernemer krijgt dus niet een  adviseur op 
de stoep die onvoldoende oog heeft voor de samenhang 
van maatregelen.”

VEilighEiDSmAATrEgElEN
De onafhankelijke adviseur neemt in ongeveer een uur tot 
anderhalf uur de onderneming en haar vestigingen onder 
de loep. “Daarbij wordt gekeken naar de organisatorische, 
bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen”, legt 
Saskia böttcher uit. “bij de organisatorische aspecten wordt 
besproken hoe je ervoor kunt zorgen dat je personeel alert is op 
diefstal en vandalisme. maar ook het controleren van je eigen 
personeel en hoe om te gaan met interne criminaliteit zijn 
onderwerpen van gesprek. een moeilijk onderdeel”, weet 
böttcher, “maar wel noodzakelijk. een groot aantal onder-
nemers wordt door het eigen personeel bestolen.”

met de bouwkundige aspecten wordt de inrichting van de zaak 
onderzocht. “het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat je als werk-
nemer overzicht hebt”, aldus böttcher. “De inrichting moet 
helder en logisch zijn. Je moet altijd kunnen zien wie er 
 binnenkomt. Wanneer de klant weet dat hij gezien wordt, 
zal hij minder snel iets stelen. en zoiets simpels als het om en 
om ophangen van hangertjes aan een rek, maakt het een dief 
onmogelijk om er met één greep met alle kleding vandoor te 
gaan.” De adviseur bekijkt ook hoe een ondernemer zijn zaak >>
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al heeft beveiligd op elektronisch gebied. “in sommige zaken 
hangen bijvoorbeeld camera’s, maar niet op de juiste plek. 
Ze beslaan niet heel de ruimte waardoor een dief toch een 
manier vindt om ongezien goederen te verduisteren.”

“het veiliger krijgen van kleine 
ondernemingen mag niet stil 
komen te liggen”

De beveiligingsadviseur verwerkt alle bevindingen in een 
 rapport. “Je bent als ondernemer niet verplicht om iets met 
de aanbevelingen te doen”, zegt hin oey. “verstandig is het 
wel, want je kunt je zaak alleen maar veiliger maken.” Wie de 
aanbevelingen of een deel daarvan wil uitvoeren, kan gebruik-
maken van de subsidie. De maatregelen moeten binnen zes 
maanden na bevestiging van de aanvraag zijn gerealiseerd om 
in aanmerking te komen voor de vergoeding. “We hebben voor 
die termijn gekozen om de druk op de ondernemer een beetje 
op te voeren”, geeft oey toe. “het veiliger krijgen van kleine 
ondernemingen mag niet stil komen te liggen.”

oey geeft aan dat het met de scanaanvragen inmiddels goed 
loopt. alleen al tijdens de pilot, begin dit jaar, hebben 2500 
ondernemers een beveiligingsscan laten uitvoeren. “er was 
zoveel belangstelling dat je eigenlijk nauwelijks nog over een 
pilot kunt spreken”, vindt oey, die aangeeft dat de scan en 
 subsidieregeling ideaal zijn om te worden opgepikt door 

de regionale platforms criminaliteitsbeheersing en keurmerk 
veilig ondernemen-gebieden. Sinds de regeling in september 
voor elke ondernemer in Nederland beschikbaar is, hebben 
alleen al in de eerste maand honderd ondernemers zich aan-
gemeld voor de subsidieregeling. oey verwacht er nog heel 
wat meer. “We hebben 99 onafhankelijke adviseurs die zich 
op regelmatige basis met de scans bezighouden. Daar komen 
nog heel wat aanvragen uit.”

biJzONDEr NuTTig
fezaad khan van tanoli fashion in rotterdam is een van de 
kleine ondernemers die inmiddels gebruik hebben gemaakt 
van de beveiligingsscan en bijbehorende subsidieregeling. 
“ik ben blij dat dit middel in het leven is geroepen”, zegt  
de verkoper van italiaanse kleding. “Dankzij de scan heb ik 
in drie van mijn vijf vestigingen de diefstal met ruim tachtig 
procent kunnen verminderen. Wat dat betreft had ik al veel 
eerder preventieve maatregelen moeten nemen, maar het 
is altijd te duur geweest.” 

