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inhoud

leeftiJd en 
 criminaliteit 
van jongeren die tot de harde 
kern behoren, is de gangbare 
gedachte dat zij bewust aansturen 
op een criminele carrière. 
Maar, net als bij de groep 
 ‘gewone’  delinquenten daalt 
het aantal vermogensmisdrijven 
en  vernielingen naarmate de 
 leeftijd stijgt.

6 crimi-trends

20
Werkvloer
JongerenproJecten
 FOTOSEriE  in projecten zoals watch Out! 
werken jongeren als toezichthouder. 
daarmee vergroten zij hun arbeids - 
per s pectief én dragen zij bij aan de 
wijkveiligheid.

26
veiligheidsstrategieën
in haaglanden daalde in 2002-2006 de 
aangiftecriminaliteit flink. probleem-
gericht werken, informatiegestuurde 
politiezorg en burgerparticipatie 
leverden een cruciale bijdrage.

36
Jongerenoverlast 
in het publieke debat ervaren vooral 
ouderen overlast van jongeren.  
Maar dat strookt niet met de feiten.

42
onlinecriminaliteit
het gemiddelde cybercrimedelict 
heeft niks met whizzkids te maken, 
maar is vaak verweven met ‘gewone’ 
criminaliteit zoals oplichting.

46 
Jongerenplek
jongerenontmoetingsplaatsen worden 
geacht om jongerenoverlast te helpen 
verminderen. van de jOp in papendrecht 
is het effect daarop onderzocht. 

52 
geweldsmonitoren 
er zijn meerdere geschikte monitoren 
om trends in geweld te meten. Op de 
ontwikkelingen na 2002 is echter geen 
peil te trekken. 

 

vaste rubrieken
03 redactioneel
04 snippers
64 column
65 buitenlandse berichten
66 ccv-nieuws
67 colofon
68 cartoon

Omslag: van alle jonge verdachten woont  
20 procent in de vier grote steden. 5 procent 
woont in Den Haag. De jongen op de foto heeft 
geen relatie met de inhoud van het verhaal.
/ foto: Inge van Mill.

14
techniek en beveiliging
 iNTErViEw  ewout Meijer, universiteit 
Maastricht: “in de gezondheidssector is 
langdurig onderzoek verplicht. voor 
veiligheidsmaatregelen zou eenzelfde eis 
moeten gelden.”

32
mensenhandel 
 iNTErViEw  bas de visser, comensha: 
“we gaan ervan uit dat de meeste 
mensenhandel verborgen blijft.”

58
bedrijfsleven
veilig uitgaan 
 rEpOrTAgE  de kwaliteitsmeter veilig 
uitgaan wordt geactualiseerd en 
verbeterd. een evaluatie van kvu-
projecten moet de gegevens daarvoor 
leveren.
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Vrouwen plegen relatief veel 
 vermogensmisdrijven zonder geweld 
zoals winkeldiefstal. Het meisje op 
de foto heeft geen relatie met de 
inhoud van het verhaal. / foto: Inge 
van Mill.

Om overlast en antisociaal gedrag van jongeren 
te bestrijden, zetten gemeenten, politie en justitie 
alle zeilen bij. rondhangende jongeren die buurt-
bewoners het leven zuur maken, kunnen persoon-
lijke straat- en pleinverboden aan hun broek krijgen. 
Ouders van jongeren die bewoners intimideren, 
krijgen jongerenwerkers en buurtregisseurs over 
de vloer, die hen met de neus op de feiten drukken. 
Of er vallen brieven op de mat waarin officiële 
instanties de ouders confronteren met het 
 wangedrag van hun spruiten. 

veel maatregelen zijn gericht op risicojongeren 
die net als andere adolescenten hun grenzen 
 verkennen, maar daarbij ook experimenteren met 
antisociaal gedrag en kleine criminaliteit. de mees-
te jongeren die experimenteren met hun vrijheid en 
delicten plegen, zetten daar uiteindelijk een punt 
achter. Met het stijgen van de leeftijd, daalt het aan-
tal  misdrijven bij verdachten tussen de 12 en 24 jaar, 
constateren dorien van nobelaar en wouter van 
der leest (dienst ipOl, klpd) in de crimi-trends. 
dat leeftijdseffect geldt zowel voor vermogens-
misdrijven zonder geweld (zoals winkeldiefstallen) 
als voor vernielingen en misdrijven tegen de open-
bare orde. het is echter afwezig bij gewelds-

misdrijven tegen personen: voor elke leeftijdsgroep 
is het aantal geweldsmisdrijven min of meer even 
groot. dit is kennelijk geen type misdrijf waar 
 experimenterende adolescenten na verloop van tijd 
de brui aan geven. 

tegen jongerenoverlast worden allerlei maatregelen 
uitgeprobeerd. vaak vanuit de gedachte: baat het 
niet, dan schaadt het niet. denk aan het draaien van 
klassieke muziek om hangjongeren te verjagen. 
Maar ernstig crimineel gedrag van jongeren, 
zoals geweldsmisdrijven, vraagt om beproefde 
interventies. gelukkig groeit de kennis daarover 
gestaag. de erkenningscommissie gedragsinter-
venties van het ministerie van veiligheid en justitie 
brengt bijvoorbeeld effectieve gedragsinterventies 
in kaart. en uit onderzoek van het zweedse kennis-
centrum brå (Morales e.a., 2010) weten we dat 
 cognitieve gedragsinterventies voor jonge daders in 
detentie, recidive helpen verminderen (Treatment 
Effectiveness in Secure Corrections of Serious (Violent 
or Chronic) Juvenile Offenders). werkzame interven-
ties genoeg dus. belangrijk is vooral dat de werelden 
van onderzoek en praktijk met elkaar in gesprek 
blijven en hoogwaardige kennis blijven uitwisselen. 
<< alfred hakkert

experimenteren
redactioneel

www.hetccv.nl
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terroristen zijn niet gek. dat is een van de 
uitgangspunten van Aanpak van radica
lisme. Een psychologische analyse. uit 
onderzoek naar de mentale toestand van 
veroordeelde terroristen blijkt dat deze 
geweldplegers psychisch niet verschillen 
van de gemiddelde bevolking. volgens 
gedragswetenschappelijk trainer arjan 
de wolf en sociaal wetenschapper bert-
jan doosje is radicalisering te begrijpen 

vanuit normale groepsprocessen. in hun 
psychologische analyse van de stapsge-
wijze processen die radicaliserende mos-
lims doorlopen, schenken ze daarom 
aandacht aan de motivatie van indivi-
duen en sociale dynamiek van radicale 
groeperingen.

Aanpak van radicalisme beschrijft niet 
alleen het verloop van radicaliserings-
processen, zoals dat bekend is uit theore-
tische literatuur en de nederlandse prak-
tijk, maar kijkt ook naar mogelijke 
interventies. centraal in het boek staat 
het trappenhuismodel: de vijf verdiepin-
gen in een trappenhuis symboliseren een 
radicaliseringsproces. naarmate indivi-
duen het trappenhuis beklimmen, zien 
ze steeds minder keuzes, hetgeen er uit-
eindelijk toe kan leiden dat ze vernieti-
ging als enige uitweg zien. per verdieping 

bespreken de auteurs hoe radicalisering 
kan worden voorkomen en welke moge-
lijkheden er zijn voor deradicalisering. 
de aanbevelingen van de wolf en doosje 
vloeien voort uit inzichten uit de sociale 
psychologie, zoals kennis over de gevol-
gen van relatieve deprivatie en over de 
werkwijze van rekruteurs. het grootste 
deel van de aanbevolen interventies, 
waaronder het tegengaan van discrimi-
natie van moslims en het inzetten van 
infiltranten, is niet uitgebreid onder-
zocht op effectiviteit. vaststaat dat 
 polarisatie tussen islamitische en niet-
islamitische inwoners in nederland 
een voedingsbodem creëert voor aan-
komende terroristen.

