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via de Strafrechtelijke Opvang 
Verslaafden (SOV) en de Inrichting 
voor Stelselmatige Daders (ISD) 
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lag eind 2007 het aantal aangiften 
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Stelsel matige Daders 
(ISD) / foto: Inge 
van Mill. 

preventieve strategieën om criminaliteit en geweld 
te voorkomen, zijn er in alle soorten en maten. 
meer dan een decennium geleden heeft het 
 amerikaanse National institute of Justice, op 
 verzoek van het  parlement, er een aantal op een rij 
gezet. de bevindingen werden in 1997 gepubliceerd 
in de gezaghebbende publicatie Preventing Crime: 
What Works, What Doesn’t, What’s Promising. 
 dertien jaar na dato is het rapport nog steeds 
 relevant. de onderzoekers bogen zich over de vraag 
welke aanpakken effectief waren en hamerden in 
het verlengde daarvan op het belang van hoog-
waardige effectevaluaties. 

criminaliteitspreventie werd ruimhartig 
 gedefinieerd als: elke aanpak waardoor er minder 
criminaliteit is dan er zonder die aanpak zou zijn. 
de onderzoekers namen de effectiviteit van aan-
pakken in verschillende domeinen, onder de loep, 
zoals de buurt, het gezin, politie en justitie. Ze 
 vonden meerdere effectieve aanpakken. een daar-
van was het opsluiten van recidivisten; daders die 
 hardnekkig in dezelfde fouten blijven vervallen. 
door opsluiting worden veel delicten voorkomen 
die deze daders, als ze op vrije voeten waren 
geweest, wel gepleegd zouden hebben. 

de onderzoekers waarschuwden er wel voor dat 
de effectiviteit van deze aanpak afneemt wanneer 
die wordt toegepast op groepen daders die crimi-
neel minder actief zijn. in dat geval wegen de kosten 
niet tegen de baten op. selectieve opsluiting (selec
tive incapacitation) – van de meest actieve daders – 
was daarom de crux. onderzoek waaruit bleek dat 
een klein percentage van alle daders verantwoorde-
lijk was voor een disproportioneel groot deel van de 
gepleegde criminaliteit, ondersteunde de gedachte 
dat met deze aanpak veel criminaliteit kan worden 
voorkomen.

in ons land is nu een evaluatieonderzoek versche-
nen waarin de effecten van selectieve opsluiting 
van de meest actieve daders (zeer actieve veel-
plegers) zijn onderzocht. ben Vollaard onderzocht, 
in opdracht van het programma politie en weten-
schap, de effecten van de veelplegeraanpak. die 
effecten zijn fors: door enkele honderden zeer actie-
ve veelplegers voor langere tijd op te sluiten zijn 
auto- en woninginbraken in de grote steden tussen 
2001 en 2007 met 30 procent gedaald. als maatrege-
len gestoeld zijn op lessen van het verleden, kunnen 
ze ook echt een impact hebben, blijkt maar weer 
eens. << alfred hakkert

SElECTIE IS DE Crux
redactioneel
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p/a centrum voor criminaliteitspreventie en Veiligheid, red. secondant, postbus 14069, 3508 sc utrecht. 
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een handboek recherchewerk, toekomst-
scenario’s en minder bureaucratie. dat 
zijn enkele wensen van professionals die 
aan het woord komen in Toestand en toe
komst van de opsporing. in deze bundel, 
die is samengesteld ter gelegenheid van 
het vertrek van lector peter klerks van de 
politieacademie, worden bijdragen van 

onderzoekers van de politieacademie 
afgewisseld met stemmen uit het veld. 
samen zoeken zij naar een antwoord op 
de vraag hoe de werkwijze, organisatie 
en regelgeving rond politionele opspo-
ring een antwoord kan geven op toe-
komstige vragen en ontwikkelingen.

Volgens stoffel heijsman, die verslag 
doet van een gedachtewisseling binnen 
de board opsporing van de raad van 
korpschefs over toekomstscenario’s voor 
de opsporingspraktijk, heeft de poli-
tietop geconcludeerd dat er op dit 
moment geen bevredigend antwoord 
gegeven kan worden op de onveiligheids-
vraagstukken en criminaliteitsontwik-
kelingen die op ons afkomen. “we lopen 
vast in onze huidige wijze van opereren!”, 
zo wordt gewaarschuwd. in zijn bijdrage 

over grondbeginselen, aannames en 
 toekomstvisies binnen de opsporing, 
benadrukt peter klerks de noodzaak van 
het maken van keuzes en offers. want 
om het Nederlandse recherchewerk een 
nieuwe richting te geven, zijn veranderin-
gen nodig in onder andere leiderschap, 
budgettering en professionalisering. 
een groot aantal van de andere bijdragen 
in Toestand en toekomst van de opsporing 
komt tot vergelijkbare constateringen. 
Zo liggen er uitdagingen op het vlak van 
slimme opsporing, programmatische 
aanpak, internetcriminaliteit en euro-
pese prioriteiten in opsporing en 
 vervolging. 

Nicolien kop en peter Tops (red.), Toestand en 
toekomst van de opsporing, Apeldoorn, 
politieacademie, ISBN 978 90 3524 479 5.

OpSpOrINg Nu EN lATEr

het veiligheidsveld dat zich de afgelopen 
twintig tot vijfentwintig jaar heeft ont-
wikkeld, is complex, pluriform, moeilijk 
te overzien en vaak gefragmenteerd. 
Jan terpstra beschrijft in Het veiligheids
complex. Ontwikkelingen, strategieën en 
verantwoordelijkheden in de veiligheids
zorg de achtergronden van deze veilig-
heidsontwikkeling, die paradoxaal 
genoeg plaatsvond in een periode dat 
de groei van criminaliteit in Nederland 

al voorbij was. Volgens terpstra wordt 
de hedendaagse veiligheidszorg dan 
ook maar beperkt beïnvloed door de 
 criminaliteitscijfers. belangrijker zijn 
onder andere onveiligheidsgevoelens 
van burgers, beperkingen van traditio-
nele (strafrechtelijke) aanpakken en ont-
wikkelingen in het overheidsoptreden 
tegen criminaliteit. 

Het veiligheidscomplex is een bundeling 
van essays over actuele veiligheidskwes-
ties zoals burgerparticipatie, particuliere 
beveiliging, risicomanagement en de 
organisatie van de politie. daarnaast 
staat terpstra in beschouwende analyses 
stil bij de tegenstrijdige ontwikkelingen 
die de hedendaagse veiligheidszorg ken-
merken, zoals de nadruk op de eigen ver-
antwoordelijkheid van burgers en bedrij-
ven enerzijds en de groeiende roep om 
een harder en strikter optredende 
 overheid anderzijds. terpstra waarschuwt 

bovendien voor de keerzijde van de vaak 
 ingewikkelde en ondoorzichtige publiek-
private samenwerkingsverbanden die 
inmiddels in vrijwel elke Nederlandse 
gemeente zijn te vinden. er is bijvoor-
beeld aandacht nodig voor publieke ver-
antwoording van het optreden van deze 
veiligheidsnetwerken en voor een recht-
vaardige verdeling van de geboden veilig-
heidszorg. terpstra maakt duidelijk dat 
veiligheid anno 2010 raakt aan maat-
schappelijke waarden zoals privacy en 
sociale betrokkenheid. hij pleit dan 
ook voor terughoudendheid bij burger-
participatie, repressieve interventies en 
uitdijende definities van onveiligheid.

jan Terpstra, Het veiligheidscomplex. Ontwik
kelingen, strategieën en verantwoordelijkheden 
in de veiligheidszorg, Den haag, Boom juridische 
uitgevers, ISBN 978 90 8974 280 3.

COMplExE VEIlIghEID
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cybercrime is van het volk. het beeld 
van hightech cybercriminelen die inter-
nationaal en in georganiseerd verband 
opereren, vereist nuancering. dat schrij-
ven de auteurs van Verkenning cybercrime 
in Nederland 2009. uit de bijna 700 poli-
tiedossiers die de onderzoekers bekeken, 
blijkt dat delicten zoals haatzaaien, 
e-fraude en kinderporno meestal 
gepleegd worden door verdachten die 

zelfstandig en zonder al te veel techni-
sche snufjes hun slag slaan. het lijkt dan 
ook plausibel dat cybercrime dezelfde 
structuur kent als de klassieke ‘offlinecri-
minaliteit’. dat wil zeggen dat een grote 
groep daders op individuele basis relatief 
kleine delicten pleegt, en dat daarnaast 
een aantal groeperingen in georgani-
seerd verband optreedt.

Verkenning cybercrime in Nederland 2009 
is de eerste grootschalige analyse van 
politiedossiers over cybercrime in ons 
land. aanleiding is het feit dat politie en 
justitie het gevoel hebben dat ze de 
 onlinecriminelen nauwelijks bij kunnen 
benen. het onderzoek van leukfeldt, 
domenie en stol gaat in op vijf soorten 
cybercrime: hacken, e-fraude, cyberaf-
persen, haatzaaien en kinderporno. deze 
delictsoorten blijken onderling weinig 
overeenkomsten te vertonen: zowel wat 

betreft de dadergroepen als de motivatie 
van daders is er nauwelijks sprake van 
overlap. over de absolute omvang van 
cybercrime kan Verkenning cybercrime in 
Nederland 2009 helaas niet veel met 
zekerheid zeggen. hoewel de problema-
tiek zeer weinig opduikt in politieregi-
straties, is landelijk slachtofferonderzoek 
nodig om meer zicht te krijgen op de 
omvang en maatschappelijke impact van 
cybercrime. Vaststaat dat er een groei-
ende kans is dat een agent te maken kan 
krijgen met cybercrime, bijvoorbeeld als 
onderdeel van een ‘klassieke’ zaak, waar-
door een aanpak via gespecialiseerde 
teams onvoldoende zal zijn.

E.r. leukfeldt, M.M.l. Domenie, W.ph. Stol, 
Verkenning cybercrime in Nederland 2009, 
Den haag, Boom juridische uitgevers, 
ISBN 978 90 8974 255 1.

CyBErCrIME IN NEDErlAND

liever meer rechercheurs dan meer 
blauw op straat. dat schrijft journalist 
hans schaafsma in De buurt is bang. 
 Knelpunten in de opsporing van criminele 
jeugdgroepen. de wijkagent is als ogen 
en oren in de buurt een absolute succes-
factor in opsporingsonderzoek naar 
jeugdbendes. maar voor de aanpak van 
criminele jongeren is de inzet van recher-
che minstens zo belangrijk, concludeert 
schaafsma in zijn onderzoek naar het 

besluitvormingsproces dat aan straf-
rechtelijk optreden tegen  groepen 
 crimineeltjes voorafgaat.

in de opsporingspraktijk krijgt de aan-
pak van volwassen overtreders meestal 
 voorrang, signaleert schaafsma, die 
het onderzoek voor De buurt is bang 
 uitvoerde in opdracht van de politie-
academie. op het gebied van jeugd-
criminaliteit wordt vooral ingezet op 
hand having en preventie, bijvoorbeeld 
met samenscholingsverboden, straat-
coaches en straathoekwerkers. Volgens 
schaafsma is een strafrechtelijke aanpak 
net zo belangrijk, ook al is het verzame-
len van voldoende bewijs voor een 
rechtszaak niet bepaald eenvoudig.

op basis van zijn gesprekken met 
 politiemensen constateert schaafsma 
dat de aanpak van criminele jeugd-
groepen in sterke mate afhangt van de 

vasthoudendheid en communicatieve 
vaardig heden van wijkagenten. Zij 
 moeten namelijk medewerking van 
de districtsrecherche mobiliseren, 
zodat een strafrechtelijk onderzoek kan 
worden gestart. in de praktijk blijkt het 
proces van de eerste waarnemingen op 
straat tot de start van opsporingsonder-
zoek maanden tot zelfs meer dan een jaar 
in beslag te nemen. in die periode kan 
een jeugdgroep zich ontwikkelen tot een 
steeds professioneler opererend samen-
werkingsverband. geen wonder dus dat 
schaafsma adviseert om alle in ons land 
beschikbare kennis in relatie tot jeugd-
groepen te bundelen in een handboek, 
waarmee politie, openbaar ministerie 
en gemeenten met zo min mogelijk 
 tijdsverlies  kunnen ingrijpen.

hans Schaafsma, De buurt is bang. Knelpunten 
in de opsporing van criminele jeugdgroepen, 
Amsterdam, SWp, ISBN 978 90 8850 123 4.

CrIMINElE jEugDgrOEpEN
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crimi-trends
Een langere opsluiting van hardnekkige recidivisten heeft een 

grote bijdrage geleverd aan de daling van de criminaliteit na 2002. 

Dat laat een studie van de universiteit van Tilburg zien. hierdoor 

zijn 140 000 autokraken en woninginbraken in de grote steden 

voorkomen – en een minstens zo groot aantal fiets- en winkeldief-

stallen. De baten van een langer verblijf in de gevangenis voor deze 

groep, veelal verslaafde, recidivisten overtreffen de kosten ervan 

ruimschoots, constateert Ben Vollaard.

groot effect SOV/ISD-maatregel

SElECTIEVE 
OpSluITINg 
rECIDIVISTEN 
WErkT
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Het langdurig opsluiten van de 
meest notoire recidivisten scheelt 

ongeveer 75 auto- en woningin-
braken per recidivist per jaar / 

foto: Inge van Mill. 
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Figuur 1. Aantal aangiften auto-inbraak vs. aantal langdurig opgesloten veelplegers, 1996-2009

 

door Ben Vollaard
de auteur is verbonden aan onderzoeksinstituut tilec  

van de universiteit van tilburg.

 d
e criminaliteit in Nederland is in de jaren na 2002 
spectaculair gedaald. dan hebben we het niet over 
het aantal aangiften, waar vaak discussie over is, 
maar over slachtofferschap van criminaliteit waar 

honderdduizenden Nederlanders in enquêtes naar zijn 
gevraagd. Zijn Nederlanders opeens nette, gehoorzame 
 burgers geworden? Nee, de dagelijkse ervaring is een andere. 
Zo geven mensen in enquêtes aan dat hufterig gedrag toe-
neemt. ook de statistieken geven geen positief beeld. het 
 aantal gebroken gezinnen is niet kleiner dan tien jaar geleden. 
Nog altijd gaan veel jongeren zonder papieren de arbeidsmarkt 
op. integratieproblemen blijven groot en de sociale ongelijk-
heid is niet afgenomen. 

over de oorzaken van de daling in de criminaliteit is naar 
 hartenlust gespeculeerd. de een zegt dat toegenomen 
 preventiemaatregelen van burgers het verschil hebben 
gemaakt. de ander denkt dat het te maken heeft met gerichter 
politieoptreden. geloofwaardig onderzoek dat deze claims 
kan onderbouwen, is er nauwelijks. het meeste onderzoek 
richt zich op het hoe en waarom van crimineel gedrag of 
de vorm geving van criminaliteitsbeleid. de trend in 
de  crimi naliteit krijgt nauwelijks aandacht.

DrIE jAAr DETENTIE
dit gebrek aan inzicht in wat de trend in de criminaliteit 
drijft, is terug te zien bij het debat over het langer opsluiten 

van een groep veelal verslaafde recidivisten voor wie diefstal 
de belangrijkste bron van inkomsten is. iedereen kent ze wel, 
de zogenoemde veelplegers in het centrum van de stad. sinds 
medio 2001 is het mogelijk om degenen die tien of meer keer 
de fout in zijn gegaan voor langere tijd van straat te halen – 
eerst via de strafrechtelijke opvang Verslaafden (soV), later 
via de inrichting voor stelselmatige daders (isd). inclusief 
voorarrest gaat het om ongeveer drie jaar detentie. 

Justitie heeft de maatregel als buitengewoon succesvol 
 gepresenteerd in het verlagen van de criminaliteit. de samen-
hang tussen de trend in diefstal uit auto’s – een typisch delict 
van deze groep daders – en het aantal langdurig opgesloten 
recidivisten is hiervoor een aanwijzing (figuur 1). Verdere 
onderbouwing voor het succesverhaal ontbrak. het bestaan-
de onderzoek richtte zich niet op het effect van de soV/isd-
maatregel op de criminaliteit, maar op de ervaringen van 
 recidivisten met de maatregel of implementatie van de 
 maatregel in de praktijk. Zou het wat langer opsluiten van 
een paar honderd recidivisten in een land met 16 miljoen 
 inwoners de criminaliteit sterk kunnen doen dalen? 
de  universiteit van tilburg heeft met financiering van het 
 programma  politie en wetenschap onderzocht hoeveel verschil 
het  langer opsluiten van recidivisten heeft gemaakt. 

rESulTATEN
Veranderingen in het aantal langdurig opgesloten recidivisten 
blijken sterk samen te hangen met veranderingen in het aantal 
auto- en woninginbraken. uit het vergelijken van de maande-
lijkse criminaliteitstrend in de twaalf stedelijke gebieden blijkt 
dat het langdurig opsluiten in soV/isd ongeveer 75 auto- en 

bron: cbs, wodc, dJi.
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woninginbraken per jaar scheelt per recidivist. dat lijkt mis-
schien weinig, maar het effect op de criminaliteitstrend is 
enorm. dankzij het opleggen van deze maatregel aan enkele 
honderden recidivisten is het aantal aangiften van auto- en 
woninginbraak eind 2007 een geschatte 30 procent lager dan 
het anders geweest zou zijn (figuur 4). Niet minder dan 
140000 auto- en woninginbraken zijn hierdoor in de periode 
2001-2007 voorkomen. daarmee is ongeveer twee derde van 
de totale daling van auto- en woninginbraak in de periode 
2001-2007 te danken aan louter en alleen het insluitingseffect 
van de soV/isd- aanpak. met andere woorden: het voor langere 
tijd opsluiten van recidivisten vormt de belangrijkste verkla-
ring voor de daling van deze vormen van criminaliteit.  
de effecten van de soV/isd-maatregel beperken zich niet 

tot de randstad, maar zijn terug te zien in alle grote steden, 
van enschede tot maastricht.

kOSTEN EN BATEN
uit het onderzoek blijkt ook dat het effect op de criminaliteit 
van de soV/isd-maatregel zit in het langer opsluiten, niet in 
een lagere recidive na vrijlating. de toename van de lokale 
 criminaliteit na vrijlating van een recidivist is even groot als 
de afname van de lokale criminaliteit bij het insluiten van 
een recidivist. de recidivist vervalt dus al snel weer in zijn oude 
gewoonten. maar dankzij het langere verblijf in de gevangenis 
zijn per recidivist al snel tientallen zo niet honderden delicten 
voorkomen. 