“Je kunt je geld als kleine  
ondernemer tenslotte maar  
één keer uitgeven”

khan vertelt dat hij in 2003 al een offerte bij een beveiligings-
bedrijf had aangevraagd. “voor duizenden euro’s per vestiging 
kon ik mijn winkels beter beveiligen. ik kon er ook voor kiezen 
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mijn eigen vermogen te stoppen in het openen van een nieuwe 
locatie. ik heb toch daar voor gekozen. Je kunt je geld als kleine 
ondernemer tenslotte maar één keer uitgeven.” 

in de loop van de jaren merkte khan wel dat er kleding uit zijn 
zaak verdween. “ik heb alleen nooit iemand kunnen betrappen 
of kunnen bewijzen wie er met de goederen vandoor ging.” 
toen hij via een collega uit amsterdam hoorde over de subsidie 
veiligheid kleine bedrijven besloot hij om iemand langs te 
laten komen voor de beveiligingsscan. “Dat bleek bijzonder 
nuttig. We hebben samen mijn vestigingen bekeken en bespro-
ken welke preventieve maatregelen ik zou kunnen nemen. 
onder meer een camerasysteem en beveiligingspoortjes wer-
den mij aanbevolen, maar ik heb ook tips gekregen voor simpe-
ler dingen. mijn winkels beschikken nu bijvoorbeeld over een 
belsysteem bij de deur. Daarmee hoor je als werknemer altijd 
wanneer er iemand binnenkomt, ook als je even op het toilet 
mocht zitten.” 

khan besloot voor drie van zijn winkels het aanbevolen 
camera systeem en de beveiligingspoortjes aan te schaffen. 
totale kosten 22000 euro. “ik heb 10000 euro, de maximale 
subsidie, teruggekregen. Daardoor was het voor mij te doen.” 
binnen één maand kon hij dankzij het camerasysteem twee 
politieaangiftes doen. maar het leverde khan niet alleen een 
vermindering van de diefstal op. hij kreeg ook een verrassende 
en minder aangename kennismaking met zijn eigen personeel. 
“een aantal medewerkers bleek dader te zijn. ergens had ik al 
het vermoeden, maar ik kon het nooit eerder bewijzen. 

verbazen deed het me dan ook niet toen ik op de beelden 
zag dat zij degenen waren die mij bestolen. geschrokken ben 
ik wel van de intelligente manier waarop het gebeurde. als 
een klant drie kledingstukken kocht, dan scanden ze alles, 
maar verwijderden uiteindelijk één artikel weer uit de kassa. 
Daardoor betaalde de klant het volle bedrag, maar kon een 
deel van het geld in eigen zak verdwijnen.” 

inmiddels heeft khan nieuw betrouwbaar personeel in dienst 
genomen. “Nu gebruik ik de livebeelden die ik overal kan terug-
kijken, vooral om te zien hoe klantvriendelijk ze zijn. als mijn 
personeel klanten niet welkom heet, wijs ik ze daarop. en dan 
gaat het mij niet alleen om het feit dat je daarmee diefstal 
terug kunt dringen. ik vind het net zo belangrijk dat je als klant 
in een winkel altijd vriendelijk welkom wordt geheten.” <<
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column

misdaadseries gaan niet over de veilig-
heid in de stad, maar over rivaliteit in de 
recherchekamer en ruzie met bestuur en 
justitie. De meest bekeken Nederlandse 
misdaadserie heeft als locatie de gouden 
gang op het amsterdamse hoofdbureau 
van politie. Deze serie begon in de jaren 
negentig onder de titel ‘Wie betaalde de 
sapman?’. De hoofdrol werd gespeeld 
door het aanstormende tv-talent erik 
Northolt. verder was er nog een leuke 
parmantige bijrol voor de jeugdige 
bernard Welten. voor de jongere lezers: 
deze serie handelde over rivaliteit tussen 
rechercheurs in amsterdam en haarlem 
(irt-affaire). verrassend hoogtepunt was 
het ontslag, niet van de ruziënde recher-
cheurs, maar van de procureur-generaal 
en de ministers van Justitie en binnen-
landse Zaken. er volgde wegens de hoge 
kijkcijfers al spoedig een vervolgserie. Nu 
ging het script over spanningen binnen 
justitie zelf (onvergetelijke rollen voor 
Docters van leeuwen en Winnie 
Sorgdrager). trefzekere typecasting. 
iJzersterke televisie. in de slotaflevering 
werden beiden de laan uitgestuurd.