Arjan de wolf en Bertjan Doosje, Aanpak van 
radicalisme. Een psychologische analyse, Swp, 
Amsterdam, iSBN 978 90 66659 92 6.

sociaal-psychologische aanpak van radicalisering

in amsterdam is de russische georgani-
seerde misdaad niet actief. Ondanks 
mediaberichten over gewelddadige 
c riminele operaties, houden de nieuwe 
rijken uit de voormalige sovjet unie zich 
op hollandse bodem alleen bezig met 
witwassen. dat ontdekte hoogleraar 
 criminologie dina siegel tijdens haar 
etnografische onderzoek naar de praktij-
ken van de russische maffia in amster-
dam. de criminele netwerken zien onze 

hoofdstad als een maffiavrije zone, waar 
ze hun gezinnen een veilig onderkomen 
kunnen bieden, terwijl ze zelf in andere 
landen operaties opzetten.

het onderzoek naar russisch sprekende 
immigranten in amsterdam, waarvoor 
siegel maandenlang in cafés, bij vergade-
ringen en op vakantiebestemmingen 
sprak met informanten, laat zien hoe 
zinvol etnografische methoden kunnen 
zijn. de reputatie van de maffia roept 
– met dank aan mediaberichtgeving en 
films zoals The Godfather – bijna mythi-
sche beelden op van criminele netwer-
ken. etnografisch onderzoek kan volgens 
siegel het verschil tussen beeld en werke-
lijkheid van dit soort misdaadpraktijken 
onthullen en verklaren. Maffia, diaman
ten en Mozart. Etnografie in criminolo
gisch onderzoek, de oratie die de van 
 oorsprong russische siegel uitsprak bij 

haar benoeming als hoogleraar aan de 
universiteit utrecht, geeft verschillende 
voorbeelden van de manier waarop 
 etnografie een theoretische analyse kan 
funderen. de combinatie van participe-
rende observatie en discoursanalyse van 
documenten, beelden en geluiden is niet 
gebruikelijk in criminologisch onder-
zoek. siegel pleit voor toepassing van 
etnografie om kennis over daders en hun 
werkwijzen te vergroten. waar die kennis 
ontbreekt, liggen vooroordelen op 
de loer. beleidsbeslissingen die zijn 
 gebaseerd op stigma’s en misverstanden 
zullen met een beetje pech de bestaande 
problemen alleen maar vergroten.

Dina Siegel, Maffia, diamanten en Mozart. 
Etnografie in criminologisch onderzoek, 
Boom Juridische uitgevers, Den Haag,  
iSBN 978 90 89743 42 8.

etnografie van criminaliteit
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het motto van de voormalige gemeente-
politie luidde vrij vertaald: wij waken 
opdat u kunt slapen. anno 2011 is het 
beeld van passieve burgers en altijd 
 wakkere agenten geen realiteit meer. 
niet alleen het milieu, maar ook de  
veiligheid begint bij jezelf, schrijven 
klaas stuive en pieter deelman in hun 
inleiding bij de congresbundel Burgernet 
en andere vormen van burgerparticipatie 
in de veiligheid. in de presentaties en 
workshopverslagen die de stichting 

Maatschappij veiligheid en politie (sMvp) 
bundelde in Burgernet en andere vormen 
van burgerparticipatie in de veiligheid 
komt een keur aan initiatieven aan bod 
waarmee burgers worden betrokken bij 
het vergroten van veiligheid. burgernet, 
het alarmeringssysteem waarmee de 
burgers worden opgeroepen om infor-
matie over misdrijven te melden bij 
de politie, geldt als een van de meest 
bejubelde projecten. bijna de helft van 
de burgernetacties wordt door de politie 
als succes bestempeld. bovendien leidt 
het systeem tot een hogere waardering 
van burgers voor de politie en blijkt er 
onder bewoners een grote bereidheid 
tot deelname.

van een groot aantal van de andere 
 

burgerparticipatieprojecten die in 
de sMvp-bundel de revue passeren, is 
de effectiviteit nog onbekend. denk 
aan wijkschouwen, politievrijwilligers, 

buurtvaders, twitterende wijkagenten 
en zelfredzaamheid bij rampen. er is 
nog nooit een systematische kosten-
baten-analyse gemaakt van initiatieven 
voor burgerparticipatie, constateert 
frits vlek, directeur van het Onderzoeks-
programma politie & wetenschap, in zijn 
bijdrage aan Burgernet en andere vormen 
van burgerparticipatie in de veiligheid. 
in de bundel zet hoogleraar evelien 

 tonkens wel vijf voorwaarden voor 
 succesvol actief burgerschap op een rij. 
daar kunnen veiligheidsprofessionals 
die zich bekommeren om burger-
participatie mooi hun voordeel mee 
doen. 

Klaas Stuive en pieter Deelman (red.),  
Burgernet en andere vormen van 
burgerparticipatie in de veiligheid, SMVp,  
De Bilt, Dordrecht, iSBN: 978 90 73822 09 2.

burgers helpen opsporing

het nederlandse antiterrorismebeleid 
is jong, complex en divers. het is dan 
ook niet verrassend dat betrouwbare 
effectevaluaties van terrorismemaat-
regelen dun gezaaid zijn, zoals hans 
nelen, frans leeuw en stefan bogaerts 
laten zien in hun studie Antiterrorisme
beleid en evaluatieonderzoek.  
tot 11 september 2001 had ons land 
 nauwelijks ervaring op het gebied van 
antiterrorismebeleid. het huidige beleid 
is ontwikkeld sinds de aanslagen op 
de twin towers in new York en heeft 
betrekking op concrete interventies, 

 projectmatige activiteiten en wetgeving. 
naar de werking en impact van de 
 verschillende maatregelen, die variëren 
van de wet terroristische misdrijven tot 
opvoedingsondersteuning gericht op 
het tegengaan van radicalisering, is nog 
weinig onderzoek verricht.

Antiterrorismebeleid en evaluatieonder
zoek doet verslag van een verkenning 
naar de manier waarop antiterroristische 
maatregelen kunnen worden geëvalu-
eerd. daarnaast presenteert het boek, 
dat voortkomt uit een literatuuronder-
zoek dat is uitgevoerd in opdracht van 
de nationaal coördinator terrorisme-
bestrijding, een overkoepelend frame-
work voor toekomstig evaluatiebeleid. 
het grootste deel van de evaluaties die 
nelen, leeuw en bogaerts vonden, gaat 
over wetgeving of over incidenten en de 
overheidsreacties daarop. evaluatie van 
antiterrorismemaatregelen blijkt niet 
eenvoudig: het fenomeen terrorisme is 
ongrijpbaar en grotendeels onzichtbaar. 

evaluatie vereist daarom maatwerk: één 
type evaluatieonderzoek kan onmogelijk 
alle facetten van antiterrorismemaat-
regelen inzichtelijk maken. 

in het framework voor evaluatiebeleid 
zijn zeven richtsnoeren of principes 
opgenomen die houvast bieden bij 
de programmering, uitvoering en 
 begeleiding van toekomstig evaluatie-
onderzoek. daarbij is het van groot 
belang dat de onderzoeker in zijn rapport 
 verantwoording aflegt over het gevolgde 
evaluatietraject, zodat het onderzoeks-
proces transparant wordt en leer er-
varingen kunnen worden gedeeld.

Hans Nelen, Frans Leeuw en Stefan Bogaerts, 
Antiterrorismebeleid en evaluatieonderzoek. 
Framework, toepassingen en voorbeelden, 
Boom Juridische uitgevers, Den Haag,  
iSBN 978 90 89743 10 7.

de effectiviteit van terrorisme
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 Jonge geweldplegers aparte groep 

geen leef-
tiJds effect 
biJ gewelds -
delicten 
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crimi-trends

jongeren die hun grenzen verkennen en delicten plegen, houden hier 
gewoonlijk na verloop van tijd wel mee op. 14-jarigen plegen bijvoor beeld 
de meeste vermogensdelicten zonder geweld, daarna daalt het aantal 
met de leeftijd. Maar dit leeftijdseffect geldt níet voor gewelds delicten. 
de groep geweldplegers moet dus anders benaderd worden dan typische 
experimenterende adolescenten. hun problematiek vraagt om een 
persoonsgerichte aanpak met aandacht voor achterliggende oorzaken, 
denken Dorien van Nobelen en Wouter van der Leest.

Adolescenten experimenteren graag 
met hun gedrag, wat soms tot 

crimineel gedrag leidt. De jongens 
op de foto komen niet in het verhaal 

voor / foto: Inge van Mill.



door dorien van nobelen en wouter van der leest
de auteurs zijn werkzaam bij de dienst ipOl van het korps landelijke 

politiediensten.