>>

Figuur 2. Trend in aangiften auto- en woninginbraak vs. aantal veelplegers in SOV/ISD, 12 stedelijke gebieden, 2001-2004

bron: klpd, cbs

bron: cbs, dJi.

Figuur 3. Aantal bij de politie bekende zeer actieve veelplegers van 25 jaar en ouder, 12 stedelijke gebieden, 2000
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langdurige opsluiting is niet goedkoop. de kosten per 
nacht worden geschat op ruim 200 euro. het langer opsluiten 
vanwege soV/isd kost hierdoor ongeveer 57 000 euro per jaar. 
omdat het hier gaat om een groep die zeer veel delicten pleegt, 
overtreffen de baten de kosten echter ruimschoots. uitgaande 
van een voorzichtige inschatting van de maatschappelijke 
 kosten van auto- en woninginbraken, schatten we de baten 
op 130 000 euro. de verhouding tussen kosten en baten zou 
er natuurlijk nog gunstiger uitzien als we ook het effect op 
delicten als fiets- en winkeldiefstal in de analyse zouden 
betrekken.

CONCluSIES
het onderzoek laat zien dat de overheid de criminaliteit sterk 
kan beïnvloeden. dit kan op een heel directe manier: door 
het wat langer opsluiten van de meest notoire recidivisten. 
selectieve opsluiting van recidivisten blijkt een goede 
 besteding van belastinggeld. Zolang het gaat om personen 
die steeds opnieuw een groot aantal delicten plegen, zijn de 
baten van de door opsluiting voorkomen criminaliteit zo groot, 
dat ze de kosten ruimschoots overtreffen. het sleutelwoord 
is selec tiviteit. Van het langer opsluiten van personen die in 
vrijheid weinig of geen delicten zouden plegen, is natuurlijk 
veel  minder te verwachten.

de grootte van het effect van de soV/isd-maatregel is ronduit 
spectaculair. tot nog toe bestond daar twijfel over, ook bij 
 personen die nauw betrokken waren bij dit beleidsinitiatief. 
dat door deze maatregel de criminaliteit in de grote steden 
met tientallen procenten is gedaald, was vóór uitvoering 
van dit onderzoek alles behalve evident. Nu blijkt dat de  

soV/isd-maatregel misschien wel het meest effectieve 
criminaliteits beleid is dat ooit in Nederland is gevoerd. 
 Vergeleken met het opsluitingseffect van de maatregel 
 vallen de effecten van behandeling van deze groep notoire 
 recidivisten in het niet. het opsluitingseffect blijkt duidelijk 
terug te zien in de criminaliteitscijfers, het effect van 
 behandeling niet. dat is ook niet verwonderlijk. uit eerder 
onderzoek blijkt dat van behandeling niet moet worden 
 verwacht dat het veel effect heeft op de criminaliteit – ook 
niet bij gebruik van de beste behandelingsmethoden en 
goed gekwalificeerd personeel.

de sterke daling in de criminaliteit na 2002 is nu voor een 
belangrijk deel verklaard. wat andere oorzaken zijn voor 
de daling is nog onduidelijk. Zoals gesteld in de introductie, 
is onderzoek naar wat de criminaliteitstrend drijft bijzonder 
schaars. een van de grote uitdagingen is meer helderheid 
te krijgen over de effecten van het nemen van preventiemaat-
regelen door burgers zelf. dit kan een andere reden vormen 
voor een daling in de criminaliteit in een periode waarin 
 sociale en economische problemen eerder toe dan af lijken 
te nemen. <<

ONDErzOEk
Het onderzoek Het effect van langdurige opsluiting 
van veelplegers op de maatschappelijke veiligheid is 
te bestellen bij de uitgever reed business via:  
www.producten.reedbusiness.nl (zoek op: veelpleger).

Figuur 4. Ontwikkeling aantal aangiften auto- en woninginbraak, met en zonder opsluitingseffect SOV/ISD-maatregel, 12 stedelijke 

gebieden, 1999- 2007
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Autokraak is een geliefd delict voor 
veelplegers. De persoon op de foto 
komt niet in het verhaal voor / foto: 
Inge van Mill.
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Victor Jammers, directeur Beleid 
Slachtofferhulp Nederland: “Ons uit-
gangspunt is dat slachtoffers weerbare 
mensen zijn die even van hun voetstuk 
zijn geslagen.” / foto: Inge van Mill.
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door Yvonne van der Heijden
de auteur is freelancejournalist.

 o
p 1 januari 2011 is het zover. Na jarenlang 
touwtrekken, krijgen slachtoffers van 
misdrijven formeel een plaats in het 
strafrecht. dan treedt de wet versterking 

positie slachtoffer in het strafproces in werking. 
“Voor het eerst wordt het slachtoffer benoemd in 
het wetboek van strafvordering.  

een ware mijlpaal voor slachtoffers”, concludeert 
Jammers enthousiast. in de wet zijn onder meer 
vastgelegd: het recht op informatie over het 
 proces tegen de dader en over de mogelijkheden 
van schadevergoeding, spreekrecht op de rechts-
zitting en recht op correcte bejegening door politie 
en justitie. ook de rechten van nabestaanden zijn 
vastgelegd. “het is een enorme versterking van 
de positie van slachtoffers”, aldus Jammers. 

het kabinet-rutte streeft naar een hardere aanpak van de daders en 
een sterkere positie van slachtoffers. Victor jammers, directeur Beleid van 
Slachtofferhulp Nederland, is heel benieuwd naar de concrete uitwerking 
van deze voornemens van het kabinet. jammers verwacht op korte 
termijn veel van een nieuwe wet die de positie van het slachtoffer in het 
strafproces versterkt, en van een begripvolle en correcte bejegening door 
politie, justitie en rechters. “De gemiddelde burger heeft hooguit één keer 
in zijn leven als slachtoffer met het strafrecht te maken. Die ene keer moet 
je het als strafrechtketen wel heel goed doen, want je krijgt geen tweede 
kans meer om het beter te doen.”

>>

 iNterView Directeur Beleid Victor jammers van Slachtofferhulp Nederland:

‘ rEChTErS MOETEN 
zICh NADrukkElIjkEr 
rEkENSChAp gEVEN 
VAN hET SlAChTOffEr’
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ook het eind september aangetreden kabinet-rutte 
streeft, naast een hardere aanpak van de daders, 
naar een sterkere positie van de slachtoffers. 
 Jammers mist nog de concrete uitwerking van deze 
voornemens, met name als het gaat om de slacht-
offers van geweld- en zedendelicten. Jammers: 
“bij deze groep slachtoffers is de integriteit ernstig 
aangetast. Zij hebben meer behoefte aan onder-
steuning. slachtofferhulp Nederland vindt dat 
de dienstverlening aan deze categorie snel moet 
worden geïntensiveerd.” 

de organisatie wil op korte termijn de hulpverlening 
aan deze categorie slachtoffers uitbreiden vooral op 
het gebied van praktische en psychosociale zorg. 
“het kan zijn dat een gecompliceerde beenbreuk die 
iemand bij een mishandeling oploopt niet het enige 
probleem is waarmee hij geconfronteerd wordt. 
misschien verliest hij daardoor zijn baan, of komt 
het misdrijf bovenop problemen die hij al had in zijn 
relatie of gezin. wij willen bovenop onze bestaande 
dienstverlening de stressverhogende factoren iden-
tificeren en kijken of we slachtoffers van deze mis-
drijven kunnen helpen oplossingen te vinden voor 
bijvoorbeeld werkgerelateerde problemen en hulp-
verlening aan het gezin. deze uitbreiding van de 
ondersteuning sluit goed aan bij het kabinetsbe-
leid.” 

VOOrSChOTrEgElINg
het kabinet-rutte stelt in het regeerakkoord onder 
meer dat in het strafrecht de mogelijkheid moet 
komen om in een vroeg stadium beslag te leggen 
op de financiële middelen van verdachten. met dat 
geld kan een eventuele schadevergoeding aan 
slachtoffers worden betaald en ook de proces-
kosten. Jammers is kritisch over de manier waarop 
slachtoffers schadevergoeding uitbetaald krijgen. 
de voorschotregeling waarbij slachtoffers van 
geweld- en zedenmisdrijven van de overheid een 
voorschot krijgen betaald, is in zijn ogen te beperkt. 
Jammers: “slachtoffers van andere misdrijven, zoals 
vermogensdelicten, vallen er buiten. bovendien 
moet eerst de dader acht maanden betalen, voor 
zover hij dat kan. pas na die periode betaalt de 
 overheid het resterende deel aan het slachtoffer. 
die regeling kan veel beter. idealiter zou de overheid 
bijvoorbeeld meteen de inning van de schade-

vergoeding overnemen en niet acht maanden 
 daarmee wachten.”

gEEN ONDErSChEID
Van zeventig delictcategorieën krijgt slachtoffer-
hulp Nederland van de politie de gegevens door 
(als de slachtoffers daarmee hebben ingestemd). 
het gaat vooral om geweld- en zedenmisdrijven en 
ernstiger vermogensdelicten. de afspraak is dat een 
slachtoffer binnen twee werkdagen wordt gebeld 
door een medewerker. “wij maken geen onder-
scheid tussen lichte en zware misdrijven. anders 
gezegd: wij hebben geen groepen slachtoffers gede-
finieerd. er is geen prioriteitenlijstje. alle slachtof-
fers zijn belangrijk. Voor heel bijzondere gevallen, 
zoals levensdelicten, zetten we voor de directe 
nabestaanden een casemanager in.” de organisatie 
streeft naar het leveren van maatwerk. “ons 
opvangmodel is aangepast aan de nieuwste weten-
schappelijke inzichten. wij kijken naar de individu-
ele situatie. het gepleegde misdrijf is een belangrijk 
element, maar als persoonlijke omstandigheden de 
verwerking van de gevolgen van het delict in de weg 
staan, dan moet op maat hulp worden geboden. 
overigens is ons uitgangspunt dat slachtoffers 
weerbare mensen zijn die even van hun voetstuk 
zijn geslagen en, over het algemeen, weer snel op 
hun benen staan om door te gaan met hun leven.” 

‘wij krijgen zo’n 105 000 
cliënten per jaar. er is geen 
opvallende stijging of 
daling te zien’ 

Jammers constateert dat het aantal slachtoffers 
dat de organisatie helpt de laatste jaren stabiel is. 
“wij krijgen zo’n 105 000 cliënten per jaar. er is geen 
opvallende stijging of daling te zien.” onder de 
mensen die bij slachtofferhulp Nederland aanklop-
pen, is zelden sprake van herhaald slachtofferschap. 
“alleen als herhaling inherent is aan het delict, zoals 
bij huiselijk geweld, speelt dat een rol”, stelt Jam-
mers. slachtoffers van huiselijk geweld worden 
doorverwezen naar een steunpunt huiselijk 
geweld. “daar bieden ze zowel aan het slachtoffer, 
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als aan de dader hulp. wij richten ons alleen op de 
slachtoffers. Juridische diensten verlenen we wel 
aan slachtoffers van huiselijk geweld.”

SlAChTOffErS IN hET STrAfprOCES
de positie van slachtoffers in een strafproces is 
in de afgelopen 25 jaar met stukjes en beetjes verbe-
terd. in 1995 vond een belangrijke doorbraak plaats. 
een slachtoffer kan zich sindsdien als ‘benadeelde 
partij’ voegen in het strafproces en op die manier 
schadevergoeding van de dader krijgen zonder 
daarvoor een aparte civiele procedure te hoeven 
voeren. Jammers hoopt dat de nieuwe wetgeving 
die in januari 2011 van kracht wordt, ook in de prak-
tijk een forse verbetering betekent voor de positie 
van het slachtoffer in het strafrecht. of dat in wer-
kelijkheid zo ook uitpakt, is sterk afhankelijk van de 
manier waarop politie, justitie en rechters slachtof-
fers tegemoet treden.

‘wat voor rechters gesneden 
koek is, is voor het overgrote 
deel van de slachtoffers een 
eenmalige gebeurtenis’

Jammers: “politie en openbaar ministerie hebben 
de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt met 
de bejegening van slachtoffers. ik zou graag willen 
dat ook bij de zittende magistratuur meer begrip 
ontstaat. rechters moeten zich nadrukkelijker 
rekenschap geven van het slachtoffer. wat voor 
hen gesneden koek is, is voor het overgrote deel van 
de slachtoffers een eenmalige gebeurtenis.” in de 
rechtszaal gebeuren allerlei dingen die niet auto-
matisch logisch zijn voor een slachtoffer, betoogt 
Jammers. hij geeft een voorbeeld: “een slachtoffer 
verbaasde zich in de rechtszaal over het feit dat de 
verdachte onwaarheden vertelde en dat de rechter 
niet ingreep. maar in Nederland mag een verdachte 
zijn verhaal doen en is het aan het openbaar minis-
terie om de waarheid boven water te halen. als er 
iemand bij zit die het slachtoffer kan vertellen hoe 
het strafproces werkt, dan voorkomt dat onbegrip 
en nodeloze boosheid bij het slachtoffer. de vrijwil-

lige medewerkers van slachtofferhulp Nederland 
nemen die rol desgevraagd op zich.”

BEjEgENINg 
een begripvolle en correcte bejegening van slacht-
offers in de hele strafrechtketen is volgens Jammers 
van groot belang voor onder meer het vertrouwen 
van burgers in de politie en de rechterlijke macht, en 
in de werking van de rechtsstaat in het algemeen. 
“een gemiddelde burger heeft hooguit één keer 
in zijn leven als slachtoffer met het strafrecht te 
maken. die ene keer moet je het als strafrechtketen 
wel heel goed doen, want je krijgt geen tweede kans 
meer om het beter te doen. als een slachtoffer zich 
niet goed behandeld voelt, zal hij dertig jaar na het 
voorval nog op verjaardagsfeestjes verhalen hoe 
verkeerd het gaat bij de politie of in de rechtszaal. 
de ondersteuning die slachtofferhulp Nederland 
biedt aan slachtoffers werkt positief uit op het 
 vertrouwen van de burgers in het rechtssysteem.”

rEgEErAkkOOrD
slachtofferhulp Nederland richt zich op slachtoffers 
van strafbare feiten. antisociaal gedrag, zoals pes-
ten op school en burenruzies, valt daar niet onder. 
toch kan normoverschrijdend gedrag wel een enor-
me impact hebben op mensen. “gedrag dat niet 
strafbaar is, maar wel iemands leven kan  vergallen, 
is bij uitstek het domein van preventiemaatrege-
len”, benadrukt Jammers. “als je niet goed preven-
tief optreedt tegen buren die problemen hebben 
met elkaar, kunnen strafbare feiten volgen. als een 
burenruzie erin  ontaardt dat mensen hun buren 
wegpesten, ben je de grens voorbij waar preventieve 
maatregelen helpen. in die gevallen moeten politie 
en om hun uiterste best doen om strafbare feiten te 
koppelen aan het antisociale gedrag. dan is er wel 
een slachtoffer-dader-relatie en zijn wij als eerste 
aangewezen om de slachtoffers te helpen.” Jam-
mers vindt dat het regeerakkoord weinig preventie 
uitademt. “de nadruk ligt op repressieve maatrege-
len. we moeten zeker druk blijven uitoefenen op de 
minister en de staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie om preventieve maatregelen te bevorderen. 
het grote voordeel van preventie is dat er, in de ide-
ale situatie, geen slachtoffers zijn.”

>>
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zElfVErDEDIgINg EN EIgENrIChTINg
in de toekomst mogen het openbaar ministerie en 
de politie slachtoffers die zichzelf in eigen huis of 
bedrijf verdedigen tegen overvallers of inbrekers 
niet meer aanhouden, tenzij de rechter-commissa-
ris anders beslist. minister opstelten van Veiligheid 
en Justitie zal dat in een aanwijzing vastleggen, 
aldus het regeerakkoord. 