in de nu lopende serie is de eerderge-
noemde Welten in het script terugge-
schreven. hij heeft nu de hoofdrol gekre-
gen. omdat zijn personage bij de 
recherche geen rivalen meer heeft, gaat 
hij ruzie maken met de driehoek (“ik mag 
mijn eigen punten niet agenderen”). 
leuke bijrol voor de inmiddels wat oude-
re acteur Northolt: (“onze bernard is nog 
van de oude school; die laat zich de 
mond niet snoeren”). hoe die oude 
school in de eerste serie opereerde, 
weten de oudere kijkers zich nog maar al 
te goed te herinneren. De burgemeester 
van amsterdam, ook zo’n oudere kijker, 
heeft uiteraard geen zin in een herhaling 
van de toenmalige toestanden. hoe gaat 
Welten nu reageren? vallen er ontslagen? 
De nu lopende serie is, vrees ik, nog lang 
niet aan zijn laatste aflevering toe.

hoewel ik de nieuwe serie net als u 
ademloos volg, zapte ik toch even naar 
een buitenlandse zender. hierop werd 
een jonge italiaan, michele curto, voor-
zitter van het onlangs opgerichte flare 
Netwerk, geïnterviewd. flare staat voor 
the first european Network of civil 
Society organizations committed to 
the Social Struggle against transnational 
organized crime. men stelt zich ten doel 
politiek, politie en justitie in europa bij 
de les houden in de strijd tegen de opruk-
kende maffia. flare bepleit eu-brede 
invoering van wettelijke regelingen voor 
het confisceren van de criminele vermo-
gens en de overheveling ervan naar 
 ideële organisaties. in italie is inmiddels 
op die manier 500 miljoen euro in han-
den gekomen van zulke organisaties. 
Deze bieden steun aan slachtoffers van 
de maffia. hadden we in Nederland ook 
maar zulke wetgeving en zo’n club.

Zit ik dat nu uit mijn duim te zuigen of 
bestaat er echt zo’n netwerk? als u het 
niet gelooft, bezoek dan zelf maar eens 
de website (www. flarenetwork.org). 
goh, interessant, zult u zeggen en waar-
om heb ik daar nooit iets over gehoord 
in de Nederlandse media? antwoord: 
omdat die meer interesse hebben voor 
de nieuwste aflevering van de amster-
damse misdaadsoap dan voor de werke-
lijke misdaadproblemen. Wie zouden 
trouwens de trouwste fans van de mis-
daadsoap zijn? criminelen natuurlijk. 
Zoals de voormalige amsterdamse 
 bloemenkoopman, annex autocoureur 
Zwolsman. behoorde reeds in de jaren 
negentig tot de top tien onder de drugs-
handelaren. Werd onlangs weer eens 
veroordeeld. is bij die gelegenheid voor 
vele miljoenen door justitie geplukt. 
Jammer dat dat geld niet op zijn italiaans 
kan worden overgeheveld naar de opvang 
van slachtoffers van vrouwenhandel. 
maar hoe heeft die man dat vermogen 
kunnen bijeengaren terwijl de amster-
damse politie hem al 20 jaar op de hielen 
zit? Wordt de klompenmaffia wel door-
tastend aangepakt? of was dat het punt 
dat Welten tevergeefs op de agenda van 
het amsterdamse driehoeksoverleg 
wilde plaatsen? << 

puNT VOOr DE AgENDA

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



de vrouwen die werken in de utrechtse 
tippelzone de baan hebben een vent-
vergunning. dit registratiesysteem is 
onder meer ingevoerd om het aantal 
 tippelaarsters in de gemeente binnen 
de perken te houden. in de praktijk leidt 
de regulering er ook toe dat slachtoffers 
van mensenhandel worden geweerd, 
meldde de Volkskrant eerder dit jaar. 
iedere prostituee die op de enige tippel-
zone van de stad aan de slag wil, moet 
een paspoort en woonadres laten zien. 
ook gaat de gemeente met de vergun-
ningvraagster in gesprek. op die manier 
kunnen verdachte situaties aan het licht 
worden gebracht. een jonge oost-euro-
pese vrouw die net in Nederland is en 
de taal niet spreekt, maar zich wel heeft 
ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel, kan immers een slachtoffer van 
mensenhandel blijken. gedwongen 
prostitutie is helaas niet de enige 