 80 procent van de jeugd maakt zich in de 
 adolescentie wel eens schuldig aan delinquent 
gedrag, zo blijkt uit criminologisch onderzoek. 
adolescenten onderschatten stelselmatig 

 risico’s en staan meestal nauwelijks stil bij de gevolgen van 
hun handelen. daardoor durven ze meer en experimenteren 
ze met allerlei vormen van gedrag, ook crimineel gedrag. 

de aanpak van jeugdcriminaliteit is al enige jaren een politieke 
prioriteit. diverse kabinetsmaatregelen zijn specifiek op jonge-
ren gericht, zoals het opzetten van veiligheidshuizen en de 
persoonsgerichte aanpak. de persoonsgerichte aanpak heeft 
meer oog voor de jongere zelf en de achterliggende oorzaken 
van het delictgedrag. in een veiligheidshuis werken instanties 
op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en 
hulpverlening, met als doel het terugdringen van criminaliteit, 
overlast en huiselijk geweld. veiligheidshuizen richten zich 
onder meer op meerderjarige veelplegers, jeugd(ige vee l-
plegers) en overlastgevende personen.

het is niet voor niets dat specifieke maatregelen worden 
 genomen om de criminaliteit onder jongeren aan te pakken. 
jongeren worden vaker verdacht van een misdrijf dan ouderen 

en zijn oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken. 
van de bevolking van 12 jaar en ouder is 18 procent tussen de 
12 en 24 jaar, terwijl van alle verdachten van 12 jaar en ouder in 
2009 maar liefst 39 procent tot deze leeftijdsgroep behoort. 
ten opzichte van 2002 is het aandeel van jongeren in de 
 verdachtenpopulatie gestegen (was 36%). gerelateerd aan 
het aantal inwoners in nederland, worden per 10 000  inwoners 
van 12 jaar en ouder 134 personen verdacht van een misdrijf. 
in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 24 jaar  worden 
ruim twee keer zoveel verdachten, 287 personen, 
 aangehouden. 

in dit artikel schetsen we een beeld van de jongeren die van 
een misdrijf worden verdacht. hoe is deze groep samen-
gesteld? wat zijn de kenmerken van de verdachten en voor 
welke misdrijven worden zij aangehouden? gaat ‘hoe ouder, 
hoe wijzer’ op voor deze groep jongeren? we richten ons hier 
op de minderjarige en de jongvolwassen verdachten. dit zijn 
verdachten in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar (hierna 
 aangeduid als ‘jongeren’ of ‘jonge verdachten’). de gegevens 
over deze verdachten zijn afkomstig uit het herkennings-
dienst systeem (hks) van de nederlandse politie. personen 
 worden in het hks als verdachte aangemerkt, als tegen hen 
een proces-verbaal is opgemaakt omdat er een redelijk 
 vermoeden bestaat dat zij een misdrijf hebben gepleegd. 
de dienst ipOl van het korps landelijke politiediensten 
 verzamelt  jaarlijks bij de  politieregio’s en de koninklijke 

Tabel 1 > Aantal veelplegers, hardekernjongeren en stelselmatige geweldplegers (2002, 2009) 

 

2009 2002

type veelpleger aantal % aantal %

veelplegers 4502 5,7% 3248 4,6%

- jeugdige veelplegers (12-17 jr) 1472 1,9% 953 1,4%

- veelplegers (18-24 jr) 1771 2,2% 1280 1,8%

- zeer actieve veelplegers (18-24 jr) 1259 1,6% 1015 1,4%

hardekernjongeren 5076 6,4% 5570 7,9%

stelselmatige geweldplegers 2022 2,6% 1647 2,3%

totaal aantal verdachten (12-24 jr) 79 028 70 408
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 Marechaussee informatie over alle verdachten uit het 
hks. de bevindingen in dit artikel zijn gebaseerd op 
de  verdachtengegevens over 2009.

kenmerken van de groep Jonge verdachten
de leeftijd waarop de meeste jonge verdachten voor het eerst 
worden aangehouden, is 15 jaar. bij meisjes is dit een jaar lager: 
14 jaar. de groep jonge verdachten bestaat voor het merendeel 
uit mannen: 83 procent is man en 17 procent is vrouw. het aan-
deel jonge vrouwen is ten opzichte van 2002 wel toegenomen 
(was 14%). Ook zien we een verschuiving in het aandeel 
 vrouwen als we naar leeftijd in combinatie met geslacht kijken. 
Onder de verdachten van 13 en 14 jaar is één op de vier een 
vrouw. vervolgens neemt met het toenemen van de leeftijd 
het aandeel vrouwen af. bij verdachten van 24 jaar is het 
 percentage vrouwen gedaald tot 14,5 procent. 

van de jonge verdachten is 55 procent van nederlandse 
 herkomst. 39 procent heeft een buitenlandse herkomst (van 
de overigen is de herkomst onbekend). na de nederlanders 
vormen de verdachten van Marokkaanse herkomst in de 
 leeftijdscategorie van 12 tot en met 24 jaar de grootste groep 
(9,7%). het is bekend dat vooral verdachten van Marokkaanse 
herkomst zich op jonge leeftijd op het slechte pad begeven: 
53 procent is tussen de 12 en 24 jaar. de oververtegenwoor-
diging van verdachten van Marokkaanse herkomst in de 
 misdaadstatistieken doet zich vooral voor bij minderjarigen 

en neemt af naarmate de leeftijd stijgt. de percentages 
jonge verdachten van surinaamse en turkse herkomst liggen 
tussen de 5 en 6 procent. van antillianen weten we dat zij juist 
op latere leeftijd vaker dan gemiddeld verdacht zijn. het aantal 
jonge verdachten van antilliaanse herkomst is, vergeleken 
met de andere herkomstgroepen, dan ook relatief laag:  
3,8 procent.

Ongeveer de helft van de jonge verdachten is in 2009 voor 
het eerst voor een misdrijf aangehouden. 45 procent behoort 
tot de meerplegers. het aantal veelplegers onder jongeren is 
relatief klein (5,7%). ter vergelijking: van de totale verdachten-
populatie behoort in 2009 10,8 procent tot de veelplegers. 
het percentage veelplegers is wel toegenomen (zie tabel 1). 
van de jonge veelplegers is bijna een op de drie een minder-
jarige. Ook de zeer actieve veelplegers zijn in beperkte mate 
vertegenwoordigd (1,6%). van de jonge verdachten behoort 
verder 6,4 procent tot de hardekernjongeren en 2,6 procent 
tot de stelselmatige geweldplegers. 

grootstedeliJk probleem
van alle jonge verdachten woont 20 procent in de vier grote 
gemeenten: 7 procent in amsterdam, 6 procent in rotterdam,  
5 procent in den haag en 3 procent in utrecht. de bijbehorende 
politieregio’s (amsterdam-amstelland, rotterdam-rijnmond, 
haaglanden en utrecht) leveren gezamenlijk 35 procent van 
alle jonge verdachten aan. >>

Figuur 1 > Aantal misdrijven per 100 verdachten,  

naar misdrijfcategorie en leeftijd

Figuur 2 > Aantal vermogensmisdrijven zonder geweld  

per 100 verdachten, naar geslacht en leeftijd
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eerder noemden we al het aantal jonge verdachten per 10 000 
jongeren in de bevolking: 287. kijken we naar de verschillende 
politieregio’s, dan valt op dat niet alleen de vier grootstedelijke 
regio’s hier boven zitten. amsterdam-amstelland heeft in 2009 
412 jonge verdachten en haaglanden 399 jonge verdachten per 
10000 jongeren in de bevolking. Maar ook de regio flevoland 
springt eruit met 346 jonge verdachten per 10 000 jongeren. 
aangezien flevoland van alle politieregio’s het grootste per-
centage jongeren in de bevolking heeft (21%), is het probleem 
in deze regio, vergeleken met andere regio’s, relatief groot.

soort misdriJven
jongeren worden vooral verdacht van vermogensmisdrijven 
zonder geweld, vernielingen en openbareordemisdrijven en 
geweldsmisdrijven tegen personen. van alle misdrijven 
door jongeren gepleegd, bestaat 31 procent uit vermogens-
misdrijven zonder geweld, 21 procent uit vernielingen en open-
bareordemisdrijven en 21 procent uit geweldsmisdrijven tegen 
personen (exclusief vermogensmisdrijven met geweld). 

niet iedere verdachte pleegt slechts één misdrijf, sommige 
verdachten plegen veel meer misdrijven. een maat voor het 
aantal delicten waar jongeren zich schuldig aan maken, is 
het aantal misdrijven per verdachte. in grafiek 1 worden voor 
de drie misdrijfcategorieën de aantallen misdrijven per 100 
verdachten per leeftijdsgroep weergegeven. verdachten van 
14 jaar plegen de meeste vermogensmisdrijven zonder geweld. 

tussen de 14 en 21 jaar daalt het aantal vermogensmisdrijven 
zonder geweld met de leeftijd, waarna het stabiliseert.  
van vernielingen en openbareordemisdrijven worden vooral 
jongeren van 13 tot 18 jaar verdacht. Ook hier zien we na het 
zestiende levensjaar dat, naarmate de leeftijd oploopt, 
het aantal misdrijven afneemt. een daling van het aantal 
 misdrijven bij het oplopen van de leeftijd, zien we nauwelijks 
bij de geweldsmisdrijven tegen personen. Ongeacht de leeftijd 
van de verdachte, schommelt het aantal geweldsmisdrijven 
tegen personen rond de 35 per 100 verdachten. 

hardekernJongeren en veelplegers
in de media wordt regelmatig aandacht besteed aan groepen 
jongeren die voor veel problemen zorgen. deze jongeren 
 worden ook wel aangeduid als hardekernjongeren. vergeleken 
met jonge verdachten in het algemeen, worden hardekern-
jongeren bijna vijf keer vaker verdacht van vermogensmis-
drijven, tweeënhalf keer vaker van geweldsmisdrijven tegen 
personen en bijna twee keer vaker van vernielingen en open-
bareordemisdrijven. de term ‘hardekernjongeren’ doet ver-
moeden dat deze jongeren kiezen voor een criminele carrière. 
toch is de ontwikkeling van de criminaliteit waaraan deze 
 jongeren zich schuldig maken vergelijkbaar met de criminali-
teit van alle jongeren. Met het oplopen van de leeftijd, daalt het 
aantal vermogensmisdrijven zonder geweld en vernielingen en 
openbareordemisdrijven. het aantal geweldsmisdrijven tegen 
personen blijft door de jaren heen stabiel. 