‘het recht op zelfverdediging 
mag geen vrijbrief zijn om 
de dader maximaal leed toe 
te brengen’

critici menen dat hiermee de grens tussen zelf-
verdediging en eigenrichting vervaagt. “iedereen 
weet intrinsiek op welk moment hij zichzelf mag 
verdedigen en heeft het besef dat er grenzen zijn 
aan zelfverdediging”, zegt Jammers. “als je bij een 
woninginbraak de dader betrapt en hem met de 
dichtstbijzijnde stoel slaat, is dat is in mijn ogen 
zelfverdediging. als je niet ophoudt met slaan, dan 
ben je de grens met eigenrichting overgestoken en 
moet je je verantwoorden bij de rechter. het recht 
op zelfverdediging mag geen vrijbrief zijn om de 
dader maximaal leed toe te brengen. de aanwijzing 
van de minister moet er niet toe leiden dat slachtof-
fers eerder geweld zullen gebruiken richting de 
dader. het kabinet wekt de indruk dat de grenzen 
zijn opgerekt. daar moet je als samenleving niet 
blij mee zijn.”

‘het is belangrijk dat 
werkgevers de schade  
die ze lijden, meer gaan 
verhalen op de dader’

het kabinet wil de veiligheid verbeteren in het 
 openbaar vervoer en ander publieke sectoren, zoals 
scholen, ziekenhuizen, brandweer en ambulance-
vervoer. een van de maatregelen om dat te bereiken, 
is werkgevers met een publieke taak de aangifte van 

een misdaad te laten overnemen. Jammers meent 
echter dat het weinig uitmaakt of de werkgever de 
aangifte overneemt of niet. “het is veel belangrijker 
dat werkgevers de schade die ze lijden, meer gaan 
verhalen op de dader.” in opdracht van het ministe-
rie van binnenlandse Zaken is de helpdesk Veilige 
publieke taak ondergebracht bij slachtofferhulp 
Nederland. “Via die helpdesk kunnen wij werkgevers 
in publieke sectoren helpen de geleden schade door 
bijvoorbeeld vernieling van eigendommen of door-
dat een werknemer na een geweldsincident arbeids-
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ongeschikt is geraakt, te verhalen op de dader. 
dat heeft een positiever effect dan de aangifte 
 overnemen. wij werken bij dit project samen met 
het centrum voor criminaliteitspreventie en Veilig-
heid. laat gedupeerde werkgevers zich vooral 
 melden.”

NIEuWE grOEpEN 
door technologische en maatschappelijke 
 ontwikkelingen ontstaan nieuwe groepen slacht-
offers. slachtofferhulp Nederland probeert daar 

voortdurend op in te springen. Jammers: “wij 
 houden rekening met het gegeven dat financieel-
economische criminaliteit in opkomst is, zoals 
oplichting en fraude, al dan niet via internet. 
 slachtoffers van dat type criminaliteit zijn bij ons nu 
al welkom, maar we zullen de komende jaren nog 
meer aandacht besteden aan dergelijke fenomenen. 
dat geldt ook voor een andere categorie die groeit, 
de slachtoffers van haatcriminaliteit. denk bijvoor-
beeld aan homo’s die hun buurt uitgepest worden.”

steeds meer slachtoffers van zogenoemde money
boys melden zich bij slachtofferhulp Nederland. 
“het gaat om jongens die meisjes onder meer 
 dwingen een mobiel te kopen”, licht Jammers toe. 
“de jongens gaan bellen en het meisje komt in de 
problemen. we gaan hier de komende tijd mee aan 
de slag gaan en zullen onder meer in overleg probe-
ren te komen met providers. ook hier geldt dat 
 preventie het beste wapen is.”

AllOChTONE VrIjWIllIgErS
een ander actiepunt is het rekruteren van meer 
 vrijwilligers van allochtone komaf. “Niet om onze 
groep van ruim 1400 vrijwilligers een afspiegeling te 
laten zijn van de maatschappij en ook niet om een 
marokkaanse vrijwilliger te hebben voor een slacht-
offer van marokkaanse afkomst”, zegt Jammers er 
direct nadrukkelijk bij. “alle vrijwilligers kunnen 
met slachtoffers van allerlei komaf omgaan. maar 
wij willen gebruikmaken van het potentieel bij 
allochtone groepen. wij zijn er uiteraard al voor 
allochtone slachtoffers. en met het aannemen van 
allochtone vrijwilligers willen we extra duidelijk 
maken dat we er ook voor hen zijn.” 

slachtofferhulp Nederland, waar harry crielaars (54) 
op 1 december is aangetreden als nieuwe  algemeen 
directeur, wordt gefinancierd door het ministerie 
van Veiligheid en Justitie en door alle Nederlandse 
gemeenten. Jammers is er niet gerust op dat in de 
komende jaren voldoende middelen naar slachtof-
ferhulp zullen gaan. “wij ontvangen signalen dat 
gemeenten op slachtofferhulp willen bezuinigen. 
dat zou het paard achter de wagen spannen zijn. 
want dan wordt alle positieve landelijke aandacht 
voor het onderwerp tenietgedaan door bezuinigin-
gen van gemeenten.” <<

“Voor het eerst wordt 
het slachtoffer benoemd 
in het Wetboek van 
Strafrecht. Een ware 
mijlpaal voor de slacht-
offers.” / foto: Inge van 
Mill.
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werkvloer

Brandweerlieden lopen door de aard van hun werk de nodige 
veiligheidsrisico’s. Maar zijn de vrijwilligers en beroepskrachten 
ook opgewassen tegen agressie en geweld? Ondersteuning vanuit 
het overheidsprogramma Veilige publieke Taak moet ervoor zorgen 
dat brandweerpersoneel beschermd wordt tegen ongewenst gedrag. 
Maar over de effectiviteit van de maatregelen verschillen de 
meningen.

fotoserie Werken aan brandveiligheid

BEDrEIgD BIj 
BrAND
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Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Lynsey Dubbeld
de auteur is werkzaam bij het centrum voor  

criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 v
eel beroepsgroepen met een publieke taak 
worden geconfronteerd met agressie en 
geweld van omstanders. de brandweer is 
er een van. in een onderzoek uit 2005 van 

andersson elffers felix bleek bijvoorbeeld dat veel 
brandweermedewerkers, zowel van de beroeps-
brandweer als vrijwilligers, wel eens verbaal en 
fysiek geweld te verstouwen hadden gekregen. 
de percentages lagen voor de beroepsbrandweer 
hoger dan voor vrijwilligers. dat zij meer uren per 
jaar actief zijn bij brandbestrijding, kan daarvoor 

een verklaring zijn. tegenwoordig krijgen ook 
 brandweervrijwilligers naar eigen zeggen steeds 
vaker te maken met agressie en geweld. Zo’n zestig 
procent van de leden van de Vakvereniging brand-
weer Vrijwilligers (VbV) heeft te maken gehad met 
scheldpartijen, beledigingen, bedreiging of gegooi 
met bierflesjes of vuurwerk. dat blijkt uit een 
 peiling van Nos headlines die in de zomer van 2010 
verscheen.

Volgens driekwart van de ondervraagde brandweer-
vrijwilligers is het geweld de laatste tien jaar flink 
toegenomen. er gaat bijna geen uitruk meer voorbij 
zonder scheldpartij, zeggen sommigen. in driekwart 
van de gevallen is de agressie afkomstig van 
omstanders. Niet minder dan 80 procent van >>

(Foto links)  
De beroepskrachten van 
het brandweerkorps 
van Pijnacker-Nootdorp 
verrichten in de kazerne 
hun werkzaamheden 
overdag in 12-uurs-
diensten. Tijdens 
de diensten wordt 
ook geoefend.

(Foto rechts)  
Vrijwilligers die voor 
de nachtelijke uitruk 
van 19.00 tot 07.00 uur 
zorgen, kunnen op de 
kazerne overnachten. 
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de bevraagde vrijwilligers verwacht dat de 
 problematiek in de toekomst niet zal verminderen. 
de Nederlandse brandweer is grotendeels geba-
seerd op vrijwilligerswerk. er zijn 22 000 vrijwillige 
brandweerlieden en 5000 professionals. in de 
 afgelopen tien jaar is het aantal vrijwilligers met 
ongeveer duizend personen verminderd. of de 
 uitstroom te maken heeft met het toenemende 
geweld, is niet onderzocht. 

in het toekomstplan Brandweer over morgen, dat in 
maart 2010 werd gepresenteerd, blijven vrijwilligers 
de basis voor lokale brandweerzorg. in het kader van 
de nieuwe koers voor 2015, wil de brandweer onder 
andere nieuwe diensten op het gebied van brand-
veilig leven ontwikkelen. ook binnen het nieuwe 

dienstenpakket, waartoe onder andere nazorg en 
voorlichting kunnen gaan behoren, bestaat behoef-
te aan vrijwilligers. tegelijkertijd wordt verwacht 
dat de interesse en motivatie van vrijwilligers zal 
toe nemen vanwege de nieuwe taken. 

Naar aanleiding van het onderzoek van Nos head-
lines pleiten verschillende partijen voor nieuwe 
maatregelen tegen agressie en geweld. de VbV en 
politievakbond acp tonen zich voorstander van 
afspraken over politiebegeleiding. Zulke afspraken 
zouden bijvoorbeeld inhouden dat de politie bij een 
brandmelding in een wijk die als risicovol bekend 
staat, of tijdens uitgaansuren, eerder ter plekke 
 arriveert dan de brandweer. de VbV pleit daarnaast 
voor landelijke protocollen voor het afhandelen 



sEcondant #6 | dEcEmbEr 2010 21

Steeds meer gemeenten 
brengen hun personeel 
onder in regionale 
brandweerkorpsen of 
een veiligheidsregio. 
Het brandweerkorps 
van Pijnacker-Nootdorp 
maakt deel uit van 
de Veiligheidsregio 
Haaglanden.

van  meldingen van incidenten. dit zou de aangifte-
bereidheid, die binnen de brandweercultuur vooral 
bij lichtere vergrijpen uiterst beperkt is, kunnen 
stimuleren.

de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNg) 
en de Nederlandse Vereniging voor brandweerzorg 
en rampenbestrijding (NVbr) benadrukken onder-
tussen dat de vrijwillige brandweer kan rekenen op 
ondersteuning vanuit het overheidsprogramma 
Veilige publieke taak. dit programma stelt zich tot 
doel om in 2011 agressie en geweld tegen werkne-
mers met een publieke taak met vijftien procent te 
hebben verminderd ten opzichte van 2007. Voor 
de uitwerking van bepalingen uit de arbowet over 
agressie en geweld, stimuleert Veilige publieke 

taak onder andere sectorale arbocatalogi. de VNg 
heeft zo’n arbocatalogus opgenomen in de cao 
voor gemeenten. deze afspraken over preventie van 
 incidenten, registratie van meldingen, nazorg aan 
slachtoffers en aanpak van daders zijn onverkort 
van toepassing op vrijwillige brandweerlieden, 
zegt de VNg in een reactie op de peiling van Nos 
headlines.

over de effectiviteit van maatregelen die door 
 Veilige publieke taak worden gestimuleerd om 
het werk van onder andere ambulancepersoneel, 
buschauffeurs, stadswachten en politieagenten 
veiliger te maken, is vooralsnog weinig bekend. 
Zo bleek uit een onderzoek van iVa naar ongewenst 
gedrag tegen werknemers met een publieke taak, >>
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dat in 2009 slechts een kleine meerderheid  
(64 procent) van de werkvloer op de hoogte was 
van het bestaan van het geweldsprotocol. bij de 
brandweer ligt dit percentage zelfs aanzienlijk 
lager: 28 procent.

Volgens Tussen agressiebeleid en praktijk, een studie 
die in 2009 in opdracht van het ministerie van soci-
ale Zaken en werkgelegenheid is uitgevoerd, heeft 
een groot aantal van de publieke organisaties maat-
regelen opgesteld, bijvoorbeeld in de vorm van 
 protocollen. maar een overkoepelende beleidsaan-
pak met een operationalisering voor het dagelijkse 
werk ontbreekt vaak. Zo hebben de onderzoekers 
de maatregelen uit de arbocatalogus Agressie en 
geweld, waarover de brandweer beschikt op grond 

van de gemeentelijke cao, nauwelijks bij brandweer-
korpsen kunnen terugvinden. werkgevers geven 
aan dat zij de arbocatalogus onvoldoende vinden 
afgestemd op het brandweerwerk.

het al genoemde iVa-onderzoek signaleert verge-
lijkbare tekortkomingen bij de aanpak van agressie 
en geweld. Aard en omvang van ongewenst gedrag 
tegen medewerkers met een publieke taak constateert 
bijvoorbeeld dat de brandweer in vergelijking met 
andere sectoren, waaronder de sociale diensten en 
politie, slecht scoort op naleving van de normen uit 
het programma Veilige publieke taak. het brand-
weerpersoneel zelf beschouwt ferm optreden tegen 
daders als meest effectief. er is vooral geloof in het 
uitdragen van de norm dat geweld niet getolereerd 

Vooral kleine en middel-
grote gemeenten hebben 
een vrijwillige brand-
weer, blijkt uit de 
brandweerstatistiek van 
het CBS. Het korps van 
Pijnacker-Nootdorp telt 
ongeveer negentig 
brandweerlieden. Het 
merendeel daarvan is 
vrijwilliger. Er zijn zestien 
beroepskrachten.
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wordt, lik-op-stukbeleid richting daders en 
 samenwerking met politie, gemeente en openbaar 
ministerie. in de praktijk worden deze maatregelen 
niet of slechts gedeeltelijk toegepast.

om de inbedding van veiligheidsmaatregelen te 
verstevigen, is in het voorjaar van 2010 vanuit het 
programma Veilige publieke taak een handreiking 
naar 7000 werkgevers met een publieke taak 
 verstuurd. daarin worden zij aangespoord om 
maatregelen door te voeren. wie weet wordt 
de werkveiligheid van de brandweervrijwilligers 
daar wel beter van. <<

het onderzoek van Nos headlines naar geweld 

tegen brandweervrijwilligers is te vinden op  

http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/21249. 

meer informatie over het programma Veilige publieke 

taak, inclusief de besproken onderzoeken, is te lezen op 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ 

agressie-en-geweld/geweld-tegen-overheidspersoneel.

op de website van het ccV is in een aantal webdossiers 

informatie verzameld over de aanpak van geweld, onder 

andere over geweld tegen werknemers. kijk voor meer 

informatie over de activiteiten van het ccV op het terrein 

van geweld op www.hetccv.nl/geweld of neem contact 

op met marjolijn van hest, telefoon 030 - 751 67 16, 

e-mail marjolijn.hest@hetccv.nl. 

De tijd dat de brand-
weer uitrukt, nadat 
het incident bij de meld-
kamer is gemeld, is 
volgens CBS-gegevens 
bij grote gemeenten 
gemiddeld korter dan 
bij kleinere gemeenten. 
In grotere gemeenten 
verblijft het personeel 
doorgaans op de 
kazerne. 
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Vroegsignalering en bewonersparticipatie in wijkveiligheid

 DE prAkTISChE IMp lICATIES VAN  
 DE BrOkEN-WINDO WSThEOrIE
In achterstandswijken wordt in toenemende 
mate een beroep gedaan op bewoners om samen 
met professionals normoverschrijdend gedrag, 
kleine criminaliteit en verloedering het hoofd te 
bieden. Een buurt die haar broken windows tijdig 
repareert, geeft sociale onveilig heid immers 
minder kans. Maar wat zijn de praktische 
implicaties van de broken-windows theorie?

door Silke van Arum en Vasco Lub
silke van arum is senior onderzoeker bij moVisie, 

het landelijk kennisinstituut voor maatschappelijke 

ontwikkeling. Vasco lub is als onderzoeker verbonden aan 

het bureau voor sociale argumentatie, een onafhankelijk 

onderzoeks- en adviesbureau op het snijvlak van 

wetenschap en praktijk. 

 o
nderzoekers van de rijksuniversiteit 
 groningen gingen in 2008 na in hoeverre 
 wanorde in de woonomgeving leidt tot 
normoverschrijdend gedrag van burgers. 

in een van de experimenten vergeleken ze de situ-
atie in een steeg waarvan een muur met graffiti was 
bespoten met die van een steeg zonder graffiti. aan 
het stuur van de fietsen die in de stegen gestald 
stonden, bevestigden de onderzoekers een recla-
mefolder. in de steeg met graffiti gooide bijna twee 
derde van de fietsers de folder op de grond. in de 
steeg zonder graffiti was dat maar een derde deel. >>
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Vroegsignalering en bewonersparticipatie in wijkveiligheid

 DE prAkTISChE IMp lICATIES VAN  
 DE BrOkEN-WINDO WSThEOrIE

door de eerste tekenen van 
verloedering en onveiligheid meteen 

aan te pakken, kan voorkomen worden 
dat de leefbaarheid van wijken verder 

verslechtert / foto: inge van mill.
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het onderzoek toonde aan dat een verwaarloosde 
omgeving sneller aanzet tot vormen van normover-
schrijdend gedrag. hiermee werd wetenschappelijk 
bewijs geleverd voor wat ook wel de theorie van de 
broken windows wordt genoemd. deze theorie van 
James wilson en george kelling (1982) wijst op 
de noodzaak om de eerste tekenen van verval en 
onveiligheid in woonwijken direct aan te pakken, 
voordat deze de leefbaarheid verder aantasten. 

moVisie deed actieonderzoek naar de praktische 
implicaties van de broken-windowstheorie. hoe 
kunnen wijkbewoners samen met professionals 
problemen als vandalisme, asociaal gedrag en 
 illegale onderhuur succesvol aanpakken? uit het 
onderzoek blijkt dat een vroegtijdige aanpak van 
wanorde een sterk beroep doet op het organiserend 
vermogen van bewoners en buurtprofessionals. 
met name kwetsbare wijken lijken hier echter onvol-
doende op toegerust. professionele inzet op dit 
punt wordt gekenmerkt door een grote mate van 
vrijblijvendheid, waardoor urgente problemen blij-
ven liggen. ook ontbreekt het bewoners en profes-
sionals aan een gemeenschappelijk perspectief op 
wijkveiligheid. het animo onder bewoners om zich 
actief in te zetten, wordt daardoor ondermijnd. 