 consequentie van mensenhandel. ook 
onder jonge drugdealers, kinderen in 
sweat shops en professionele bedelaars 
bevinden zich mensenhandelslachtof-
fers, blijkt uit recent onderzoek van het 
european Forum for urban safety 
(Wandering young people: the conditions 
for return, 2009, zie: www. eukn.org). 
het onderzoeks instituut bestudeerde 
bijna 600 zaken van jongeren onder de 
achttien in de europese unie die (moge-
lijk) slachtoffer van mensenhandel zijn. 
hoewel harde cijfers ontbreken, zijn er 
aanwijzingen dat steeds meer jongeren 
alleen – los van hun familie – migreren.

de transnationale mobiliteit van jonge-
ren is niet nieuw, maar de migratie van 
nu is wel anders dan vroeger. vooral het 
strengere migratiebeleid in de europese 
unie en internationaal opererende crimi-
nele netwerken die zich inlaten met 

mensenhandel spelen daarbij een rol. 
de studie, die met name ingaat op 
de vraag hoe een veilige, menswaardige 
opvang van minderjarige slachtoffers 
van mensenhandel kan worden gewaar-
borgd, signaleert dat lokale autoriteiten 
zich steeds vaker richten op het tegen-
gaan van de illegale praktijken rond 
mensenhandel. maar door hier op te 
focussen, worden de ontheemde jonge-
ren (als ze zich door bedelen, smokkelen 
of prostitutie schuldig hebben gemaakt 
aan overtredingen) zonder pardon terug-
gestuurd naar hun thuisland. daardoor 
worden de achterliggende netwerken 
van mensenhandelaren niet aangepakt 
en is de garantie van een veilige terug-
keer van de slachtoffers twijfelachtig. 

de onderzoekers pleiten voor maatwerk 
bij de omgang met (potentiële) mensen-
handelslachtoffers. tegelijkertijd zijn 
transnationale strategieën nodig, die 
organisaties in het thuisland bij de pro-
blematiek betrekken. want de verschil-
lende achtergronden van de migrerende 
jongeren – die variëren van gelukzoekers 
en weglopers tot vluchtelingen uit oor-
logsgebieden – maken internationale 
solidariteit en afspraken een must.

inmiddels wil utrecht, in de strijd tegen 
mensenhandel, alle raamprostituees in 
de stad registreren. daarmee gaat de 
stad een stap verder dan een plan van 
minister ter horst van binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelde 
dit jaar voor om alle zelfstandig werkende 
prostituees in Nederland te laten 
 registreren, omdat in die sector de 
 risico’s van mensenhandel het grootste 
zouden zijn. 

<< lynsey Dubbeld is werkzaam bij het centrum 

voor criminaliteitspreventie en veiligheid.
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ccv-nieuws

NieuWe WebSite ccv

De website van het centrum voor criminaliteitspreventie en 
veiligheid is vernieuwd. De site is in een nieuw jasje gestoken 
en de structuur is zo ingericht dat bezoekers de informatie nog 
sneller en gemakkelijker kunnen vinden. of het nu gaat om een 
veiligheidsdossier, een instrument of een dossier. Daarnaast 
vinden bezoekers op de site het laatste nieuws, praktijkvoor-
beelden, onderzoeken, beleidsstukken en jurisprudentie. 

De site is te vinden via het vertrouwde adres: www.hetccv.nl

oNDerZoek WoNiNgiNbrakeN

het ministerie van binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties 
presenteerde begin deze maand het rapport Hoe doen ze het 
toch? Modus operandi (MO) van woninginbraken. het onderzoek 
concludeert dat zo’n tachtig procent van de woninginbraken 
wordt gepleegd door de zogenoemde gelegenheidsinbreker. 
Deze inbreker slaat zijn slag in een bekende omgeving en 
staakt zijn poging als hij niet binnen enkele minuten zijn doel 
bereikt. het onderzoek werd begeleid door het ccv, dat ook 
de communicatie rond het rapport verzorgde.