Figuur 3 > Aantal geweldsmisdrijven tegen personen per 100 

verdachten, naar geslacht en leeftijd

Figuur 4 > Aantal vernielingen en openbareordemisdrijven per 100 

verdachten, naar geslacht en leeftijd
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sekse
per 100 verdachte meisjes van 12 en 13 jaar, is er sprake van 
meer dan 90 vermogensmisdrijven zonder geweld (bijvoor-
beeld winkeldiefstal). bij jongens ligt dit aantal iets onder de 
60 (figuur 2). bij geweldsmisdrijven tegen personen valt op 
dat het aantal bij mannen, ongeacht de leeftijd, min of meer 
constant is: tussen de 33 en 39 misdrijven per 100 verdachten. 
daar staat tegenover dat bij vrouwen op jonge leeftijd het 
 aantal geweldsmisdrijven tegen personen toeneemt en zelfs 
het aantal van de mannen overstijgt (bij vrouwen op 14- en 
15-jarige leeftijd). vrouwen van 16 jaar en ouder plegen weer 
(veel) minder van deze misdrijven dan de mannen van dezelfde 
leeftijd (figuur 3). verder geldt dat het aantal vernielingen en 
openbareordemisdrijven per 100 mannelijke verdachten, vooral 
in de jonge jaren, een stuk hoger ligt dan bij de vrouwelijke 
verdachten. vanaf 16- à 17-jarige leeftijd neemt het aantal 
 vernielingen en openbareordemisdrijven per 100 mannelijke 
verdachten gestaag af (figuur 4).

herkomst
gekeken is of jonge verdachten van verschillende herkomst 
voor andersoortige misdrijven worden aangehouden. verdach-
ten van Marokkaanse herkomst worden relatief vaker dan de 
andere herkomstgroepen verdacht van vermogensmisdrijven 
zonder geweld (figuur 5). Overigens maken ook verdachten van 
antilliaanse herkomst zich vaker dan de andere herkomst-
groepen schuldig aan vermogensmisdrijven zonder geweld.  >>

Figuur 5 > Aantal vermogensmisdrijven zonder geweld per 100 

verdachten, naar herkomst en leeftijd
defenities

meerpleger: een persoon van 12 jaar 
of ouder die in zijn gehele criminele 
verleden tussen de twee tot en met 
tien processen-verbaal tegen zich zag 
opgemaakt, waarvan ten minste één 
in het peiljaar.

veelpleger: een persoon die, 
ongeacht zijn leeftijd, in zijn gehele 
criminele verleden meer dan tien 
processen-verbaal tegen zich zag 
opgemaakt, waarvan ten minste één 
in het peiljaar.

Jeugdige veelpleger: een persoon in 
de leeftijd van 12 t/m 17 jaar die in zijn 
gehele criminele verleden meer dan 
vijf processen−verbaal tegen zich zag 
opgemaakt, waarvan ten minste één 
in het peiljaar.

Zeer actieve veelpleger: een persoon 
van 18 jaar of ouder die over een 
periode van vijf jaar (waarvan het 
peiljaar het laatste jaar vormt) meer 
dan tien processen−verbaal tegen zich 
zag opgemaakt, waarvan ten minste 
één in het peiljaar.

hardekernjongere: een jongere in 
de leeftijd van 12 t/m 24 jaar die in het 
peiljaar twee zware misdrijven heeft 
gepleegd en bovendien in de jaren 
daarvoor drie antecedenten heeft 
opgelopen of die in het peiljaar ten 
minste drie zware misdrijven heeft 
gepleegd.

stelselmatige geweldpleger: een 
persoon van 12 jaar of ouder die in het 
peiljaar ten minste twee geweldsde-
licten tegen personen heeft gepleegd 
en meer dan drie in zijn gehele crimi-
nele verleden of die in het peiljaar ten 
minste drie geweldsdelicten tegen 
personen heeft gepleegd.
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nederlanders maken zich juist vaker schuldig aan vernielingen 
en openbareordemisdrijven. dit neemt wel gestaag af onder 
nederlandse verdachten van 16 jaar en ouder en – ietwat min-
der gestaag – ook onder de andere groepen (figuur 6). naast de 
nederlanders zijn de verdachten van surinaamse herkomst van 
12 en 13 jaar op dit gebied actief. jonge antillianen tot 18 jaar 
worden juist minder dan de andere herkomstgroepen verdacht 
van vernielingen en openbareordemisdrijven. verdachten van 
turkse herkomst worden juist meer dan de andere herkomst-
groepen verdacht van geweldsmisdrijven tegen  personen 
(figuur 7). 

conclusie
in dit artikel hebben we gekeken naar de kenmerken en  
het crimineel gedrag van verdachten tussen de 12 en 24 jaar. 
voor deze groep geldt vaak dat met het oplopen van de leeftijd 
het aantal misdrijven afneemt. veel jongeren experimenteren 
met hun vrijheid en zullen uiteindelijk stoppen met het 
 plegen van criminaliteit. dit leeftijdseffect zien we bij 
vermogens misdrijven zonder geweld en vernielingen en 
 openbareordemisdrijven, maar niet bij geweldsmisdrijven 
tegen personen. is het een beleidsdoelstelling om het aantal 
misdrijven gepleegd door jongeren terug te brengen, dan  
is – wat betreft de eerste twee misdrijfcategorieën – een 
 aanpak gericht op de jongste verdachten (tot ongeveer 16 jaar) 
het meest effectief. enerzijds omdat zij relatief veel misdrijven 
plegen en anderzijds omdat het criminele gedrag nog 

 experimenteel en niet geïnternaliseerd is en daarmee 
 gemakkelijker te beïnvloeden. hierbij dienen ook kenmerken 
als sekse en de herkomst van jonge verdachten in ogenschouw 
te worden genomen. vrouwen plegen relatief veel vermogens-
misdrijven zonder geweld, vooral op zeer jonge leeftijd. 
 nederlandse jongeren maken zich relatief vaker schuldig 
aan vernielingen en openbareordemisdrijven dan jongeren 
van allochtone herkomst. dit terwijl in de media een beeld 
wordt geschetst dat het juist de allochtone jongeren zijn die 
voor (veel) overlast zorgen. daar staat tegenover dat jongeren 
van allochtone herkomst zich vaker schuldig maken aan 
 vermogensmisdrijven zonder geweld en – vooral vanaf hun 
twintigste – aan geweldsmisdrijven tegen personen. 

het aantal geweldsmisdrijven tegen personen is, ongeacht de 
leeftijd van jonge verdachten, stabiel. voor elke leeftijdsgroep 
– of dit nu 12 of 24 jaar is – geldt dat het aantal geweldsmis-
drijven tegen personen, nagenoeg even groot is. het lijkt 
alsof dit geen type misdrijf is dat op jonge leeftijd wordt 
 ‘uitgeprobeerd’ en waar vervolgens weer mee wordt opge-
houden. eerder is er sprake van een groep geweldplegers 
die minder gezien kan worden als experimenterende 
 adolescenten. beïnvloeding door middel van bijvoorbeeld 
voorlichtingscampagnes of het aanspreken van ouders zal 
weinig effect hebben op het gedrag. Met name bij deze 
 jongeren ligt een persoonsgerichte aanpak het meest voor 
de hand. <<

Figuur 7> Aantal geweldsmisdrijven tegen personen per 100 

verdachten, naar herkomst en leeftijd

Figuur 6> Aantal vernielingen en openbareordemisdrijven per 100 

verdachten, naar herkomst en leeftijd
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Bij een vijfde van de door jongeren gepleegde misdrij
ven gaat het om uit vernielingen en misdrijven tegen 

de openbare orde. De jongens op de foto komen niet in 
het verhaal voor / foto: Inge van Mill.
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Ewout Meijer van de Universiteit 
Maastricht: “Mensen hebben niet in 
de gaten dat ze worden gefilmd.” / 
foto: Liesbeth Dingemans.



het gebruik van technologie om de maatschappelijke veiligheid te 
vergroten, neemt hand over hand toe. door gebrek aan wetenschappelijk 
onderzoek is de werkzaamheid van veel beveiligingsmaatregelen echter 
onvoldoende aangetoond. er moeten dan ook vraagtekens worden gezet 
bij de effectiviteit van de miljarden die overheden wereldwijd in 
de beveiliging van bijvoorbeeld vliegvelden pompen, stelt wetenschapper 
ewout meijer van de universiteit Maastricht. “ik zie geen sterke indicaties 
dat die miljarden iets opleveren. dat is ook niet zo gek, want er zijn niet zo 
heel veel mensen die een vliegtuig willen opblazen”, stelt Meijer in een 
interview met secondant. 