VrOEgSIgNAlErINgSSySTEEM
in de geest van de broken-windowstheorie ontwik-
kelde moVisie een vroegsignaleringssysteem voor 
bewoners. het doel was bewoners een concreet 
instrument in handen te geven waarmee zij tekenen 
van verval in hun omgeving kunnen herkennen en 

aanpakken. de brochure Zicht op sociale veiligheid 
(2007) vormt een praktische handreiking met een 
lijst van 34 indicatoren. de brochure biedt sugges-
ties om indicatoren rond sociale veiligheid op 
buurtniveau effectief aan te pakken. Voorbeelden 
van indicatoren zijn geweld op straat, heling, ille-
gale verkoop in het openbaar, gebrekkig onderhoud 
van de collectieve ruimte (zoals het trappenhuis, 
gemeenschappelijk groen, het portiek), wildplas-
sen, naambordjes die ontbreken, illegale onderhuur, 
kapotte speeltoestellen en slechte straatverlichting. 

het gezamenlijk benoemen 
van problematische 
wijkveiligheidsindicatoren 
is een eenvoudiger opgave 
dan een consequente en 
gemeenschappelijke 
aanpak ervan

om het potentiële effect van het vroegsignalerings-
systeem te toetsen, is het geïmplementeerd in een 
probleemwijk in rotterdam. de grootste problemen 
op het gebied van veiligheid in de onderzochte 
buurt betroffen vervuiling op straat, achterstallig 
onderhoud van woonblokken, vandalisme, overlast 
van jongeren en asociaal gedrag. om tot een geza-
menlijk plan van aanpak te komen, zijn gesprekken 
gevoerd met professionals, waaronder de wijkregis-
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seur van de gemeente, de wijkagent en het opbouw-
werk. Vervolgens is de brochure geïntroduceerd in 
een bewonersplatform. 

Na enkele maanden werd duidelijk dat het gezamen-
lijk benoemen van problematische wijkveiligheids-
indicatoren door bewoners en buurtprofessionals 
een eenvoudiger opgave is dan een consequente en 
gemeenschappelijke aanpak ervan. de communica-
tie over de afstemming van de gewenste acties 
 tussen bewoners en professionals en tussen profes-
sionals onderling haperde. ook bleven de gemaakte 
afspraken steken in een grote mate van vrijblijvend-
heid. op meerdere punten bleef de uitvoering zelfs 
geheel stilliggen. dit frustreerde enkele actieve 
bewoners zo erg dat zij gedurende het traject 
afhaakten. Na afloop van het traject (looptijd: een 
jaar) zijn evaluatiegesprekken gevoerd met de wijk-
regisseur, betrokken professionals en leden van het 
bewonersplatform. de resultaten van het onderzoek 
bieden aanknopingspunten voor de manier waarop 
interventies gericht op vroegsignalering beter 
 zouden kunnen functioneren. 

gEMEENSChAppElIjk rEfErENTIEkADEr
in de eerste plaats is het noodzakelijk om een 
gemeenschappelijk perspectief te ontwikkelen 
op de aanpak. tekens van buurtverval dienen door 
alle lokale spelers te worden herkend én erkend als 
probleem. het onderzoek legt echter bloot dat 
bewoners en professionals, alsmede professionals 
onderling, verschillende referentiekaders hanteren 
als het gaat om het benoemen van tekenen van 

 verval in de wijk. deze discrepantie heeft zijn 
 weerslag op de aanpak die door de betrokkenen als 
wenselijk wordt ervaren. Zo was de gebrekkige staat 
van een groot deel van de balkonplaten van enkele 
woonblokken in de onderzochte buurt voor veel 
bewoners een doorn in het oog en een van de eerst 
geprioriteerde indicatoren. de erbarmelijke staat 
van de balkons gaf een verloederd straatbeeld en 
daaruit volgend een onveilig gevoel. hoewel de 
oplossing relatief snel en eenvoudig realiseerbaar 
was – schilderwerk of vervanging van de balkon-
platen door de woningcorporatie – werden de platen 
niet aangepakt, omdat de verantwoordelijke regio-
manager van de woningcorporatie het verloederde 
aanzicht van de woonblokken niet als probleem 
wilde erkennen. technisch gezien voldeden de 
 balkonplaten namelijk nog. 

een vroegsignalerings - 
systeem heeft frontlinie-
werkers nodig die professioneel 
en daadkrachtig handelen

achteraf gezien is de rol van het frontliniewerk 
(wijkagent, opbouwwerker, huismeester enzovoort) 
in het traject niet scherp genoeg gedefinieerd. 
onduidelijk was of zij deelnamen als vertegen-
woordiger van hun organisatie, als individuele 
 professional of als directe uitvoerder van de 
 methodiek. >>



28 sEcondant #6 | dEcEmbEr 2010 

Zo werd er tijdens het traject door bewoners 
 enkele malen gerept van onvoldoende opvolging 
na meldingen. het was ook onduidelijk of bij alle 
betrokken organisaties voldoende commitment 
bestond om met de signalen van buurtverval aan 
de slag te gaan. dit had een negatieve invloed op de 
moraal van het actieve bewonerskader, omdat veel 
geprioriteerde indicatoren zich buiten hun invloeds-
feer bevonden (bijvoorbeeld de aanpak van crimi-
nele jongeren, drugshandel of onderhoud van 
gebouwen). de betrokken organisaties en hun ver-
tegenwoordigers moeten dus gecommitteerd en 
gemandateerd zijn om de actiepunten die rond 
vroegsignalering worden vastgesteld ook tot uitvoe-
ring te brengen en hun beleid daarop af te stemmen. 
Zijn er (extra) werkuren beschikbaar om daadwer-
kelijk over te gaan tot handelen? een vroegsignale-
ringssysteem heeft frontliniewerkers nodig die 
 professioneel en daadkrachtig handelen en dus 
over voldoende mandaat beschikken en hun verant-
woordelijkheid nemen. frontliniewerkers moeten 
worden aangestuurd vanuit de doelstellingen van 
vroegsignalering. Zij moeten zich dus ook kunnen 
richten op vormen van ordeloosheid in de wijk 
die minder direct zichtbaar zijn. 

rEkENSChAp EN rESulTAAT
gebleken is dat in de samenwerking beperkt 
 sprake is van een cultuur waarin professionals 
elkaar aanspreken op het (niet) nakomen van 
afspraken, het inzichtelijk maken van geleverde 
inspanningen en het resultaat daarvan. 

als gevolg hiervan was gedurende het traject 
 onvoldoende zichtbaar welke acties werden onder-
nomen en wat werd bereikt. hoewel de gemeente 
in de persoon van de wijkregisseur een lichte regie 
op zich nam, werden betrokkenen onvoldoende 
gestimuleerd om onderling rekenschap aan elkaar 
af te leggen. 

de reinigingsdienst kon niet 
extra schoonmaken, omdat die 
door de centrale stad wordt 
aangestuurd. Voor wijken gold 
geen uitzondering

afspraken werden ook onvoldoende smart  
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en 
 tijdgebonden, red.) gemaakt. de rol van de wijk-
regisseur werd beperkt, doordat deze alleen invloed 
kon uitoefenen op instanties die direct door de 
 deelgemeente worden gefinancierd. Zo kon de 
 reinigingsdienst niet extra schoonmaken, omdat 
die door de centrale stad wordt aangestuurd. Voor 
wijken gold geen uitzondering. in de ketenaanpak 
rond wijkveiligheid zijn tal van organisaties betrok-
ken die geen subsidierelatie onderhouden met de 
gemeente. Zij laten zich vaak maar beperkt sturen 
door de lokale overheid, die veelal de rol van 
 regisseur in de keten vervult. instanties betrokken 
in de wijkaanpak dienen zich op een heldere wijze te 

‘jONgErEN kuNNEN zICh MET rOlMODEllEN IDENTIfICErEN’
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verantwoorden over de taakstelling die ze met 
betrekking tot vroegsignalering hebben gekregen. 
deze benadering heeft echter alleen kans van slagen 
als één partij de macht heeft om een stevige regie 
te voeren. deze moet eisen kunnen stellen aan 
betrokken organisaties wat betreft betrokkenheid 
en het nakomen van beloftes. ook moet ze over de 
bevoegdheid beschikken om sancties te verbinden 
aan het niet nakomen van afspraken of slecht 
 functioneren. 

VAN prIOrITErINg NAAr AANpAk
een van de voornaamste winstpunten van een 
vroegtijdige aanpak is dat deze mede gericht is op 
tekens van verval als ze nog klein zijn. Zoals de 
 studie van de rijksuniversiteit groningen aantoont 
(zie inleiding), kunnen relatief kleine strategische 
aanpassingen al een groot effect hebben op de 
 kwaliteit van de leefomgeving en de sociale veilig-
heid in de buurt. het is daarom betreurenswaardig 
dat zelfs de aanpak van kleine indicatoren, die door 
de bewoners als problemen ervaren worden, kan 
leiden tot bureaucratisch gedoe of tot botsingen 
tussen bewoners en buurtprofessionals. Vroegsig-
nalering heeft enige incubatietijd nodig om het doel 
en de consequenties van een vroegtijdige aanpak 
bij alle betrokkenen goed tussen de oren te krijgen. 
dit houdt in dat, alvorens het systeem te implemen-
teren via informatiebijeenkomsten en trainingsses-
sies voor bewoners én professionals, de uitgangs-
punten en doelstellingen van de aanpak uitvoerig 
moeten worden behandeld. daarbij dient er voor 
alle stakeholders ruimte te zijn om elkaars ziens-

wijze te bespreken en van daaruit een eenduidige 
strategie te bepalen. instanties moeten beseffen 
dat van hun professionals een substantiële bijdrage 
wordt gevraagd en het beleid afgestemd wordt op 
de collectieve behoeften van bewoners. om vroeg-
signalering tot een succes te maken, is het cruciaal 
dat de gemeente als schakel fungeert tussen de 
verschillende instanties en het actieve bewoners-
kader. de gemeente faciliteert concrete samen-
werking tussen partners op het gebied van sociale 
veiligheid. Zij committeert, mandateert en spreekt 
instanties aan op resultaat én is op gezette tijden 
bereid de vinger op de zere plek te leggen. want als 
deze verkenning één ding aantoont, dan is het wel 
dat voorkomen moet worden dat thema’s rond 
buurtverval wel worden geprioriteerd en besproken, 
maar niet worden aangepakt of opgelost. <<
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Een alternatief voor het begrip ‘Marokkaanse’ straatjongen

MOCrO’S zIjN DE NOzEMS VAN Nu
Is het mogelijk om Marokkaanse straatjongens die delinquent 
groepsgedrag vertonen als groep te omschrijven, zonder 
daarmee anderen te stigmatiseren? Criminoloog Jan Dirk 
de Jong vond de oplossing in de term ‘Mocro’. “Als wij de term 
overnemen waarmee Marokkaanse straatjongens naar zichzelf 
verwijzen, zou wel eens de angel uit het conflict gehaald 
kunnen worden tussen de Marokkaanse gemeenschap en 
de Nederlandse samenleving.”

door Jan Dirk de Jong 
de auteur is universitair docent aan de Vrije universiteit 

amsterdam

 W
ie de vraag stelt waarom marokkaanse 
jongens in Nederland opvallend vaak 
en veel delinquent gedrag vertonen, 
zit met een probleem. Je wilt het heb-

ben over een specifiek deel van de marokkaanse 
gemeenschap en niet over ‘de’ marokkanen. toch 
lijkt het schier onmogelijk woorden te kiezen die 
niet stigmatiserend werken voor alle marokkanen in 
Nederland. om dit probleem op te lossen sprak ik in 
mijn proefschrift over ‘marokkaanse’ straatjongens 
en hun straatcultuur (de Jong 2007). daarmee 
 ontstond een nieuw probleem, want nu moest ik 
vaststellen wat precies wordt bedoeld met een 
‘straatjongen’. in mijn proefschrift heb ik een straat-
jongen gedefinieerd als een jongen die het over-
grote deel van zijn vrije tijd op straat doorbrengt 
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>>

Een alternatief voor het begrip ‘Marokkaanse’ straatjongen

MOCrO’S zIjN DE NOzEMS VAN Nu
met andere straatjongens. achteraf bleek dat niet 
zo’n denderende definitie. door de ruime opzet van 
de definitie is het begrip ‘straatjongen’ een eigen 
leven gaan leiden (net als het daaraan gekoppelde 
begrip ‘straatcultuur’). enerzijds is het een zeer alge-
meen begrip geworden: het verwijst naar jongens 
die uiteenlopende vormen van gedrag vertonen op 
straat (van veel spelen op straat tot het plegen van 
ernstige delicten). anderzijds is het begrip straat-
jeugd een beperkt begrip geworden: impliciet 
 verwijst het eigenlijk alleen naar ‘allochtone’ jeugd, 
in het bijzonder van marokkaanse afkomst. deze 
ontwikkelingen zijn verwarrend en het is dan ook 
zaak een en ander recht te zetten.

de jongens zien zichzelf als 
echt ‘straat’ en willen graag 
door rest van de groep gezien 
worden als ‘kapot moeilijk’

met ‘straatjongens’ wilde ik verwijzen naar dat 
deel van de ‘marokkaanse’ jeugd dat opvallend 
delinquent groepsgedrag vertoont (van overlast-
gevend tot crimineel). het ging om de jongens die 
zich de ‘straatcultuur’ hadden eigen gemaakt en 
handelden naar de bijbehorende waarden en nor-
men. het waren de jongens die met geweld voor 
zichzelf opkwamen en allerlei andere vormen van 
stoer gedrag vertoonden (zich crimineel gedragen 
om er geld mee te verdienen, was daarbij overigens 
geen vereiste, maar werd wel geaccepteerd als een 
vorm van stoer gedrag). de jongens die ik op het oog 
had, zien zichzelf als echt ‘straat’ en willen graag 
door rest van de groep gezien worden als ‘kapot 

moeilijk’ (heel stoer). het ging mij dus 
om een heel specifieke populatie (niet 
om alle marokkaanse jongens en niet 
om Nederlandse, Surinaamse of Antil
liaanse straatjongens) . Zoals gezegd, 
doet de verwarrende wijze waarop het 
begrip ‘straatjongen’ nu gebruikt wordt 
in de discussie over jeugdproblematiek, 
daar geen recht meer aan. Vandaar 
dat we op zoek moeten naar 
een nieuw en beter begrip 
om deze specifieke groep 
‘marokkaanse’ straat-
jongens mee aan te 
duiden. >>
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NOzEMgEDrAg
dit probleem is niet nieuw. in de jaren zestig stuitte 
wouter buikhuisen op een vergelijkbaar probleem 
met het begrip ‘nozem’ in zijn proefschrift Achter
gronden van nozemgedrag (buikhuisen 1965). Veral-
gemenisering van het begrip ‘nozem’ had er toen 
ook toe geleid dat nozem niet langer verwees naar 
een specifieke groep jongens die zich op een bepaal-
de manier misdroegen. het begrip ‘nozem’ werd in 
de maatschappelijke discussie zo opgerekt dat het 
kon verwijzen naar “jeugddelinquenten, a-socialen, 
de sceptische jeugd, nihilisten, existentialisten, 
jeugdige cafetariabezoekers, jongeren die op 
 hoeken van straten, in portieken, automatieken, 
bioscoophallen staan, jeugdige bromfietsrijders die 
meer geluid maken dan strikt nodig is” (buikhuisen 
1965: 4), om maar een paar voorbeelden te noemen.

het begrip provo verwees 
niet langer naar de straatjeugd 
van toen, maar naar een 
verzameling van ‘happeners’, 
‘beatniks’, ‘hipsters’, ‘denkers’ 
en ‘activisten’

 buikhuisen zocht een nieuwe term om te kunnen 
verwijzen naar jongeren die “bepaalde vormen van 
onmaatschappelijk gedrag aan de dag leggen” 
(1965: 5) en muntte het begrip ‘provo’. de term 
bestaat uit de eerste twee lettergrepen van het woord 
provoceren. het provoceren als tijdverdrijf zag hij 
namelijk als het belangrijkste kenmerk van de provo.

kort na het verschijnen van het proefschrift van 
 buikhuisen kreeg ‘provo’ opeens een heel andere 

betekenis. roel van duyn kaapte het begrip en startte 
de provo-beweging. daardoor verwees het begrip 
provo niet langer naar de straatjeugd van toen, maar 
naar een verzameling van ‘happeners’, ‘beatniks’, 
‘hipsters’, ‘denkers’ en ‘activisten’ (frenkel 1966). 
Net als nozem is het historische begrip ‘provo’ dus 
niet bruikbaar om naar ‘marokkaanse’ straatjeugd 
te verwijzen. dat is jammer, omdat het provoceren 
ook zo’n centrale rol speelt in hun straatcultuur.