kijk voor meer informatie en het rapport op:  
www.politiekeurmerk.nl

alcoholbeleiD eN 
uitgaaNSgeWelD

het ccv heeft een quickscan naar lokaal alcoholbeleid uitge-
voerd om na te gaan hoe het lokaal alcoholbeleid in Nederland 
is vormgegeven. De uitkomsten van deze quickscan zijn ver-
werkt in de brochure Lokaal Alcoholbeleid. Aandacht schenken 
aan effectieve aanpakken.

het ccv heeft ook de aard en de aanpak van uitgaansgeweld 
op lokaal niveau geïnventariseerd. De resultaten van deze 
inventarisatie zijn gebundeld in het rapport Uitgaansgeweld. 
Lokaal beeld en aanpak. Dit rapport geeft inzicht in de resulta-
ten en adviezen van het ccv. Naast het rapport is ook een 
infosheet opgesteld. Deze bevat een samenvatting van 
de resultaten van de quickscan uitgaansgeweld.

kijk voor het rapport, de quickscans en de infosheet op:  
www.hetccv.nl

ccv-afDeliNg NaleviNgSexpertiSe 

het ccv is sinds vorige maand uitgebreid met een afdeling 
Nalevingsexpertise (het voormalige expertisecentrum 
rechtspleging en rechtshandhaving van het ministerie van 
Justitie). De belangrijkste reden voor deze overgang is dat 
beide organisaties zich richten op de realisatie van beleidsef-
fectiviteit en beleidsrealisatie voor professionals in het veld. 

De afdeling Nalevingsexpertise hield deze maand het jaarlijkse 
symposium van het onderzoeksprogramma ‘handhaving en 
gedrag’. tijdens het symposium stonden onderzoeken over 
effectmeting en gedragsbeïnvloeding op het gebied van hand-
having en toezicht centraal. tijdens het symposium werd de 
eerste publicatie van de afdeling gelanceerd: Handhaving en 
Gedrag. Achtergronden van regelnaleving’. 

kijk voor de publicatie en de presentatie van het congres op: 
www.hetccv.nl

toolkit graffiti 

minister ter horst (bZk) heeft vorige maand een toolkit voor 
de aanpak van graffiti beschikbaar gesteld. De toolkit is op 
verzoek van ter horst samengesteld door het ccv. 

in de toolkit is aandacht voor de achtergronden van graffiti, 
de daderprofielen, de partijen die bij de aanpak betrokken zijn, 
de elementen in de samenwerking die in een project van 
belang zijn en het juridisch kader. bij elk onderdeel worden 
‘best practices’ ontsloten. 

het is bekend dat de aanwezigheid van zwerfafval en graffiti 
andere vormen van verloedering en criminaliteit aantrekt. 
uit onderzoek blijkt dat in gebieden die schoon zijn minder 
overlast en criminaliteit voorkomt dan in gebieden die vervuild 
of verloederd zijn. om die reden worden zoveel mogelijk 
gemeenten, organisaties en burgers opgeroepen om van 15 tot 
en met 20 maart 2010 mee te doen aan de Week van Nederland 
Schoon. 

kijk voor de toolkit en meer informatie over de Week van 
Nederland Schoon op: www.hetccv.nl

<< robbie keus
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secondant is een uitgave van het 
centrum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid (ccv). het tijdschrift is 
een voortzetting van Sec: tijdschrift 
over samenleving en criminaliteits-
preventie. 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 (ministerie 
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 24-1 (februari 2010) 
dient uiterlijk 8 januari 2010 in het bezit 
van de redactie te zijn. ongevraagde 
kopij kan plaatsing worden geweigerd.

AAN DiT NummEr WErkTEN mEE:
lynsey Dubbeld, Jan van Dijk, Yvonne van 
der heijden, laura huntjens, mariëlle 
Jansen, Jessica van mantgem, andré 
oostdijk, Sandra put en maartje 
timmermans.

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 fotobijschrift 
uitdrukkelijk anders is vermeld.

AANWiJziNgEN VOOr AuTEurS
secondant wil voor eenieder die werk-
zaam is op het terrein van de criminaliteits-
preventie en veiligheid een medium zijn 
voor praktische en actuele informatie 
over de praktijk van criminaliteitspreventie. 
bijdragen moeten daarom prettig lees-
baar 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
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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.
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