>>

  iNTErViEw  wetenschapper ewout meijer over de inzet van technologie:

‘ de overheid Zet 
allerlei methodes 
in tegen burgers 
Zonder dat er een 
verdenking is’

door yvonne van der heijden
de auteur is freelancejournalist.

 v
ideocamera’s in uitgaansgebieden, 
detectiepoortjes bij popconcerten en 
bodyscanners op vliegvelden, ze behoren 
inmiddels tot ‘normale’ veiligheidsmaat-

regelen. de maatschappelijke veiligheid vergroten 
door technische snufjes toe te passen. het 
gebeurt massaal. de inzet van technologie 
zorgt voor een veiligere samenleving, houdt 

de overheid de onzekere burgers voor. 
 wetenschapper ewout Meijer vindt dat de over-
heid op dit gebied een te grote broek aantrekt. 
“apparatuur is alleen nuttig als je een duidelijke 
indicatie hebt van wat je vast moet stellen”, 
zegt Meijer op zijn werk kamer op de universiteit 
Maastricht. “in veel gevallen is niet bekend wat 
bijvoorbeeld een scanner zou moeten bepalen. 
zo’n veiligheidsmaatregel, een scanner plaatsen, 
zorgt dan voor schijnveiligheid. daarnaast is 
het geldverspilling.” 
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in het betoog van Meijer staat centraal dat de 
 werkzaamheid van veel beveiligingsmaatregelen 
wetenschappelijk onvoldoende is aangetoond. ter 
toelichting laat hij een promotiefilmpje zien van 
onderzoeksinstituut tnO over nieuw ontwikkelde 
hostile intent technology. het is een programma 
dat afwijkend gedrag opspoort voordat een onge-
wenste situatie, zoals een aanslag, zich voordoet. 
bij wijze van experiment hebben onderzoekers van 
tnO, in samenwerking met de politie, de bewegin-
gen van mensen vastgelegd op het plein voor het 
centraal station in amsterdam. een combinatie van 
camera, sensoren, software en menselijke inter-
pretatie zou toekomstige booswichten kunnen 
onderscheiden in de mensenmassa.

afwiJkend gedrag
Meijer: “het probleem bij dit soort technologische 
programma’s is dat niemand weet aan te geven 
wat we willen opsporen. tnO krijgt miljoenen euro 
subsidie van de overheid om een systeem te ont-
wikkelen voor het detecteren van afwijkend gedrag. 
Maar we weten niet wat afwijkend gedrag is. het is 
niet bekend hoe het gedrag van iemand verandert 
als hij iets boosaardigs van plan is. als je dat niet 
weet, heeft het geen zin om technologische hulp-
middelen te bouwen met het doel dat onbekende 
gedrag op te sporen. je zult eerst het gedrag moeten 
beschrijven dat kenmerkend is voor bijvoorbeeld 
een terrorist en daarvoor is gedragswetenschap-
pelijk onderzoek nodig.” de studieachtergrond van 
Meijer geeft aan dat daar nogal wat verschillende 
wetenschappelijke disciplines bij betrokken kunnen 
zijn. hij studeerde gezondheidswetenschappen: 
geestelijke gezondheidskunde en bewegingsweten-
schappen, om in 2008 aan de faculteit psychologie 
te promoveren op het onderwerp leugendetectie. 
aan die faculteit is Meijer nu verbonden als univer-
sitair docent bij de sectie forensische psychologie. 
“het forensisch psychologisch onderzoek concen-
treert zich op het snijvlak van psychologie en recht”, 
formuleert Meijer dit onderzoeksterrein. “dan kom 
je onder meer terecht bij daders met psychopathi-
sche trekken en verdachten die beweren dat hun 
geheugen ze in de steek laat. Ook getuigen of 
slachtoffers die zeggen een trauma te hebben 
 overgehouden aan een delict, vallen onder dit 
 deelgebied van de  psychologie.” 

11 september 2001
Meijer constateert een forse toename in het gebruik 
van technologie voor maatschappelijke veiligheid 
na de terroristische aanslagen in de verenigde 
 staten op 11 september 2001. snel daarna hebben 
de amerikanen het transport security agency 
 opgericht dat de veiligheid moest verbeteren, vooral 
op vliegvelden. “sinds die aanslagen hebben de 
amerikanen 14 miljard dollar gepompt in voorzie-
ningen voor het screenen op vliegvelden. daarbij is 
vooral gekozen voor technische hulpmiddelen.

‘de overheid gooit 
elk jaar miljoenen 
over de balk door te 
investeren in veilig-
heidsmaatregelen 
waarvan de werk-
zaamheid niet is 
 aangetoond’

in het verlengde daarvan werd europa ook 
 gedwongen veiligheidsmaatregelen te nemen. 
er mocht bijvoorbeeld geen vloeistof meer mee 
in de handbagage en er moesten bodyscanners 
komen op de vliegvelden.”

als het gaat over concrete resultaten van die 
 gigantische investeringen, haalt Meijer zijn 
 schouders op. “ik zie geen sterke indicaties dat 
die miljarden iets opleveren. dat is ook niet zo 
gek, want er zijn niet zo heel veel mensen die een 
vliegtuig willen opblazen. de vliegvelden hebben 
dus ook niet zoveel kans te laten zien dat de maat-
regelen werken.” Meijer rekent voor: schiphol 
heeft jaarlijks meer dan 40 miljoen reizigers. sinds 
11 september 2001 is één terrorist aan boord gestapt, 
eind 2009 toen een nigeriaan probeerde een explo-
sief te laten ontploffen in een vliegtuig dat onder-
weg was van amsterdam naar detroit. in negen jaar 
tijd is er dus, op meer dan 360 miljoen passagiers, 
één terrorist door de controle geglipt. “als een 
bewaker ervan uit gaat dat alle passagiers op 
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 vakantie gaan en iedereen door laat lopen, zit hij 
bijna altijd goed. een apparaat dat miljoenen kost, 
zou beter moeten zijn dan het menselijk oordeel, 
maar dat is in dit geval bijna onmogelijk”, 
 concludeert Meijer.

tegenargument
het tegenargument dat het aantal terroristen 
dat toch in een vliegtuig belandt zo laag is vanwege 
de getroffen veiligheidsmaatregelen, acht Meijer 
niet valide. “het valt niet uit te sluiten, maar ze 
 kunnen het ook niet aantonen. veelzeggend vind 
ik dat we nooit iets horen over het oppakken van 
vermeende terroristen op schiphol. je mag toch 
verwachten dat ze het van de daken zouden 
schreeuwen als ze iemand ontmaskeren die een 
terroristische aanslag wil plegen. want daarmee 
kan schiphol de investeringen in veiligheidsmaat-
regelen rechtvaardigen. Mijn punt is dat, gezien 
de geringe kans dat een terrorist wordt gepakt, het 
resultaat van de beveiliging hetzelfde zou zijn, als 
iemand op gevoel beslist of als een duur apparaat 
wordt gebruikt. dan is apparatuur dus niet relevant. 
de overheid gooit dus elk jaar miljoenen aan belas-
tinggeld over de balk door te investeren in veilig-
heidsmaatregelen  waarvan de werkzaamheid niet 
is aangetoond.” 

geldverspilling
geldverspilling door de overheid zit bij veiligheids-
maatregelen niet alleen in apparatuur die geen 
 toegevoegde waarde levert. Meijer noemt als 
 voorbeeld de politieacademie die vijftienhonderd 
mensen naar israël heeft gestuurd voor een cursus 
om de bewaking van schiphol op een hoger plan 
te brengen. iedereen was enthousiast over de 
 resultaten, omdat meer mensen in hun kraag 
 worden gepakt dan vóór de cursus. Meijer: 
 “niemand die de vraag stelt waaróm het resultaat 
beter is. is het de training in israël of is het mis-
schien gewoon een kwestie van actiever opsporen? 
immers, hoe meer mensen je aanspreekt, hoe meer 
mensen je zult vinden met wie iets niet in de haak 
is. Mensen zonder cursus zouden ook tot betere 
resultaten kunnen komen als ze actiever opsporen. 
ik bedoel maar: er wordt wel een miljoen uitgegeven 
aan een cursus in israël, maar geen cent aan zinnig 
onderzoek naar het resultaat.”

beweZen effectiviteit
een eerste vereiste om technologie in te zetten bij 
het vergroten van de maatschappelijke veiligheid is, 
volgens Meijer, dat de effectiviteit van de veilig-
heidsmaatregel vaststaat. “als de overheid techno-
logie wil gebruiken in het openbare domein, moet 
bewezen zijn dat het een meerwaarde heeft ten 
opzichte van wat al voorhanden is. er moet eerst 
goed onderzoek zijn verricht.” in het geval van 
tnO’s hostile intent technology zou onderzocht 
moeten zijn hoe een gestreste toerist of een 
onschuldige dakloze is te onderscheiden van 
iemand met kwade bedoelingen. 