grOEpSEIgEN STrAATTAAl
ik zou om bovenstaande redenen een nieuw begrip 
willen introduceren om naar een ‘marokkaanse’ 
straatjongen te verwijzen: de Mocro. dat begrip 
 ontleen ik aan hun groepseigen straattaal. de jon-
gens hebben opvattingen over wat een echte mocro 
is die exact overeenkomen met hetgeen ik met het 
begrip ‘straatjongen’ had willen aanduiden. een 
mocro komt met geweld op voor zichzelf en zijn 
vrienden. een mocro heeft ‘schijt’ en toont ‘ballen’ 
(lef) met provocerend gedrag in de publieke ruimte. 
en een echte mocro wil ‘draaien’ (succes uitstralen) 
op materialistische wijze en door er veel vriendin-
netjes op na te houden als een echte ‘player’ 
 (versierder). wie niet aan deze criteria voldoet, 
mag zich geen echte mocro noemen.

een negatieve reactie vanuit 
de samenleving op de hele 
groep kan secundair deviant 
gedrag in de hand werken

een mocro is dus een hedendaagse nozem of provo. 
het begrip geeft precies aan om welke groep het 
gaat, zowel binnen de marokkaanse gemeenschap 
als binnen de verzameling van jeugd die veel tijd op 
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straat doorbrengt. de aanduiding mocro dient niet 
alleen ter verduidelijking van mijn onderzoeksgroep. 
het begrip kan ook zorgen dat een negatieve reactie 
vanuit de samenleving op het wangedrag van deze 
jongens minder snel zal leiden tot een versterking 
van dat wangedrag. dit behoeft enige uitleg over 
groepsdynamica.
 
wanneer een groep een slechte naam heeft (een 
negatieve groepsidentiteit), betekent dit dat, als 
enkele groepsleden deviant gedrag vertonen, de 
hele groep daar op wordt aangekeken. als de andere 
groepsleden vinden dat ze ten onrechte te lijden 
 hebben onder die slechte naam, zullen ze zich keren 
tegen degenen die hen veroordelen (vaak betekent 
dat: tegen de samenleving). ook zullen ze eerder 
geneigd zijn de groepsleden te steunen die het devi-
ante gedrag hebben vertoond. een negatieve reactie 
vanuit de samenleving op de hele groep kan op die 
manier secundair deviant gedrag in de hand werken. 
dankzij het begrip mocro kan deze reactie echter 
worden voorkomen.

met mocro wordt namelijk niet langer verwezen naar 
de gehele marokkaanse gemeenschap, maar naar 
een heel specifiek deel daarvan: de straatjongens 
waarvan een groot deel inmiddels derde generatie 
migrant is (in hoeverre zijn zij nog marokkaans?). 
door niet langer te spreken over die ‘kut-marokka-
nen’ maar alleen nog over die vervelende mocro’s, 
zullen niet alle marokkanen zich in een slecht dag-
licht geplaatst voelen. daardoor zal de steun van 
de goeie aan de kwaaie afnemen. bovendien neemt 
de kracht van het argument van discriminatie af, 
waardoor de motivatie tot secundaire deviantie zal 
verminderen. een negatieve reactie op opvallend 
delinquent gedrag van een stel mocro’s betekent 
niet langer dat alle marokkaanse jongens denken 
dat ze alleen maar gezien worden als criminelen 

en zich daar naar gaan gedragen. als wij de term 
overnemen waarmee marokkaanse straatjongens 
naar zichzelf verwijzen, zou wel eens de angel uit 
het conflict gehaald kunnen worden tussen 
de marokkaanse gemeenschap en de Nederlandse 
samenleving. <<
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 iNterView Alcoholgebruik onder jongeren 

‘ gEzAMENlIjk NEE z EggEN VOOrkOMT 
hErSENlETSEl éN O VErlAST’
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>>

door Sandra Put
de auteur is werkzaam als journalist bij kepcom  

creatieve communicatie.

 d
rinken is stoer, denken veel jongeren. 
ach, als ze thuis een biertje drinken is 
het niet zo erg, denken veel ouders. dus 
drinkt de jeugd. Zorgwekkend is echter dat 

er steeds meer en vaker op jongere leeftijd alcohol 
wordt genuttigd. in 2008 was de gemiddelde leeftijd 
vijftien jaar. in datzelfde jaar was een op de tien 
 jongeren van twaalf jaar en ouder zelfs een zware 
drinker. wat inhoudt dat ze een of meerdere dagen 
per week minstens zes glazen alcohol drinken. uit 
de Nationale drug monitor 2009 van het trimbos-
instituut blijkt dat er ook een enorme toename is 
van het aantal geregistreerde jongeren van zestien 
jaar of jonger dat in het ziekenhuis wordt opge-
nomen in verband met alcoholgebruik. in 2001 
 belandden 263 jongeren in het ziekenhuis, in 
2008 waren dat er al 711. 

 iNterView Alcoholgebruik onder jongeren 

‘ gEzAMENlIjk NEE z EggEN VOOrkOMT 
hErSENlETSEl éN O VErlAST’

Het project ‘Laat ze niet (ver)
zuipen’ moet alcoholmisbruik 
onder jongeren in de provincie 
Zeeland terugdringen, onder 
meer door de regionale 
samenwerking te verbeteren / 
foto: Inge van Mill. 

het alcoholgebruik onder jongeren is zorgwek - 
kend. Er wordt steeds meer en op jongere leeftijd 
gedronken. het drinken van alcohol brengt grote 
risico’s met zich mee. De schoolprestaties hebben 
enorm te leiden onder de vele glazen bier en wodka 
die vrolijk achterover worden geslagen. Drank kan de 
kans op hersenbeschadiging en verslaving op latere 
leeftijd vergroten. Behalve dat alcohol schadelijk is 
voor de gezondheid, veroorzaken jongeren onder 
invloed ook veel schade en overlast.
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 “het drinken van alcohol op jonge leeftijd brengt 
enorme risico’s met zich mee”, zegt kinderarts 
Nico van der lely van de reinier de graaf groep 
in delft. 

‘als een kind eenmaal 
gedronken heeft, staat 
de deur wagenwijd open 
om met vrienden nog 
meer te drinken’

hij is de mede-initiator van de eerste Nederlandse 
polikliniek voor Jeugd & alcohol en doet er alles 
aan om Nederland en europa duidelijk te maken 
dat we ‘onze kinderen’ moeten beschermen tegen 
de gevaren. “de risico’s worden nog steeds onder-
schat”, zegt hij. de ouder die denkt dat hij zijn kind 
wel een glaasje kan laten meedrinken, omdat zoon- 
of dochterlief op die manier binnenshuis verant-
woord leert omgaan met alcohol, maakt volgens 
hem een fout. “als een kind eenmaal gedronken 
heeft, staat de deur wagenwijd open om met vrien-
den nog meer te drinken. Jongeren hebben zelf ook 
niet door wat alcohol met ze doet. Volwassenen 
worden slaperig van alcohol en gaan zwalken, jon-
geren blijven helder, zitten vol energie en blijven 
recht over een lijntje lopen tot ze ineens op het punt 
komen van een alcoholvergiftiging. dan vallen ze 
om, raken daarbij vaak gewond of komen in het 
ergste geval in een comateuze toestand terecht.”

lEEfTIjDgrENS 
als het aan de kinderarts ligt, wordt de leeftijds-
grens voor het kopen en drinken van alcohol van 
zestien jaar dan ook onmiddellijk verhoogd naar 
achttien jaar. “als ik heel eerlijk ben, zou ik zelfs 
liever zien dat, zoals in amerika, de leeftijdgrens op 
21 jaar wordt gesteld.” de kinderarts noemt die hoge 
leeftijdgrens niet voor niks. “Na drieëntwintig jaar 
zijn onze hersenen pas volgroeid. alcohol beïn-
vloedt de groei van het brein negatief. kinderen die 
nog in de groei zijn, kunnen na een alcoholvergifti-
ging blijvend met beschadigde hersenen rondlopen 
die significant kleiner zijn dan die van leeftijdsge-
noten die niet drinken.” Van der lely wijst erop dat 
 kinderen die zelfs maar één keer aan binge drinken 
doen – in korte tijd veel alcohol tot zich nemen – 
al de kans lopen om een schoolniveau te zakken. 
“als ik zeg dat jongeren met een iQ van 115 na het 
drinken van te veel alcohol nog een iQ over hebben 
van onder de 100, dan is toch duidelijk dat alcohol 
niet mag worden toegestaan onder kinderen?”

NAzOrg
Jongeren die beschadigd raken door alcoholgebruik 
gaan Van der lely duidelijk aan het hart. Naast zijn 
werk in het ziekenhuis reist hij dan ook door het 
hele land voor voorlichtingsbijeenkomsten en helpt 
hij gemeenten en andere partijen bij hun anti-alco-
holprojecten. het toenemende aantal gevallen van 
alcoholvergiftiging was voor de kinderarts reden 
om in 2006 bij de reinier de graaf groep in delft een 
alcoholkliniek op te zetten. inmiddels telt Neder-
land vijf alcoholpoli’s die door hem worden onder-
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steund. in de klinieken staat de nazorg centraal. 
Zodra een jongere uit zijn of haar coma komt, staat 
een team van pedagogen en psychologen klaar om 
ervoor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen. 
“de psycholoog onderzoekt welke schade de 
 alcohol bij de onvolgroeide hersenen heeft aan-
gericht. de pedagogen bekijken samen met 
de jonge patiënt websites die laten zien wat 
de gevolgen zijn. 

‘het alcoholgebruik heeft 
niet alleen gevolgen voor 
hun eigen gezondheid, 
het veroorzaakt ook een 
groot aantal problemen 
in de maatschappij’

de ouders worden intensief betrokken bij de 
gesprekken, want vooral bij hen moeten de ogen 
worden geopend om hun kind nooit meer toe te 
staan alcohol te nuttigen. Zij moeten ervoor zorgen 
dat de hersenen van hun kind de kans krijgen zo 
groot mogelijk te worden. Niet alleen omdat de kin-
deren op die manier letterlijk slimmer blijven, maar 
ook omdat door het alcoholgebruik de kans groter is 
dat ze later alcoholist worden. de hersenfuncties die 
gevolgen en gevaren kunnen inschatten blijven 
namelijk onderontwikkeld. huiselijk geweld en 
agressief gedrag gaan daarmee vaak gepaard.”

OVErlAST 
daarmee is de link gelegd met de veiligheids-
component van de alcoholproblematiek onder 
 jongeren. “het alcoholgebruik heeft niet alleen 
gevolgen voor hun eigen gezondheid”, zegt letty 
demmers, korpschef van de politie Zeeland. “het 
veroorzaakt ook een groot aantal problemen in 
de maatschappij als overlast, vandalisme en op 
de langere termijn alcoholisme en huiselijk geweld. 
het drankgebruik van jongeren kost de Nederlandse 
maatschappij veel geld. in de grote steden wordt elk 
weekeinde voor één à twee ton schade aangericht 
door jongeren onder invloed.”

in haar vorige baan als burgemeester van best 
zette demmers zich al volop in om het alcohol-
gedrag van de jeugd aan te pakken. “Nederlandse 
tieners behoorden vier jaar geleden tot de grootste 
drinkers van europa. binnen Nederland lag het alco-
holgebruik in Zuidoost-brabant gemiddeld nog een 
stuk hoger en er was een trend gaande om steeds 
jonger, steeds vaker en steeds meer te drinken. 
onze jongeren liepen enorme gezondheidsrisico’s 
en veroorzaakten ook nog eens veel overlastpro-
blemen. in Zuidoost-brabant hebben we daarom 
besloten daar gezamenlijk iets tegen te doen.”

samen met de wethouders gezondheidszorg van 
de 21 gemeenten werd het project ‘laat je niet fles-
sen’ gestart. daarbij werden ook andere belangrijke 
 partijen betrokken, als de ggd, halt, verslavings-
zorginstelling Novadic-kentron, het openbaar 
ministerie en de nieuwe Voedsel en warenautoriteit. >>
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“Jongeren van de alcohol afhouden, kun je niet 
alleen. dat moet je met elkaar proberen te bewerk-
stelligen. Je kunt als burgemeester de sluitingstij-
den van de cafés binnen je eigen gemeentegrenzen 
veranderen, maar als dat in jouw buurtgemeente 
niet gebeurt, dan stappen de jongeren simpelweg 
op hun fietsje. alleen mét elkaar kun je blokkades 
opwerpen.”

‘Jongeren hebben 
nog een puberbrein 
dat risico’s niet ziet’

 “letty demmers had in die tijd absoluut een 
 voortrekkersrol met haar aanpak”, zegt Van der lely. 
“Zij heeft Nederland laten zien dat je jongeren niet 
in je eentje van de alcohol kunt afhouden en dat een 
simpele voorlichtingscampagne alléén niet helpt. 
Jongeren hebben nog een puberbrein dat risico’s 
niet ziet. Je kunt ze waarschuwen met de meest 
vreselijke voorbeelden van wat ze kan overkomen, 
maar dat komt niet aan. de prefrontale cortex is 
nog niet ontwikkeld, het gebied dat onder andere 
verantwoordelijk is voor het overzien van de 
 consequenties van je daden.”

rEgElS
“en dat is iets wat dokter Van der lely ons in die tijd 
heel goed heeft duidelijk gemaakt”, zegt demmers. 
“dankzij zijn kennis wisten we dat we ons met 
het project moesten richten op de volwassenen in 

de omgeving van de jongeren, zoals de ouders en 
de verkopers van alcohol. Zij moeten ervoor zorgen 
dat de beschikbaarheid van alcohol wordt beperkt. 
Naast voorlichting en communicatie speelt het 
stellen en handhaven van regels een heel belang-
rijke rol. Zo hebben wij in brabant met elkaar 
 afgesproken dat we dronken jongeren op straat 
niet langer accepteren, evenmin als het schenken 
aan dronken jongeren onder de zestien jaar, maar 
met name ook in de leeftijd van 16 tot 24 jaar.”

de aanpak bleek effectief. inmiddels ligt het drank-
gebruik in Zuidoost-brabant op het landelijke 
gemiddelde en is ‘laat je niet flessen’ het voorbeeld 
voor veel nieuwe alcoholprojecten in Nederland. 
met haar baanwissel van burgemeester van best 
naar korpschef in Zeeland heeft demmers haar 
 aanpak meegenomen. “er gebeurde in Zeeland al 
veel op het gebied van de aanpak van alcohol onder 
jongeren”, zegt demmers, “maar het ontbrak nog 
aan een regionale samenwerking, die echt nodig is 
wil je het probleem effectief kunnen aanpakken. 
daarom zijn we begonnen met het project ‘laat ze 
niet (ver)zuipen!’ het principe is hetzelfde als in 
brabant. de problematiek rondom alcohol en jeugd 
is in Zeeland ook vergelijkbaar, behalve dat wij hier 
in de zomer er nog heel wat jongeren in een feest-
stemming bij krijgen.”

STuurgrOEp
uit een quickscan van het Zeeuwse instituut voor 
sociale en culturele ontwikkeling scoop blijkt dat 
65 procent van de veertien- en vijftienjarigen in 
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 Zeeland de afgelopen vier weken heeft gedronken. 
inmiddels is er een Zeeuwse stuurgroep Jeugd en 
alcohol opgericht waar alle dertien gemeenten, de 
provincie Zeeland, de ggd, indigo (een organisatie 
voor mentale ondersteuning) en de politie deel van 
uit maken. het project is financieel ondersteund 
door het ministerie van binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties en de provincie Zeeland, waar-
door er ook een vaste projectleider kon worden 
 aangesteld. deze legt namens de stuurgroep 
 verantwoording af over de start, de voortgang en 
het resultaat van het project in het college Zorg 
en welzijn en in het regionaal college.

‘in sportkantines 
wordt tijdens jeugdtoer-
nooien niet meer voor 
zes uur ‘s avonds alcohol 
geschonken’ 

“het is de bedoeling dat het project onlosmakelijk 
verbonden wordt met de regionale aanpak in de 
oosterschelderegio, op walcheren en in Zeeuws-
Vlaanderen en de aanpak die op lokaal niveau al 
plaatsvindt. door intensief met elkaar samen te 
werken kunnen we een eenduidig signaal richting 
de jongeren en hun omgeving afgeven en dat is 
dat we alcoholgebruik onder jongeren niet langer 
tolereren. Zo zijn campingeigenaren al bezig jonge-
ren onder de zestien te weigeren, wordt er volop 

gecontroleerd in cafés, krijgen ouders voorlichting 
en wordt er in sportkantines tijdens jeugdtoernooi-
en niet meer voor zes uur ‘s avonds  alcohol 
geschonken’.” Van der lely is het met die gezamen-
lijke aanpak helemaal eens: “met elkaar nee zeggen 
is echt de enige oplossing om hersen letsel en 
 overlast te voorkomen.” <<

EEN BIjEENkOMST Op MAAT IN  
uW gEMEENTE Of rEgIO?
om te onderstrepen dat alcoholbeleid 
een  veiligheids- én gezondheidsthema is, 
 organiseert het ccv samen met kinderarts 
nico van der lely bijeenkomsten op maat 
om u verder op weg te helpen. interesse? 
neem dan  contact op met het ccv of kijk 
op www.hetccv.nl/jeugdenalcohol
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Meer aandacht en prioriteit geven aan overval-
criminaliteit helpt. Dat is een van de conclusies uit het 
onderzoek Overvallen in Nederland. Een fenomeen analyse 
en evaluatie van de aanpak, dat in opdracht van de 
landelijke Taskforce Overvallen door criminoloog fijnaut 
en IVA Beleidsonder zoek en Advies werd uitgevoerd. 
De belangrijkste aanbeveling van de onderzoekers: 
politie en overheid moeten zich meer gaan inzetten.

 iNterView Onderzoek Overvalcriminaliteit in Nederland

‘ BEElDVOrMINg 
TOTAAl ANDErS 
DAN prAkTIjk’

door Nelleke Plomp
de auteur is werkzaam als journalist bij kepcom  

creatieve communicatie.