Meijer: “Onderzoek onder gecontroleerde omstan-
digheden is nodig om vast te kunnen stellen of de 
technologie beter werkt dan bestaande methodes. 
zo claimt tnO dat met hostile intent technology 
de  zogeheten brief interactions te detecteren zijn. 
die data wil ik dan wel eens zien. als je in een tijds-
periode van enkele uren vijftig brief interactions 
laat plaatsvinden, hoeveel daarvan worden dan 
opgemerkt? en hoe vaak geeft het systeem een vals 
alarm? begrijp me goed, ik ben niet tegen techniek 
en ik snap heel goed dat technici bij tnO het leuk 
vinden om zulke oplossingen te bedenken. Maar er 
zou een schakel tussen moeten zitten, namelijk 
de vraag waar willen we naar op zoek met dit 
 apparaat?”

‘omdat je niet weet 
of de bodyscanners 
nauwkeurig zijn, 
weet je ook niet hoe 
je de resultaten 
moet interpreteren’ 

Ook over de doeltreffendheid van bodyscanners 
die tegenwoordig op grote schaal op vliegvelden 
in gebruik zijn, is Meijer uitermate sceptisch. 
“iemand, een mens, moet beslissen of een reiziger 
door mag lopen of niet. niemand heeft er enig 
benul van hoe goed dat afwegingsproces gaat. 

>>
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dat is heel zorgelijk, want omdat je niet weet of 
de bodyscanners nauwkeurig zijn, weet je ook 
niet hoe je de resultaten moet interpreteren. 
de resultaten zijn dus per definitie onbetrouwbaar.”
daar komt nog bij, stelt de wetenschapper, dat uit 
psychologisch onderzoek is gebleken dat een mens 
meester is in het aanpassen van beoordelings-
criteria. “er is altijd een schaduwgebied waar een 
mens kan besluiten het zekere voor het onzekere te 
nemen en iemand te fouilleren, of juist het tegen-
deel te doen en het zichzelf gemakkelijk te maken 
en twijfelgevallen door te laten lopen.” 

commerciële belangen
belangrijke vraag is waarom overheden wereldwijd 
massaal overgaan tot de aanschaf van apparaten en 
systemen waarvan de werkzaamheid niet is aange-
toond. een belangrijke reden is, volgens Meijer, dat 
beveiligingsapparatuur wordt gemaakt en verkocht 
door commerciële bedrijven. Overheden laten zich 
leiden door de verkooppraatjes van de commerciële 
aanbieders die er geen enkel belang bij hebben om 
de werkzaamheid van hun producten onafhankelijk 
te laten onderzoeken. 

‘ook in de beveiliging 
zou de bewijslast 
moeten  liggen bij 
degene die het 
 product verkoopt’

Meijer: “Om de effectiviteit van hun beveiligings-
producten aan te geven, baseren bedrijven zich 
maar al te vaak op onderzoeksresultaten die niet 
openbaar en dus niet controleerbaar zijn. dit gebrek 
aan transparantie staat een wetenschappelijke dis-
cussie over de onderzoeksresultaten in de weg. een 
geneesmiddelenfabrikant moet zelf aantonen dat 
een geneesmiddel werkt. Ook in de beveiliging zou 
de bewijslast moeten  liggen bij degene die het 
 product verkoopt.” 

naast de commercie speelt een overmatig 
 vertrouwen in technologie een rol. “de drijfveer van 
de  overheid om over te gaan tot technologische 

 veiligheidsmaatregelen is dat mensen meer 
 vertrouwen hebben in techniek, dan in het oordeel 
van mensen. Op veel gebieden klopt dat ook, maar 
hier niet”, aldus Meijer die zelf meer ziet in gedrags-
wetenschappelijk onderzoek waarom mensen 
tot daden overgaan, dan in technologieën om 
 misdaden te voorkomen.

strikte eisen
de oplossing zoekt Meijer in een strenge controle 
van de veiligheidsbranche, analoog aan controle 
op de farmaceutische industrie. er wordt vaak 
gezegd dat veiligheidrisico’s urgent zijn, en dat 
er daarom geen tijd is voor langdurig onderzoek. 
“Maar niets is belangrijker dan je gezondheid.  
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in de gezondheidssector is langdurig onderzoek 
verplicht. voor veiligheidsmaatregelen zou een-
zelfde eis moeten  gelden.” Meijer bepleit dat weten-
schappelijk onderzoek moet hebben bewezen dat 
een beveiligingsmethode effectief is voordat deze 
mag worden ingezet. “een fabrikant moet eerst 
laten zien dat iets werkt, voordat het mag worden 
toegepast. in de gezondheidszorg heet dat 
 ‘evidence based medicine’, in de veiligheidssector 
moeten we naar een soort van ‘evidence based 
security’. dat betekent dat van alle veiligheids-
maatregelen die in de praktijk worden toegepast, 
wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt.”
voor iedereen die een dergelijk keurmerk over-
dreven vindt, wijst Meijer op de risico’s van de 

inzet van twijfelachtige apparatuur. “het gevaar 
is bijvoorbeeld dat een vals gevoel van veiligheid 
ontstaat. een zelfverzekerde terrorist kan rustig 
doorlopen bij een sensor die op fysieke kenmerken 
van zenuwachtigheid selecteert.” 

‘hoe ver ga je 
met informatie 
 verzamelen 
in de publieke 
 ruimte?’

Ook de zorgtaak van de overheid voor haar 
 burgers vereist grote zorgvuldigheid, meent Meijer. 
“de overheid mag burgers niet lastig vallen met 
veiligheidsmaatregelen die niet aantoonbaar 
 bijdragen aan de veiligheid van de burger. ze mag 
een veiligheidsmaatregel niet inzetten zonder 
 voldoende gegevens over de werkzaamheid.” 

repressie
Meijer is bezorgd over de verschuiving van 
 preventie naar repressie die gaande is in nederland. 
“traditioneel spoort de politie mensen op die iets 
op hun kerfstok hebben. nu zet de overheid allerlei 
methodes in tegen haar burgers zonder dat er een 
verdenking is. en van die maatregelen staat niet 
vast dat ze effectief zijn. hoe ver ga je met informa-
tie verzamelen in de publieke ruimte, over mensen 
tegen wie geen enkele verdenking bestaat?” Meijer 
komt nogmaals terug op het experiment met de 
hostile intent technology van tnO. “Mensen heb-
ben niet in de gaten dat ze worden gefilmd, laat 
staan dat ze weten dat ze als verdacht te boek kun-
nen komen te staan omdat ze een dikke winterjas 
dragen in hartje zomer. dat soort dingen geldt 
namelijk als afwijkend gedrag. een van de verant-
woordelijkheden van een overheid is dat zij haar 
beslissingen baseert op voldoende en juiste infor-
matie. zolang niet door wetenschappelijk onder-
zoek is aangetoond dat een methode de maat-
schappij veiliger maakt, zou deze niet moeten 
worden ingezet. dat is de overheid aan haar 
 onderdanen verplicht.”<< 

“Apparatuur is alleen 
nuttig als je een 
 duidelijke indicatie hebt 
van wat je vast moet 
stellen.” / foto: Liesbeth 
Dingemans.
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werkvloer

Jongeren zijn voor veel veiligheidsprofessionals een 
hoofdpijndossier. ze veroorzaken bijvoorbeeld overlast 
op straat of dreigen af te glijden naar de harde criminaliteit. 
Maar de jeugd kan ook een steentje bijdragen aan onze 
veiligheid. door als ervaringsdeskundige te werken of 
als toezichthouder.

 FOTOSEriE  Jongeren werken aan veiligheid 

 kansen
 keren op
 straat
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fotografie: Judith de rond
tekst: lynsey dubbeld
de auteur is werkzaam bij het centrum voor  

criminaliteitspreventie en veiligheid.

 w
erkloze jongeren die hinderlijk 
 rondhangen op straat komen de leef-
baarheid en veiligheidsbeleving niet 
ten goede. projecten zoals watch Out! 

maken van de nood een deugd. jongeren worden 
ingezet als toezichthouder in probleemwijken 
en volgen één dag in de week een opleiding tot 
beveiliger. Op die manier krijgen ze de kans om 
werkervaring op te doen en een diploma te halen. 
de buurt wordt er ook nog eens veiliger van,  

want de beveiligers-in-opleiding spreken mensen 
op straat aan op ongewenst gedrag, signaleren 
overlastgevende situaties en spelen informatie door 
aan de buurtagent. watch Out! is inmiddels 
beproefd in onder andere schiedam, vlaardingen 
en de rotterdamse wijken charlois en feijenoord. 
de ervaringen leren dat een win-win-situatie kan 
ontstaan: jongeren met het diploma op zak vinden 
een baan en de wijk ervaart minder overlast en 
 vernielingen. 

het idee om risico- of probleemjongeren aan het 
werk te zetten als toezichthouder komt niet alleen 
bij watch Out! voor. in breda zijn sinds 2008 grote 
broers actief, kansarme jongeren van 17 tot 23 jaar >>

Enfer en Hacer spreken 
mensen aan op 
 ongewenst gedrag en 
signaleren overlast zoals 
rommel op straat en 
kleine criminaliteit. 
Het zwerfvuil melden 
zij aan de Roteb.