 E
r vinden in Nederland steeds meer geweld-
dadige overvallen plaats op winkels en 
woningen en de daders worden steeds jonger 
en agressiever. dat beeld bestaat zowel bij 

de burger als bij de politie en de overheid. maar 
is dat idee juist? criminoloog en hoogleraar 

 rechtsvergelijking aan de universiteit van tilburg 
cyrille fijnaut kreeg van de landelijke taskforce 
overvallen de opdracht het fenomeen overvalcrimi-
naliteit te onderzoeken. hij ging met een team van 
zes mensen aan de slag met de ontwikkeling van 
het fenomeen overvalcriminaliteit in de afgelopen 
tien jaar én het verband tussen beleid en ontwik-
kelingen. fijnaut kwam daarbij tot verrassende 
 conclusies. hans moors is een van de teamleden. 
hij is hoofd van de afdeling Veiligheid & criminali-
teit, welzijn & Zorg bij iVa beleidsonderzoek en 
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het openbaar ministerie, de politie en het ccV 
om overvallen te bestrijden? wat gebeurt er met de 
daders in de strafrechtelijke keten? is dat effectief? 
dat de studie bestaat uit een combinatie van de 
ontwikkeling van het fenomeen én het toegepaste 
beleid, is volgens moors in Nederland uniek. 

VErkEErDE BEElDVOrMINg
om het afgelopen decennium te kunnen duiden, 
zetten de onderzoekers de overvalcriminaliteit in 
een historisch perspectief. “het eerste wat opvalt, is 
dat er veel minder is veranderd dan mensen denken,” 
zegt ben rovers, die als zelfstandig criminologisch 
onderzoeker deel uitmaakt van het onderzoeks-
team.

‘de overvallen anno 2010 
verschillen niet heel erg met 
die van vijftien of twintig 
jaar geleden’

“bijna iedereen denkt dat overvallen steeds geweld-
dadiger worden en de daders steeds jonger. op 
detail kloppen deze beelden soms wel, maar vaak 
ook helemaal niet. de overvallen anno 2010 verschil-
len niet heel erg met die van vijftien of twintig jaar 
geleden. er zijn wel verschuivingen waarneembaar, 
maar die zijn minder groot dan we dachten.” rovers 
geeft aan dat hij nog nooit eerder heeft meege-
maakt dat de beeldvorming zo afwijkt van de gege-
vens. “we zijn ons ook gaan afvragen of de gegevens 
wel klopten. het antwoord kwam toen ik rapporten 
uit de jaren negentig over hetzelfde onderwerp 
bekeek. daaruit bleek dat de onderzoekers precies 
tegen hetzelfde waren aangelopen: een verkeerde 
beeldvorming.” Volgens rovers is een deel van de 
misvatting te verklaren vanuit het romantische 
beeld dat er over overvallen bestaat. “tot ongeveer 
twintig jaar geleden waren overvallers vooral profes-
sionals die hun daad grondig voorbereidden en 
grote doelwitten, als banken, uitzochten. Nu bestaat 
twee derde van de daders uit jongens op scooters die 
een greep in de kassa doen en dan weer weg zijn, de 
zogeheten hit and run. overvallen vinden ook steeds 
dichter bij huis plaats. het speelt zich niet meer ver 
weg af, het kan ook in jouw straat of zelf in je eigen 
huis gebeuren.” 

Van de inzet van  
DNA-spray moet een 
afschrikwekkende 
werking uitgaan. Bij het 
verlaten van een winkel 
kunnen overvallers 
worden bespoten met 
de spray, waardoor de 
politie ze makkelijker 
kan identificeren / foto: 
Inge van Mill. 

>>

advies, een onderzoeksbureau dat verbonden is 
aan de universiteit van tilburg. “fijnaut benaderde 
mij om mee te doen aan dit onderzoek. ondanks 
de korte looptijd van een halfjaar, was ik meteen 
enthousiast.” met de andere teamleden onderzocht 
moors een groot aantal vragen: is het aantal overval-
len de afgelopen jaren toegenomen of juist vermin-
derd? wat is de achtergrond van de daders? wat is 
bekend over hun persoonlijkheid? welke ontwikke-
lingen zien we in het beleid dat wordt gevoerd om 
overvallen tegen te gaan? wat doen particulieren, 
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INSTApDElICT
bij de politie heerst eveneens het idee dat overvallers 
steeds jonger worden. “een populair beeld is dat een 
overval een instapdelict is geworden, dus de mis-
daad waarmee je je criminele carrière begint”, zegt 
moors. “dit klopt niet. wij ontdekten juist een 
omgekeerde trend: een overval wordt steeds minder 
snel gepleegd. Voordat iemand een overval pleegt, 
is hij gemiddeld al dertien keer gearresteerd voor 
andere vergrijpen.”

Nog een denkbeeld dat het onderzoek onderuit-
haalt, is dat overvallen in de grote steden heel anders 
zijn dan die op het platteland. Ze zouden bijvoor-
beeld gewelddadiger zijn en vaker door jongeren 
worden gepleegd. “maar grosso modo zijn de 
 kenmerken van overvallen overal hetzelfde”, aldus 
rovers. “opvallend is dat de verslagen van regionale 
overvalcoördinatoren uit heel het land op elkaar 
lijken. Nu is het wel zo dat je buiten de grote steden 
iets meer kans hebt op een woningoverval. crimi-
nelen richten zich vaker op bedrijven aan huis, 
zoals tuinderijen. criminelen denken of weten dat 
daar geld zit, dus daar gaan ze op af.” 

prOfESSIONAlS
een opvallende toename van het aantal overvallen 
in 2007 was een van de redenen voor de landelijke 
taskforce overvallen om onderzoek te doen naar 
overvalcriminaliteit. 

‘er bestaan nu allemaal beelden 
die niet blijken te kloppen met 
de werkelijkheid. als er beleid 
wordt gemaakt naar aanleiding 
van die verkeerde beelden, 
gaat het mis’

“we zijn er alleen niet achter gekomen wat voor deze 
toename zorgde”, geeft moors aan. “we ontdekten 
wel dat de gemiddelde buit in die tijd groter en de 
delicten serieuzer werden. het leek of er weer meer 
professionals aan de slag waren. ook de daders die 
opgepakt werden, hadden vaak al meer ervaring. een 
theorie is dat er in 2007 een lichting criminelen is 
vrijgekomen die meteen weer aan de slag is gegaan, 

maar precies weten we het niet. daar zouden we 
aanvullend onderzoek naar moeten doen.” een aan-
beveling uit het rapport is dan ook om te zorgen voor 
een helder beeld van de daders om overvallen beter 
te bestrijden. “helaas bestaat er geen beroepsgroep 
van overvallers. Je kunt deze mensen moeilijk profi-
leren. Voor een betere aanpak is meer inzicht in 
daders noodzakelijk. er bestaan nu allemaal beelden 
die niet blijken te kloppen met de  werkelijkheid. als 
er beleid wordt gemaakt naar  aanleiding van die 
verkeerde beelden, gaat het mis. het heeft natuurlijk 
geen effect om veertienjarige veelplegers in de gaten 
te houden als zij het  probleem niet vormen.” 

CApACITEIT
uit eerder onderzoek blijkt dat overvallers lastig aan 
te pakken zijn, ze reageren erg slecht op gedrags-
maatregelen. “eigenlijk is er maar één manier om 
hen te stoppen en dat is door er voor te zorgen dat 
ze voor langere tijd worden uitgeschakeld. maar juist 
daarin slaagt het strafrechtapparaat slecht. als je 
gepakt wordt, krijg je een stevige straf. maar de kans 
dat je gepakt wordt, is klein”, legt rovers uit. “dat 
heeft allemaal te maken met het troebele beeld dat 
er van de daders bestaat. Vaak is er wel een vermoe-
den van wie het gedaan heeft, maar krijgen politie 
en om de overvaller niet achter de tralies. in onge-
veer 20 procent van de gevallen wordt een  verdachte 
aangehouden. de rest komt dus niet eens in beeld. 
Van die 20 procent verdwijnt een substantieel 
gedeelte ook nog eens uit beeld door juridische pro-
cedures.”

het grootste probleem waar de politie tegenaan 
loopt, is de beschikbare capaciteit, zo toont het 
onderzoek aan. Zowel op kwantitatief als kwalitatief 
gebied. “toch is dat is een kwestie van prioriteiten 
stellen”, stelt moors. “wij zeggen in dit onderzoek 
dan ook heel schoolmeesterachtig: als je overvallen 
belangrijk vindt, doe er dan wat mee. even kort door 
de bocht, als je kiest voor meer blauw op straat, 
dan betekent dat minder mankracht en geld voor 
rechercheurs die overvallers kunnen opsporen. 
 terwijl uit ons onderzoek juist blijkt dat het werkt als 
je meer aandacht aan overvallen besteedt. welke 
maatregelen er precies worden getroffen, maakt niet 
zoveel uit, maar meer inzet loont. onze aanbeveling 
is dan ook: walk the talk. maak net als vroeger speci-
ale teams die zich alleen op overvallen richten. de 
specialisten zijn vrijwel overal verdwenen, omdat 
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korpsen liever agenten hebben die flexibel inzetbaar 
zijn. Volgens ons is dit hét kernprobleem. de politie 
moet prioriteiten stellen, maar het blijft voor hen 
lastig om dit te doen.” 

EffICIëNT 
focussen op de repressie, het opsporen en vervolgen 
van criminelen, moet meer nadruk krijgen, stellen 
de onderzoekers. op dit moment krijgen overvallers 
die gepakt worden al een forse vrijheidsstraf. gemid-
deld zitten ze ruim twee jaar achter tralies. “als je 
bedenkt dat deze daders vaak ook nog andere 
 delicten plegen, is het dus heel efficiënt om ze vast 
te zetten”, zegt moors. “Zo voorkom je andere 
 misdaden die ook weer tijd en energie kosten. 
ons advies is dan ook dat rechercheurs zich gaan 
concentreren op het oplossen van gewelddadige 
vermogensdelicten.”

‘helaas participeren over val-
specialisten van de politie en 
het om niet in Veiligheids-
huizen. daardoor wordt 
waardevolle informatie 
niet gedeeld’

de samenwerking op het gebied van het opsporen 
en vervolgen van overvallers kan volgens het 
 onderzoek ook beter. aan de voorkant gaat de 
samenwerking wel goed. ondernemers, politie, 
beleidsmakers doen samen hun best om overvallen 
te voorkomen, maar aan de achterkant loopt het 
minder soepel. “de reclassering is bijvoorbeeld niet 
of nauwelijks betrokken bij de aanpak van overval-
criminaliteit, terwijl daar de kennis zit over het type 
dader en de juiste begeleiding. ook bij Veiligheids-
huizen mag meer aandacht voor overvallers komen. 
daar worden nu al veelplegers in de gaten gehouden, 
een groep waar vaak overvalverdachten tussen 
 zitten. helaas participeren overvalspecialisten van 
de politie en het om niet in Veiligheidshuizen. 
 daardoor wordt waardevolle informatie niet 
gedeeld. preventiemaatregelen zijn natuurlijk 
 prachtig, maar als je de daders niet achter de 
 tralies krijgt, heb je er niets aan.”

plAN VAN AANpAk
uiteindelijk valt of staat de aanpak van overval-
criminaliteit met de prioriteit die eraan gegeven 
wordt. “de oprichting van de taskforce overvallen 
en dit onderzoek zijn al goede ontwikkelingen”, 
 vinden de twee onderzoekers. “het is afwachten 
wat er in de praktijk gaat gebeuren met onze aan-
bevelingen. wij pleiten voor een goed plan van 
 aanpak, dat concreet wordt gemaakt voor ieder 
korps. Nu zijn er regio’s waar het beleid tot in de 
haarvaten is geregeld, maar er zijn ook korpsen waar 
de aanpak nog niet helder is. onze aanbevelingen 
kunnen hierbij zeker een rol spelen. de studie geeft 
een actueel, diepgaand en duidelijk beeld van over-
valcriminaliteit anno nu. wij gaan ervan uit dat 
beleidsmakers daar hun voordeel mee doen.” <<

fENOMEEN OVErVAlCrIMINAlITEIT
overvalcriminaliteit is het met geweld of 
 dreiging van geweld wegnemen of afpersen 
van enig goed, gepleegd door personen in 
een afgeschermde ruimte of op een gepland/
georganiseerd transport, of de poging daartoe. 
onder overvalcriminaliteit vallen overvallen op 
woningen, bedrijven, geldlopers of bezorgers 
van maaltijden. (straatroof valt in deze 
 definitie dus niet onder overvalcriminaliteit). 

Bron: KLPD

WWW
Het rapport Overvallen in Nederland. 
Een fenomeenanalyse en evaluatie van 
de aanpak is te downloaden via  
www.iva.nl
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Nederland heeft sinds kort een landelijk dekkend netwerk van 
45 Veiligheids huizen. De samenwerkingsverbanden die de Veiligheids-
huizen representeren, zijn in alle haast opgezet. het kabinet-rutte 
schrijft in zijn regeerakkoord over voorzetting én doorontwikkeling van 
de Veiligheids huizen. Welke uitdagingen staan de Veiligheidshuizen te 
wachten en hoe kunnen ze zich verder ontwikkelen? Thijs Jagersma 
geeft vijf bouwstenen voor een steviger Veiligheidshuis.

Vijf bouwstenen voor steviger samenwerken

uITDAgINgEN 
VOOr DE VEIlIg-
hEIDShuIzEN
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>>

door Thijs Jagersma
de auteur is werkzaam bij adviesbureau lysias advies 

en betrokken bij de (door)ontwikkeling van een vijftal 

Veiligheidshuizen.

 v
eiligheidshuizen zijn allereerst samen-
werkingsverbanden. denk daarbij aan 
samenwerkingspartners als het openbaar 
ministerie, reclasseringsorganisaties, 

 welzijnsorganisaties, de raad voor de kinder-
bescherming, politie en een of meerdere gemeen-
ten. deze partijen delen informatie en stemmen 
de aanpak rondom een casus op elkaar af. Zo krijgt 
een winkeldief die verward is en naar alcohol ruikt 
niet alleen te maken met de politie en het openbaar 
ministerie, maar ook met de reclassering. de dief 
krijgt zijn verdiende straf én verplichte zorg voor 
zijn verslaving.

in de meest uitgebreide vorm van het Veiligheids-
huis bevinden zowel de strafrechtsketen als de 
 veiligheidsketen en de zorgketen zich onder één 
dak. Zo blijft een ex-veelpleger die al twee jaar 
niet meer in aanraking is geweest met justitie 
door het Veiligheidshuis toch in beeld. Niet meer 
vanuit de justitiële keten, maar vanuit de zorgketen 
krijgt de veelpleger coaching en begeleiding om 
recidive te voorkomen. kerngedachte is door 

een intensieve samenwerking de effectiviteit 
en  efficiëntie van de veiligheidsaanpak te 
 verbeteren. 

DrIE rEDENEN VOOr EEN gOED gESprEk
slimmer, sneller, efficiënter, effectiever. dat 
klinkt goed, maar wat zijn deze woorden waard 
als de meerwaarde op de agenda staat, de nieuwe 
gezamenlijke begroting op tafel moet komen en 
samenwerkingsconvenanten opnieuw om 
 onder tekening vragen? 

missie van de Veiligheidshuizen is minder over-
last en minder criminaliteit in de samenleving. 
in hoeverre dragen de Veiligheidshuizen hieraan 
bij? de eerste jaarverslagen van de Veiligheids-
huizen spreken steevast van een beginperiode, 
het werken aan vertrouwen en experimenteren. 
er zijn weliswaar al enkele succesverhalen en resul-
taten. uit een onderzoek van Nelissen onderzoek 
en advies naar de limburgse Veiligheidshuizen 
blijkt bijvoorbeeld dat de persoonsgerichte aanpak 
zorgt voor een kleinere kans op recidive onder zeer 
actieve veelplegers. Nelissen rekent voor dat elke 
euro geïnvesteerd in het limburgse Veiligheids-
huisprogramma, zich terugbetaalt in een maat-
schappelijke kostenbesparing van ruim drie euro. 
toch blijven bewindslieden kritisch. 
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Vijf bouwstenen voor steviger samenwerken

uITDAgINgEN 
VOOr DE VEIlIg-
hEIDShuIzEN
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staatssecretaris teeven van Veiligheid en Justitie 
stelde in alkmaar bij de opening van het meest 
recent geopende Veiligheidshuis dat samenwerking 
geen doel op zich is. elk Veiligheidshuis moet aanto-
nen dat de crimi naliteit en overlast afnemen.

ten tweede vraagt de structurele financiering van 
de Veiligheidshuizen op korte termijn aandacht. 
ons vorige kabinet heeft de komst van de Veilig-
heidshuizen flink gestimuleerd. maar de subsidie 
vanuit het rijk kan zo maar eens drastisch worden 
ingekort. ook de geldkranen vanuit de gemeenten 
en de provincie stromen minder vanzelfsprekend. 
de overige partners zijn straks zelf aan zet om 
de Veiligheidshuizen (meer) te financieren. 

ten slotte ondertekenden de partners bij de opening 
van het Veiligheidshuis vaak een samenwerkings-
convenant. hierin zijn hun gezamenlijk ambities 
voor een bepaalde periode vastgelegd. Vaak is hierin 
ook een evaluatiemoment opgenomen. Veel van 
de Veiligheidshuizen evalueren binnenkort voor het 
eerst de samenwerking. om deze vervolgens 
opnieuw met een convenant te bezegelen.

BOuWSTENEN VOOr DOOrONTWIkkElINg
mijn reflectie op de actuele ontwikkelingen rondom 
de Veiligheidshuizen leidt maar tot één conclusie. 
betrokken partijen moeten juist nu het gesprek voe-
ren over de doorontwikkeling van de Veiligheidshui-
zen. op de agenda staan dan de wijze van samen-
werken, bijdragen van de partners en het herijken 
van doelen. doen ze dit niet, dan kunnen onderlinge 
verwachtingen van elkaar onder financiële druk 
ongemerkt en ongewild gaan wringen. hieronder 
vijf bouwstenen voor steviger samenwerken. 

1. Creëer ruimte om te pionieren
de kerngedachte voor het Veiligheidshuis is het 
ontkokeren van de aanpak. wie de schutting rond-
om zijn tuin verwijdert, levert privacy in maar leert 
wel de buurman beter kennen. de werkvloer van het 
Veiligheidshuis biedt ruimte om bij elkaar in de 
 keuken te kijken. elkaars gewoonten, werkaanpak 

en interventies begrijpen, geeft kansen om te 
komen tot verfrissende samenwerking. hoe creëer 
je die ruimte? een stuurgroep die te veel wil regelen 
en inkaderen werkt in ieder geval averechts. wat wel 
helpt, zijn bestuurders die hun huiswerk doen in de 
organisaties waar ze verantwoordelijk voor zijn. Ze 
stemmen de interne prioriteiten af op die van het 
Veiligheidshuis. dan krijgen uitvoerders de nodige 
steun als ze tegen grenzen aanlopen van hun eigen 
werkprocessen. Zo ontstaat uitvoerings- en beleids-
ruimte. het is aan de professional om de ruimte 
te gebruiken, met de ketenmanager voorop als 
 lichtend voorbeeld. 

2. zorg voor voldoende massa
Voor de Veiligheidshuizen lijkt er iets te bestaan als 
een kritieke massa. een minimale personeelsbezet-
ting, behoorlijk wat casussen en voldoende partners 
zijn nodig om boven een kwetsbaar punt uit te 
 stijgen. de doelgroepen waar de Veiligheidshuizen 
zich nu op kunnen richten zijn zeer divers. dat gaat 
van veelplegers en nazorg voor ex-gedetineerden tot 
daders en slachtoffer van huiselijk geweld. de aan-
pak kan zowel persoonsgebonden, groepsgericht 
als gebiedsgericht zijn. 

de jongste Veiligheidshuizen herbergen vaak een 
selectie uit deze doelgroepen en aanpakken. meest-
al zijn dat díe thema’s en aanpakken waar, voor de 
komst van het Veiligheidshuis, al enige ervaring 
mee is opgedaan. soms blijven bepaalde succes-
volle aanpakken verrassend genoeg buiten het 
 Veiligheidshuis. de tweede bouwsteen voor de 
doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen is 
het creëren van voldoende massa in de vorm van 
regionale  partners, doelgroepen en aanpakken. 
omdat kosten voor de huisvesting en een keten-
manager niet  lineair toenemen, leidt een grotere 
omvang van het Veiligheidshuis tot efficiency door 
het delen van overhead. uiteraard is er ook een 
grens aan de groei. Voor  volwassen en almaar 
 uitdijende Veiligheidshuizen schuilt het gevaar 
van overgewicht en het daarbij behorende gebrek 
aan flexibiliteit en  coördinatievermogen. 
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3. Maak inspanningen én resultaten zichtbaar
Samen effectief, de praktijk als inspiratie, het minis-
terie van Justitie bracht vorig jaar een boekje uit met 
deze titel. de geïnterviewde medewerkers van de 
Veiligheidshuizen geven daarin steevast aan over-
tuigd te zijn van de meerwaarde van de Veiligheids-
huizen. toch is het enthousiasme van de bevlogen 
professionals alleen niet genoeg. de meerwaarde 
zal ook zichtbaar moeten zijn op straat en in de 
 cijfers. politiek en bestuur willen zien en kunnen 
verantwoorden waar de Veiligheidshuizen aan 
 bijdragen. doorlooptijden en de uitvoering van 
plannen van aanpak zijn vaak maar met moeite 
boven water te halen. belangrijke bouwsteen voor 
de  Veiligheidshuizen is het opzetten van hoog-
waardige voortgangsrapportages. een deel van 
de inspanningen en resultaten is niet te vangen in 
rapporten. snelle en passende interventies zie je 
helaas niet in de cijfers terug. dit ondervang je door 
een aantal actuele casussen op te nemen als vast 
onderdeel van de rapportages. in het bovenstaande 
kader een voorbeeld van een casus. 

4. Spreek over individuele belangen 
in samenwerkingsverbanden is afhankelijkheid 
een gegeven. iedereen draagt zijn steentje bij. 
samen maak je dan het succes. lang niet alle 
 partijen willen en kunnen hetzelfde bijdragen aan 
geld en capaciteit. iedere partner is daarnaast alert 
op zijn positie en eigen doelen. levert onze deel-
name onszelf ook wat op? besteden mijn eigen 
mensen niet te veel tijd aan de verschillende 

 overleggen en hoelang zijn ze wel niet onderweg? 
moeten we straks niet weer veel te veel invoeren in 
andermans ict-systemen? dit soort vragen maakt 
partners behoedzaam. onzekere subsidiegelden 
maken deze vragen weer actueel. Vierde bouwsteen 
is om het gesprek over de belangen open te blijven 
voeren. uitgesproken belangen zijn belangen waar 
een afweging tussen gemaakt kan worden. 

5. Blijf bouwen
succesvolle samenwerkingsverbanden hebben tijd 
nodig om te groeien. langzaam groeien partners 
naar elkaar toe en leren elkaar kennen. dat vraagt 
om geduld en doorzettingsvermogen. culturen 
begrijpen elkaar beter en er ontstaat synergie 
 tussen de verschillende interventies. dat is het 
potentieel wat de architecten van Veiligheidshuizen 
voor ogen hadden. het fundament is gelegd.  
Nu blijven bouwen.
 
ExTrA VErDIEpINg 
Naast deze vijf actuele bouwstenen, pleit ik – 
voor een volgende bouwfase – voor het aanbrengen 
van een extra verdieping. de samenwerking gaat 
dan verder dan coördineren en afstemmen rondom 
bestaande aanpakken en interventies. het Veilig-
heidshuis van de toekomst ontwikkelt innovatieve 
aanpakken en komt tot nieuwe nog effectievere 
interventies. het Veiligheidshuis heeft met deze 
extra verdieping de potentie van een droomhuis. <<

CASuS: EChTpAAr TErrOrISEErT DE BuurT
een vriendelijke volkswijk wordt geplaagd door een 
overlastgevend echtpaar. de man heeft een buurt-
bewoner opgelicht om zijn verslaving te kunnen 
 bekostigen en de psychiatrische vrouw gedraagt zich 
agressief tegen iedereen die haar pad kruist. geregeld 
maakt het liefdeskoppel de buurt deelgenoot van 
 luidruchtige en slaande ruzie. 

geen van de instanties, inclusief de wijkagent, komt 
goed in gesprek met het tweetal. door gezamenlijke 
dossiervorming in het Veiligheidshuis en het benutten 
van wettelijke mogelijkheden ontstaan nieuwe 
 mogelijkheden. het echtpaar gaat in gesprek met 
de ‘bemoeizorg’. de reclasseringsmedewerker sluit 
daarbij aan. de verslaafde man blijkt gemotiveerd 
voor vrijwillige opname.



Ede is een van de gemeenten 
waar het Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel de regeling ‘Afrekenen 
met winkeldieven’ in de praktijk 
test / foto: Pallieter de Boer.

48 sEcondant #6 | dEcEmbEr 2010 



bedrijfsleven

Een winkeldief observeren en vasthouden en vervolgens op de politie 
wachten en aangifte doen, kost een ondernemer veel tijd en geld. Daarom 
werd een aantal jaar geleden de overlastdonatie gecreëerd: een civiel 
instrument waarmee de kosten die gemaakt worden bij een winkeldiefstal, 
door de ondernemer kunnen worden verhaald op de dief. het succes van 
de Stichting OverlastDonatie (SODA) heeft bij de ondernemers geleid tot 
de pilot ‘Wij rekenen af met winkeldieven’. het hoofdbedrijfschap 
Detailhandel heeft de overlastdonatie verder verfijnd.

door Sandra Put
de auteur is werkzaam als journalist bij kepcom creatieve 

communicatie.

 t
ubes tandpasta, viltstiften, sieraden en mp3-spelers 
die in een jaszak verdwijnen. Hoe groot of klein de buit 
ook is, diefstal zorgt in veel winkels voor oponthoud 
en overlast. Het kost de ondernemer veel tijd en geld 

om een winkeldiefstal af te handelen. via de stichting over-
lastdonatie (soda) kon de ondernemer sinds een paar jaar 
de tijd die hij kwijt was aan het observeren, aanhouden, wach-
ten op de politie en aangifte doen, verhalen op de winkeldief. 
Het civiele instrument dat in 2004 door de stichting overlast-
donatie in samenwerking met het openbaar ministerie, 
de politie, de Kamer van Koophandel en de ondernemers in 
een winkelcentrum in amsterdam osdorp werd bedacht en 

later over het land uitrolde, bleek al snel succesvol. 
 onder nemers kregen genoegdoening in de vorm van  
151 euro en menig winkeldief werd afgeschrikt. 

“toch is er reden om de overlastdonatie nu verder te 
 verfijnen”, zegt hendrik-Jan kaptein, beleidsadviseur en 
hoofd van het projectteam stop winkelcriminaliteit van 
het hoofdbedrijfschap detailhandel (hdb). “in al die jaren 
is er heel wat praktijkervaring opgedaan en zijn we tot 
de  conclusie gekomen dat het idee heel goed is, maar 
dat de uitvoering beter kan.” het waren het politiekorps 
gelderland-midden en het ministerie van Justitie die bij 
de hbd aanklopten om te vragen of de belangenorganisatie 
het systeem beter kon laten werken. Vooral veel fouten in 
de administratie maakten het lastig om de overlastdonatie 
goed uit te voeren. >>

reportage Nieuwe pilot voor verhalen van diefstalkosten

hBD rEkENT 
VOOrTAAN Af MET 
WINkElDIEVEN 
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NIET COMMErCIEEl
“de overlastdonatie was tot dan toe inderdaad in handen 
van soda”, vertelt kaptein. “een van de moeilijkheden is dat 
soda een commerciële stichting is. deze wordt in belangrijke 
mate gefinancierd door de binnenkomende administratie-
kosten. bij succes nemen de inkomsten dus steeds verder af. 
want hoe minder diefstal er wordt gepleegd, wat uiteindelijk 
de doelstelling is, hoe minder vaak de ondernemer gebruik-
maakt van de overlastdonatie. op die manier komt er dan 
ook steeds minder geld binnen. dit is in de praktijk al geble-
ken. in winkels waar ondernemers potentiële dieven waar-
schuwden met posters en stickers voor de overlastdonatie 
nam het aantal winkeldiefstallen met liefst 40 procent af. 
dat is natuurlijk een geweldig resultaat, maar het maakte 
het de soda wel lastig.” 

Voor het hbd is dat een stuk eenvoudiger. “wij behartigen 
de belangen van de ondernemer en hoeven geen winst te 
maken. Voor ons is het daardoor makkelijker om het systeem 
verder te verfijnen. er wordt met alle betrokken partijen geke-
ken hoe soda eventueel onderdeel kan blijven uitmaken van 
het instrument. Zo wordt er onder meer gedacht over het 
oprichten van een landelijke organisatie die de beheerder 
wordt van het idee. dat kan een stichting zijn, maar het zou 
ook het ccV kunnen zijn. onder de landelijke organisatie 
komen de sectoren en branches te hangen die gebruik willen 
maken van het instrument. wij zouden als detailhandel een 
beroep doen op een aantal activiteiten van de organisatie, 
bijvoorbeeld de helpdesk.”

pIlOT
Voor dat allemaal zover is, gaat het hbd praktijkervaring 
opdoen. met de pilot ‘wij rekenen af met winkeldieven’ wordt 
op het moment bekeken hoe het instrument nog succes-
voller kan worden ingezet. “de basis van het systeem blijft 
hetzelfde”, aldus kaptein. “op het moment dat een onder-
nemer een winkeldief op heterdaad betrapt kan hij, naast het 
strafrechtelijke traject, de winkeldief een schadevergoeding 
van 151 euro laten betalen voor de tijd die hij kwijt is aan de 
afhandeling van de winkeldiefstal. dat bedrag is ooit geba-
seerd op een reële berekening: het gemiddelde uurloon van 
de ondernemers en de tijd die ze gemiddeld kwijt zijn aan de 
afhandeling.” Zeker omdat de 151 euro inmiddels zo bekend is 
bij ondernemers en winkeldieven wil het hbd het bedrag 
vooralsnog zo houden. 

“maar ik sluit niet uit dat we het over een jaar gaan 
 verhogen. in al die jaren is er bijvoorbeeld geen inflatie-
correctie toegepast, dus helemaal reëel is de schade-
vergoeding niet meer.”

 ‘ook de kosten van directe 
schade, zoals het vernielen 
van verpakkingen en het 
verwijderen van beveiligings  - 
labels, kunnen we voor  
de ondernemer verhalen’

Voor wie zich aanmeldt voor de regeling ‘afrekenen met win-
keldieven’ – voorlopig kan dat alleen nog in de pilotgebieden 
gelderland-midden (winkelcentra ede, wageningen, huissen, 
els en bedrijventerrein Nieuwgraaf in duiven) en Noord-
holland (huizen) – gaat de hbd de schadevergoeding innen. 
“ook de kosten van directe schade, zoals het vernielen 
van verpakkingen en het verwijderen van beveiligingslabels, 
kunnen we voor de ondernemer verhalen. dat gaat dus verder 
dan de overlastdonatie. Voor ons werk brengen we admin-
stratiekosten in rekening, 25 euro om precies te zijn. dat 
betekent dat de ondernemer 126 euro op zijn rekening gestort 
krijgt. dat is meer dan in het verleden en we hopen de kosten 
nog meer naar beneden te kunnen brengen.”

ADMINSTrATIE
in de administratie zit volgens kaptein de grootste verfijning 
van het instrument. “de administratie werkte tot nu toe niet 
optimaal. wij hebben een softwarepakket gemaakt waarin 
alles netjes wordt geregeld. het systeem is volledig geauto-
matiseerd. wanneer een ondernemer besluit deel te nemen, 
hoeft hij zich alleen maar aan te melden via onze website. 
hij vult zijn gegevens in en krijgt van ons nog een bevestiging 
waarin we hem vragen zijn gegevens nog een keer goed te 
controleren. op die manier voorkomen we dat er fouten in 
het administratiesysteem komen. daarnaast zorgt het 
systeem voor een regelmatige terugkoppeling richting 
de ondernemer. de ondernemer weet daardoor precies 
hoe het met zijn claim staat en wanneer de dader heeft 
betaald, dan wel een volgende aanmaning krijgt.” 
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‘de ondernemer heeft 
er helemaal geen omkijken 
meer naar. in het verleden 
moest hij er zelf achteraan’

met de pilot worden twee systemen getest. “in het gebied 
gelderland-midden is de politie erg enthousiast over ons 
project en daarom werkt ze ook heel graag mee. Ze neemt 
een deel van onze werkzaamheden over. dat is erg bijzonder 
en verdient een groot compliment.” kaptein legt uit dat de 
ondernemers in gelderland-midden na inschrijving op de 
website naast de stickers en posters met de tekst ‘wij rekenen 
af met winkeldieven’ speciale schadeverhaalformulieren met 
doordrukvellen ontvangen. “wanneer de ondernemer samen 
met de dader in aanwezigheid van de politie het formulier 
invult, kan hij op die manier de dader één exemplaar geven, 
er zelf één houden en er twee aan de politie meegeven. 
de politie kijkt vervolgens of de aanhouding terecht is. als 
dat het geval is, maakt de politie een proces-verbaal op en 
vult het proces-verbaalnummer in op de formulieren. het 
origineel wordt naar ons gestuurd voor verdere afhandeling. 
de ondernemer heeft er helemaal geen omkijken meer naar. 
in het verleden moest hij er zelf achteraan.”

in het pilotgebied Noord-holland wordt nog een tweede 
 variant getest. daarbij komt er iets meer werk te liggen bij 
de ondernemer. “dat heeft als voordeel dat je lokaal geen 
afspraken hoeft te maken met de politiekorpsen”, zegt 
kaptein. “de ondernemer meldt zich bij ons aan op de web-
site en krijgt het schadeverhaalformulier gemaild met al zijn 
gegevens erin. hij wordt geacht het zelf te printen voor de 
dader en het proces-verbaalnummer op te vragen bij de 
 politie. Vervolgens kan op de site het schadeverhaalformulier 
verder worden ingevuld. in principe is ook in deze variant de 
politie nog nodig, maar in de toekomst wordt het misschien 
wel mogelijk om zonder tussenkomst van de politie het 
 afrekenen met winkeldieven te regelen. het gaat tenslotte 
puur om een civielrechtelijk verhaal.”