Watch Out is een werk
gelegenheidsproject, dat 
bijdraagt aan de sociale 
veiligheid. Dit zijn Enfer 

(links) en Hacer, zij werken 
drie dagen in de week als 

toezichthouder en volgen één 
dag in de week een opleiding 

tot beveiliger.

secondant #1 | maart 2011 21



die, onder begeleiding van een jongerenwerker, 
de straat op gaan om overlastgevende jeugdigen 
tussen de 6 en 17 jaar aan te spreken op hun gedrag 
en onder aandacht te brengen van instanties. het 
doel van het project is niet alleen om overlast in de 
wijk tegen te gaan en sociale cohesie te verbeteren, 
maar ook om jongeren – door hen een signalerende, 
corrigerende en voorbeeldgevende functie te geven 
– een toekomstperspectief te bieden. 

de doelstellingen van grote broer worden, volgens 
een evaluatie die de dsp-groep in 2010 publiceerde, 
maar ten dele behaald. zo nemen overlastmeldin-
gen in de wijk af, maar klagen bewoners nog steeds 
over criminele jongerengroepen op straat.  

bovendien slaagt het project er volgens de onder-
zoekers onvoldoende in om jongeren toe te leiden 
naar school of werk. 

het haagse jongerentoezichtteam, dat in 2008 nog 
de hein roethofprijs in de wacht sleepte, sorteert 
wat dat betreft meer effect. het project is tien jaar 
geleden gestart om overlast van hangjongeren in 
de binnenstad van den haag een halt toe te roepen. 
jongeren tussen 16 en 23 jaar zonder school of vaste 
baan worden door een jongerenwerker bijgespijkerd 
in sociale vorming en gaan samen met agenten als 
toezichthouder de straat op. de bedoeling is dat de 
jongeren aan een diploma of betaalde baan worden 
geholpen en een aantal preventietaken van de 
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Toezichthouders werken 
in een klein gebied, zodat 
ze herkenbaar zijn voor 
buurtbewoners. Hun 
zichtbaarheid moet het 
veiligheidsgevoel van 
bewoners verbeteren.

 politie overnemen. dat scheelt de politie en 
gemeente tijd en geld, en zou burgers een veiliger 
gevoel bezorgen. volgens de politie haaglanden, die 
het project met de gemeente den haag initieerde, 
stroomt maar liefst 80 procent van de deelnemers 
door naar school of werk.

Opvallend is dat de verschillende jongerentoezicht-
teams aanzienlijk meer effect lijken te hebben dan 
de ‘van 8 tot 8’ aanpak, waarmee een aantal amster-
damse stadsdelen sinds 2008 overlastgevende jon-
geren op het rechte pad wil brengen. uit een recente 
evaluatie van het project, waarbij een risicojongere 
van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds door 
een coach wordt begeleid, blijkt dat de doelstelling 

om criminele carrières in de kiem te smoren maar 
bij een klein deel van de jongeren behaald wordt. 
bij meer dan de helft van de onderzochte jongeren, 
die variëren in leeftijd van 10 tot 17 jaar, trad geen 
gedragsverandering op. Op ongeveer een kwart 
heeft de begeleiding op het gebied van gezondheid, 
vrijetijdsbesteding, onderwijs, werk en gezinsleven 
een positieve uitwerking gehad. uit interviews met 
coaches komt naar voren dat zij vooral verbetering 
zien bij jongeren die nog in de criminele kinder-
schoenen staan. het gaat dan om jongeren in de 
jongste leeftijdcategorie die nog geen ernstige 
delicten hebben gepleegd – kennelijk is alleen deze 
groep nog vatbaar voor preventief ingrijpen. recent 
onderzoek van de avans hogeschool naar de inzet >>
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van ervaringsdeskundigen voor criminaliteits-
preventie ondersteunt het uitgangspunt van 
 jongerentoezichtteams. het onderzoek concludeert 
dat de inzet van voormalige risicojongeren voor 
het voorkomen van jeugdcriminaliteit ‘zeer zeker 
kansen’ biedt. de kansen hebben niet alleen betrek-
king op de jongere zelf maar ook op professionals 
die bij de aanpak zijn betrokken. ex-risicojongeren 
of ex-delinquenten kunnen namelijk op hun eigen, 
streetwise-wijze contact leggen met probleem-
jeugd. dit werk kan tegelijkertijd bijdragen aan 
 versterking van hun goede gedrag. professionals 
kunnen er baat bij hebben om te leren van 
 ervaringsdeskundigen, die hen bijvoorbeeld 
 vaardigheden kunnen bijbrengen op het vlak van 

bejegening of inzichten kunnen meegeven om 
beleid of instrumenten te verbeteren. Inzet van 
 ervaringsdeskundigen in criminaliteits preventie. 
Een verkennend onderzoek naar de  mogelijkheden 
signaleert dat in de praktijk van  criminaliteits - 
preventie ‘nog slechts op zeer  sporadische basis’ 
gebruik gemaakt wordt van  ervaringsdeskundigen, 
die worden gedefinieerd als personen die ervarings-
kennis hebben opgedaan als risicojongere en in 
staat zijn op deze ervaring te reflecteren om vervol-
gens crimineel gedrag bij andere jongeren te voor-
komen of te bestrijden. dat lijkt een gemiste kans. 
de inzet van ervaringsdeskundigen brengt zekere 
risico’s met zich mee: ze kunnen bijvoorbeeld een 
negatieve aantrekkingskracht uitoefenen op 

(Foto links)  
Enfer en Hacer zijn de 
voelhoorns van de politie 
in de wijk. Zij hebben 
geen politiebevoegdhe
den maar werken nauw 
met de politie samen. 
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 risicojongeren, (ongewild) het idee overdragen 
dat het makkelijk is om een criminele levenswijze 
te veranderen, of doorslaan in hun ambitie en daar-
door terugvallen in oud gedrag. Maar er zijn ook 
voordelen te verwachten van het mobiliseren 
van ervaringsdeskundigen: ze kunnen contact 
maken met probleemjeugd op basis van gedeelde 
ervaringen, fungeren als een positief rolmodel en 
het werk van professionals versterken. bovendien 
zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van 
ervaringsdeskundigen niet beperkt tot de inzet van 
toezichthouders. voormalige delinquenten kunnen 
bijvoorbeeld ook actief zijn als voorlichter, mentor, 
hulpverlener of bruggenbouwer. <<

het onderzoek Inzet van ervaringsdeskundigen in 

 criminaliteitspreventie. Een verkennend onderzoek naar 

de mogelijkheden is te downloaden via de website van het 

expertisecentrum veiligheid van de avans hogeschool: 

www.expertisecentrum-veiligheid.nl.

Op de website van het ccv is in een aantal webdossiers 

informatie verzameld over de aanpak van jongerenoverlast 

en jeugdcriminaliteit. voor meer informatie over de 

 activiteiten van het ccv op het terrein van jeugd:  

kijk op www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl of neem 

 contact op met nicole langeveld, telefoon: (030) 751 67 46,  

e-mail: nicole.langeveld@hetccv.nl. 

(Foto rechts)  
Deelnemers aan Watch 
Out werken in koppels en 
leggen contact met 
buurtbewoners. 
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nieuwe impuls voor veiligheidsaanpak

 het beste van 
 drie werelden 
de afdeling analyse & research van de politie haaglanden deed 
onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de plotselinge toename 
van misdrijfaangiften na 2006, terwijl in de periode daarvóór juist 
sprake was van een opvallende afname. dit resulteerde in het 
onderzoeksrapport The Best of Three Worlds. volgens Peter Versteegh 
kan men ook buiten de regio haaglanden lering trekken uit het 
rapport, om het veiligheidsbeleid nieuw leven in te blazen.

haaglanden
de regio haaglanden kent nagenoeg dezelfde 
 veiligheidsontwikkeling. de aangiftecriminaliteit 
nam in 2002-2006 met maar liefst 24 procent af. 
in 2006-2008 nam het aantal misdrijfaangiften 
 daarentegen weer toe, met zo’n 9 procent. analyse 
& research – de strategische onderzoekseenheid van 
de politie haaglanden – kreeg van de korpsdirectie 
opdracht onderzoek te doen naar de mogelijke 
 oorzaken van deze toename. 

wat werkt wél en wat werkt niet in de  veiligheids - 
zorg? tal van binnenlandse en buitenlandse 
e ffectstudies laten vooral zien wat níet werkt.  
zo zorgen ongerichte, preventieve  surveillances 
door de politie, snelle aanrijtijden in geval van 

door peter versteegh
de auteur is hoofd analyse & research van  

de politie haaglanden.

 n
ederland is in het afgelopen decennium 
onmiskenbaar veiliger geworden. 
de  laatste jaren lijkt echter sprake 
van  stabilisering. de meest recente 

 slachtofferstudies laten dat zien. Ook de misdaad-
statistiek van het cbs toont aan dat het de laatste 
vier jaar niet onveiliger, maar ook niet veiliger is 
geworden. de stabilisering van het aantal aangiften 
van misdrijven begint – volgens de oude cbs-classi-
ficatie 1993 – in 2006, om zich in de jaren daarna – 
volgens de nieuwe cbs-classificatie 2010 – 
door te zetten.