ONlINETrAININg
de uiteindelijke doelen van ‘afrekenen met winkeldieven’ 
zijn natuurlijk het aantal winkeldiefstallen verminderen, 
ondernemers schadeloos stellen én de aangiftebereidheid 

vergroten. kapitein: “door in de winkel duidelijk te communi-
ceren dat er altijd aangifte wordt gedaan van winkeldiefstal 
én dat 151 euro in rekening wordt gebracht voor oponthoud 
en overlast, kun je veel bereiken. het schrikt potentiële 
 winkeldieven af en ondernemers en hun medewerkers voelen 
zich gesterkt.”

“wij rekenen af met winkel - 
dieven’ kan bijvoorbeeld een 
heel goed onderdeel zijn van het 
keurmerk Veilig ondernemen’

om de ondernemers nog beter te ondersteunen, biedt 
het hbd ook een gratis onlinetraining aan over hoe ze 
 winkel dieven moeten aanhouden. “hopelijk wordt het op 
die manier makkelijker voor ze. Zo is het bijvoorbeeld heel 
verstandig om met zijn tweeën op een winkeldief af te 
 stappen. ook door zelf rustig te blijven en duidelijk te 
 communiceren kun je escalatie voorkomen. een tip als 
de dief niet alleen achterlaten in een ruimte met een schaar 
op tafel, klinkt misschien simpel maar je moet het wel net 
even weten.” de pilot ‘wij rekenen af met winkeldieven’ 
wordt in maart 2011 geëvalueerd. als dan blijkt dat een van 
de twee nieuwe systemen goed werkt, kan het verder in 
Nederland worden ingezet. “wij willen er alles aan doen om 
de winkeldiefstallen verder terug te dringen. overigens gaat 
dat volgens ons altijd gepaard met de inzet van meerdere 
maatregelen. ‘wij rekenen af met winkeldieven’ kan bijvoor-
beeld een heel goed onderdeel zijn van het keurmerk Veilig 
ondernemen. criminaliteit moet je tenslotte vanuit 
 verschillende kanten aanpakken, niet alleen door af te 
 rekenen, al blijkt dat wel heel effectief te zijn.” <<
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klapstuk van de veiligheidsparagraaf is 
de aanstelling van 500 man/vrouw extra 
politiepersoneel die zich exclusief gaan 
bezighouden met het arresteren van die-
renmishandelaren. succesje voor pVV-
parlementariër dion graus. uit de keuze 
voor deze prioriteit blijkt dat de onveilig-
heid van mensen niet meer zo nijpend 
wordt geacht. er worden weliswaar dage-
lijks winkeliers op brute wijze beroofd en 
alcoholgerelateerd geweld is niet alleen 
op het binnenhof een probleem. maar 
dat zijn volgens het nieuwe kabinet dus 
luxeproblemen. die moet de politie ook 
zonder extra personeel kunnen opknap-
pen. het kabinet gaat voor bello.

wat jammer nu dat de Nederlandse poli-
tie het met de aanstelling van 500 animal 
cops weer eens niet eens is. Zouden dat 

tegenwoordig, net als de rechters, ook 
allemaal dee-ses-en-sestigers zijn? de 
dierenpolitie zou volgens de politie 
wegens gebleken ineffectiviteit nog 
maar kort geleden zijn afgeschaft. en 
men weet wel belangrijkere prioriteiten. 
extra capaciteit zou men bijvoorbeeld 
goed kunnen gebruiken bij de uithuis-
plaatsing van mannen die hun partner 
mishandelen. dat is een tijdrovend kar-
wei en aan het aantal meldingen komt 
maar geen einde. onder de personen 
tegen wie door ex-partners aangifte is 
gedaan, zitten soms zelfs leden van de 
tweede kamer. praktijk en onderzoek 
hebben uitgewezen dat wie op partner-
mishandelaars jaagt, als bijvangst van-
zelf ook dierenmishandelaars binnen-
brengt. tussen de dadergroepen bestaat 
namelijk een aanzienlijke overlap. door 
het extra contingent agenten op partner-
mishandeling in te zetten, zou men dus 
twee vliegen slaan in een klap. 

maar ik weet een nog betere besteding 
voor het beloofde extra blauw op straat. 
in de integrale Veiligheidsmonitor vraagt 
men de Nederlandse bevolking elk jaar 
wat het belangrijkste veiligheidspro-
bleem is in de buurt. u zult zich de uit-
komst van vorig jaar nog wel herinneren. 
probleem numero uno bleek de honden-
poep. en in welke politieregio is dit pro-
bleem het grootst? het zal de randstad 
eens een keertje niet wezen. inderdaad. 
het was de randstad niet. de tabellen 
laten zien dat er nergens zoveel poep ligt 
op stoep als in Zuid limburg. komt die 
graus daar niet vandaan? 

ik zie het al voor me. door een befaamd 
onderzoeksinstituut is in opdracht van 
het ministerie van binnenlandse Zaken 
(inmiddels afgeschaft) een beleidsgericht 
vervolgonderzoek uitgevoerd naar de 
hondenpoep. Zoals tegenwoordig 
gebruikelijk, hebben de onderzoekers 
ook, wat zeg ik, in hoofdzaak, naar de 
etniciteit van de daders gekeken. maar 
nu zit men op het nieuw gecreëerde 
ministerie van Veiligheid en Justitie met 
het aangeboden rapport een beetje in de 
maag. onder de daders blijken blanke 
autochtonen zwaar oververtegenwoor-
digd. sterker nog, het probleem van de 
hondenpoep is het grootst in de minst 
geïslamiseerde gemeenten van Neder-
land (bijvoorbeeld heerlen en Venlo). 
kan dit rapport zo wel naar buiten? 
Natuurlijk wel. problemen moeten 
 worden benoemd. iedereen weet dat 
het poepprobleem wordt veroorzaakt 
door de honden van henk en ingrid. en 
de oplossingsrichting is ook duidelijk. 
meer turken en marokkanen voor een 
schonere stoep! een spreidingsbeleid 
voor blanke hondenbezitters!  
drollentax!

als de regering echt naar de mensen wil 
luisteren, dan wordt de eerste prioriteit in 
het veiligheidsbeleid de bestrijding van 
hondenpoep. geef die animal cops als 
eerste prioriteit het bekeuren van de aso-
ciale hondenbaasjes. en stationeer deze 
zogenoemde drollenbrigade met voor-
rang in heerlen, Venlo et cetera. wat zegt 
u? beledigend en discriminatoir? bent u 
soms ook van dee-ses-en-sestig? <<

ANIMAl COpS

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



de langdurige opsluiting van notoire 
veelplegers heeft de criminaliteit sterk 
teruggedrongen. dat blijkt uit onder-
zoek naar de regimes waarmee verslaaf-
de veelplegers in nederland sinds 2001 
gedurende twee jaar kunnen worden 
opgesloten. de strafrechtelijke opvang 
verslaafden en de maatregel tot plaat-
sing in een inrichting voor stelselmatige 
daders zijn volgens ben vollaard uitzon-
derlijk effectief gebleken in het vermin-
deren van auto- en woninginbraak in de 
periode 2001-2007 (zie de crimi-trends, 
elders in dit nummer). ongeveer twee 
derde van de totale daling van deze 
delicten kan worden toegeschreven aan 
het achter de tralies zetten van zeer 
actieve veelplegers. 

de resultaten van de langdurige opslui-
ting en behandeling van nederlandse 
veelplegers mogen dan indrukwekkend 
zijn, in het buitenland zijn de ogen 
steeds meer gericht op het verminderen 
van gelegenheden voor criminaliteit in 

plaats van het arresteren en vervolgen 
van overtreders. Eerder dit jaar zetten 
amerikaanse onderzoekers in opdracht 
van de zweedse brå de kansen van 
 place-based policing op een rij. dit 
 relatief nieuwe onderzoeksveld heeft al 
veelbelovende bevindingen opgeleverd 
over de effectiviteit en kostenefficiëntie 
van preventief politieoptreden op kleine, 
afgebakende plekken die kampen met 
veel criminaliteit. 

david Weisburg en zijn collega’s laten 
in dit onderzoek zien dat place-based 
policing niet altijd zo simpel is als het 
patrouilleren op hotspots. ten eerste 
vergt de oriëntatie op plaatsen een 
 gedetailleerde definitie van gebouwen, 
adressen, straten of wijksegmenten 
waar veiligheidsproblemen de spuigaten 
uitlopen. daarnaast is er in veel gevallen 
sprake van een complexe benadering, 
waarbij een uitvoerige analyse van 
 problemen wordt gemaakt, maatwerk 
wordt geleverd bij de aanpak van de 

 problematiek en langdurig wordt 
 geïnvesteerd in het vasthouden van de 
behaalde resultaten. Het grote voordeel 
van deze benadering is dat de politie de 
pijlen richt op kleine gebieden waar de 
problematiek het meest urgent is.

Werken volgens de methodiek van 
 place-based policing vraagt om een 
 drastische verandering in de werkwijze 
en organisatie van de politie, waarschu-
wen de amerikaanse onderzoekers. Het 
uitgangspunt van politie-interventies 
verschuift namelijk van het speuren 
naar mensen die overtredingen (kunnen 
gaan) plegen naar het bekijken van 
 settings waarin criminaliteit de kop 
opsteekt. 

Het goede nieuws: volgens Weisburg 
& co is er empirisch bewijs dat deze 
investeringen de moeite waard zijn. Het 
grootste deel van de veelvoorkomende 
criminaliteit is namelijk geconcentreerd 
in een relatief klein aantal plaatsen in 
steden, de zogenoemde long term chro-
nic crime locations. deze plekken bieden 
de politie dus een uitgelezen kans om 
tegen onveiligheid op te treden en de 
 criminaliteitsstatistieken positief te 
beïnvloeden. 

aangezien tot nu toe blijkt dat zich bij 
location-based policing weinig tot geen 
verplaatsingseffecten voordoen, con-
cludeert het brå-rapport dat de politie 
maatschappelijke veiligheid met deze 
preventieve benadering aanzienlijk kan 
vergroten. tegelijkertijd zou – door het 
dalen van de gevangenispopulatie – kun-
nen worden bezuinigd op de kosten van 
detentie. misschien is dat een gegeven 
om rekening mee te houden bij de vol-
gende evaluatie van de isd-maatregel. 
<< lynsey dubbeld is werkzaam bij het 

centrum voor criminaliteitspreventie en 

Veiligheid.
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ccV-nieuws

stappeNplaN VerhaleN schade
gemeenten die de schade die vandalen hebben aangericht, 
op hen willen verhalen, kunnen gebruikmaken van het  
ccV-stappenplan ‘schade verhalen’. het stappenplan leidt 
gemeenten door de verschillende fasen van het verhalen 
van schade en geeft suggesties hoe zij het proces kunnen 
inrichten. Via het keuzemenu kan eenvoudig op de verschil-
lende aspecten van de schadeverhaling worden ingezoomd. 

kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/instrumenten

bestuurliJke aaNpak

het ccV heeft eind vorige maand het Handboek Bestuurlijke 
aanpak georganiseerde criminaliteit gepubliceerd. dit handboek 
is een naslagwerk en wegwijzer voor gemeenten. het beschrijft 
het nut en de noodzaak van de aanpak en de randvoorwaarden 
waaraan moet worden voldaan om die te laten slagen. aan 
de hand van voorbeelden staat beschreven op welke manier 
gemeenten bestuursrechtelijke instrumenten 
 kunnen  inzetten.

kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/webwinkel

geweld op school

het ccV heeft een nieuw webdossier over de aanpak van 
geweld op school gelanceerd. dit dossier biedt een uniek 
 overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken. 
 scholen en hun veiligheidspartners kunnen binnen het 
 dossier een keuze maken uit diverse geweldsaanpakken. 
het overzicht sluit aan bij de indeling van de incident-
registratie, die sinds vorig jaar voor elke school verplicht is. 

kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/dossiers

Veilig eN geZoNd uitgaaN 

het centrum Veilig en gezond uitgaan is een initiatief van 
het ccV en het trimbos instituut. dit centrum ondersteunt 
gemeenten in hun streven naar een gezonder en veiliger 
 uitgaansklimaat. het stimuleert een integrale aanpak van 
de  uitgaansproblematiek, waarin tegelijkertijd aandacht is 
voor de gezondheid én de veiligheid van uitgaanspubliek. 

kijk voor meer informatie op www.veiligengezonduitgaan.nl

JoNgereNbuurtbemiddeliNg 
een promotiefilm van jongerenbuurtbemiddeling biedt 
 kijkers in een paar minuten een goede indruk van de inhoud 
en mogelijkheden van dit instrument. initiatiefnemers van 
jongerenbuurtbemiddeling kunnen de film gebruiken om in 
gesprek te gaan met netwerkpartners en samen te onder-
zoeken of jongerenbuurtbemiddeling een waardevolle 
 aan vulling is om de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt 
te  vergroten. 

kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/ 
jongerenbuurtbemiddeling

beste pkVw-proJect 2011 

de prijs voor het ‘pkVw-project van het jaar’ komt er weer aan. 
deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een gemeente die een 
voorbeeldfunctie heeft vervuld bij de invoering van het politie-
keurmerk Veilig wonen (pkVw). u kunt uw pkVw-project voor 
1 april 2011 bij het ccV indienen. de winnende gemeente wordt 
door het ccV in het zonnetje gezet en ontvangt een cheque 
van 5000 euro, te besteden aan woning- en wijkveiligheid. 

kijk voor meer informatie op www.politiekeurmerk.nl

publicaties NaleViNgsexpertise 

het ccV heeft drie publicaties geactualiseerd en opnieuw 
 uitgebracht. het gaat om de Tafel van elf, een veelzijdig 
 instrument, Programmatisch handhaven, gids voor gemeenten, 
waterschappen en provincies en Programmatisch Handhaven, 
gids voor departementen en inspecties. 

kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/webwinkel

afwegiNgskader cameratoeZicht

het ccV heeft een afwegingskader voor het invoeren of 
 continueren van cameratoezicht ontwikkeld. dit afwegings-
kader helpt gemeenten in hun besluitvorming. daarnaast 
is het schema geschikt als leidraad om de evaluatie van 
een project rond cameratoezicht te stroomlijnen.

kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/instrumenten

<< 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 kriti-
sche oordeelsvorming. opname van een  
artikel in het tijdschrift betekent niet 
dat de inhoud ervan het standpunt 
van het ccV weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per 
jaar (waaronder een dubbeldik zomer-
nummer) in een oplage van 20 000.

rEDACTIErAAD
a.c. berghuis (ministerie van Veiligheid 
en Justitie, dgrr), m.g.w. den boer (poli-
tieacademie), h. boutellier (Verwey-Jon-
ker instituut), l. westerman (Verbond van 
Verzekeraars), i. haisma (centrum voor 
criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
voorzitter), m.t.h. hendriks (ministerie 
van Veiligheid en Justitie, dgV/iV), b. 
Jansen (ministerie van Veiligheid en Justi-
tie, dsp), hans Nelen (universiteit maas-
tricht), J.e.J. prins (universiteit van til-
burg), c. de ruiter (trimbos instituut), k. 
wittebrood (scp).

kErNrEDACTIE
f. beijaard (wodc), m. eysink smeets 
(hogeschool iNhollaNd), p.p.h.m. klerks 
(openbaar ministerie), m.m. Veelders 
(ministerie van Veiligheid en Justitie, 
dgV/iV), p. Versteegh (politie haaglan-
den), a.b. Volkers (VNo-Ncw), m. de 
Vroege (centrum voor criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid), J.J. de waard (minis-
terie van Veiligheid en 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 25-1 (februari 2010) 
dient uiterlijk 7 januari 2011 in het bezit 
van de redactie te zijn. ongevraagde 
kopij kan plaatsing worden geweigerd.

AAN DIT NuMMEr WErkTEN MEE:
silke van arum, lynsey dubbeld 
Jan van dijk, Yvonne van der heijden, 
thijs Jagersma, Jan dirk de Jong, 
Vasco lub, Nelleke plomp, sandra put, 
ben Vollaard.

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

er bestaat geen enkele relatie tussen op 
foto’s afgebeelde personen en de inhoud 
van de artikelen, tenzij in een 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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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 (ccv)  
draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door het stimuleren van  
publiek-private samenwerking, actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk  
en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten en regelingen.
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