26 secondant #1 | maart 2011 



Figuur 1 > Aantal aangiften van misdrijven in Nederland, 2002-2009 

nb :  door de nieuwe cbs-indeling komt het aantal ‘vermogensmisdrijven’ 

hoger en het aantal ‘gewelds- en openbare orde misdrijven’ lager uit. 

zie www.cbs.nl. 2009 

*  zeeland is – vanwege het  ontbreken van de aangiftecijfers  

in 2009 – geschat op 1,8% van het totaal.

 noodsituaties, vrijblijvende  burgercontacten, 
 informatieavonden, preventie adviezen, massa-
communicatie en allerlei andere ongerichte voor-
lichtingsactiviteiten niet voor meer veiligheid. Ook 
ongerichte arrestaties,  rechercheonderzoek ná het 
misdrijf of een louter strafrechtelijke aanpak van 
delinquent gedrag zorgen op de langere termijn niet 
voor substantieel minder criminaliteit. 

uit de wetenschappelijke onderzoeksrapporten 
wordt ook glashelder wat wél werkt. drie effectieve 
veiligheidsstrategieën spelen óók in nederland een 
voorname rol: Problem Oriented Policing, Intelligence 
Led Policing en Community Policing. de nederlandse 
politie spreekt van probleemgericht werken, 
 informatiegestuurde politie en burgerparticipatie. 
ten behoeve van ons onderzoek hebben wij een 
 verklaringsmodel ontwikkeld dat laat zien op welke 
manier deze drie veiligheidsstrategieën in combina-
tie met omgevingsfactoren en aangiftebereidheid, 
kunnen zorgen voor minder aangiftecriminaliteit. 
dit model hebben wij vervolgens aan de veiligheids-
praktijk in de regio haaglanden gespiegeld. 

>>
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probleemgericht werken 
de veiligheidsstrategie, waarvan de effectiviteit 
 vermoedelijk het vaakst is aangetoond, is problem 
Oriented policing (pOp) of liever problem Oriented 
partnership. de nederlandse politie kiest voor sara 
als leidend pOp-model. Met hulp van sara – een 
acroniem van Scanning, Analysis, Response en 
Assessment – worden de allerbelangrijkste, 
 chronische veiligheidsproblemen gericht aangepakt. 
bij de probleemkeuze (Scanning) speelt de zoge-
noemde 80/20-regel een belangrijke rol. 

steeds weer blijkt 
er sprake zijn van 
probleemconcentra-
ties: zogenoemde 
hot crimes, hotspots, 
hot areas, hot 
victims, hot targets, 
hot facilities, hot 
shots en hot groups

in de veiligheidspraktijk blijkt de wetmatigheid, dat 
80 procent van de gevolgen veelal kan worden toege-
schreven aan 20 procent van de oorzaken, veelvuldig 
op te gaan. steeds weer blijkt er sprake te zijn van 
probleemconcentraties: zogenoemde hot crimes, 
hotspots, hot areas, hot victims, hot targets, hot 
 facilities, hot shots en hot groups. bij de aanpak van 
deze hot problems wordt op basis van een dieper-
gaande probleemanalyse (Analysis), een combinatie 
van preventieve, strafrechtelijke en bestuurlijke 
maatregelen uitgevoerd door de betrokken organisa-
ties, ondernemers en burgers (Response). het lokale 
bestuur c.q. de lokale driehoek heeft daarbij de regie. 
afhankelijk van de aard van de problematiek, vervult 
de organisatie die daartoe het beste is toegerust en 
ook over de meeste deskundigheid beschikt, de 
 coördinatierol. vaak ontbreekt echter een goede pro-
bleemanalyse en ook doen politie en justitie het nog 
dikwijls alléén. dat terwijl een echte probleemge-
richte aanpak volgens effectmetingen (Assessment) 
herhaaldelijk goede resultaten oplevert.  

informatiegestuurde politie 
de nederlandse politie heeft de afgelopen jaren het 
nationaal intelligence Model (niM) ingevoerd. het 
niM maakt onderscheid tussen strategische, tacti-
sche en operationele sturing. strategische sturing 
gaat over de ‘wat-vraag’, tactische sturing gaat over 
de ‘hoe-vraag’, operationele sturing gaat over de 
aanpak zélf. het niM voorziet in diverse veiligheids-
informatieproducten die de sturing op maat onder-
steunen. belangrijk aandachtspunt is dat in de hui-
dige veiligheidspraktijk zowel strategische als 
tactische analyses doorgaans zijn gebaseerd op 
‘harde’ criminaliteitscijfers. zonder aan de grote 
waarde van deze ‘systeemkennis’ af te willen doen, is 
het van belang óók de kennis en ervaring van politie-
mensen en de wensen en verwachtingen van burgers 
en ondernemers bij de analyse te betrekken. het niM 
zorgt ervoor dat verantwoordelijkheid wordt afge-
legd (accountability). betrokken veiligheidspartners 
spreken elkaar aan op gemaakte afspraken. Om het 
gezamelijk doel (veiligheid) te bereiken, vindt sturing 
plaats zowel op een verticaal-hiërarchische wijze als 
op een horizontaal-collegiale manier. het niM en 
sara gaan goed samen, omdat het niM de aan-
sturing van probleemgericht werken aanmerkelijk 
versterkt. de bekende kloof tussen beleid en 
 uitvoering kan hiermee worden gedicht.

Figuur 2 >Verklaringsmodel criminaliteitsontwikkeling
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burgerparticipatie
tot slot blijkt de actieve betrokkenheid van burgers 
en ondernemers een belangrijke succesfactor. bij 
burgerparticipatie kan onderscheid worden gemaakt 
tussen informeren, adviseren, consulteren en mee-
doen. goed informeren van burgers over zowel posi-
tieve als negatieve ontwikkelingen op het gebied van 
de (lokale) veiligheid is erg belangrijk. de kans om 
zelf slachtoffer te worden van een delict is – buiten 
een hotspot of hot area – relatief klein. veel burgers 
ontlenen hun beeld van de veiligheid aan de media 
of van verhalen van anderen. goede informatie over 
(lokale) veiligheid draagt dan ook bij aan een realisti-
scher beeld van de veiligheid en daarmee aan minder 
onveiligheidsgevoelens. 

maar liefst  
85 procent van alle 
misdrijven wordt 
opgelost na betrap-
ping op heterdaad

Figuur 3 > Samenhangende probleemgerichte aanpak, informatiegestuurde 

politie en burgerparticipatie

bij adviseren gaat het over hoe slachtofferschap kan 
worden voorkomen. consulteren betreft medezeg-
genschap van burgers bij de (lokale) prioriteitskeu-
zes. dit aspect van burgerparticipatie lijkt in haag-
landen – en vermoedelijk ook in de rest van de 
nederland - nog onvoldoende tot stand gekomen. 
Meedoen gaat over de eigen rol van burgers op het 
gebied van toezicht en preventie, bij de opsporing en 
meer in het bijzonder bij het vergroten van de pak-
kans door meer zogenoemde ‘heterdaadkracht’. 
Maar liefst 85 procent van alle misdrijven wordt 
opgelost na betrapping op heterdaad. daarmee gaat 
burgerparticipatie heel goed samen met sara en 
niM. (zie figuur 3.) 

samenhangende uitvoering van de modellen sara, 
niM en burgerparticipatie zal waarschijnlijk zorgen 
voor een hoge mate van situationele preventie en 
een hoge (verwachte) pakkans in de concentratiege-
bieden van criminaliteit: de hot problems. Met zo’n 
aanpak wordt namelijk rekening gehouden met de 
drie aspecten die bij zulke terugkerende veiligheids-
problemen steeds een belangrijke rol spelen: de 
 aanwezigheid van een gemotiveerde dader, een aan-
trekkelijk doelwit en de afwezigheid van toezicht. 
een flinke afname van de aangiftecriminaliteit ligt 
dan voor de hand. 

opvallende ontwikkeling
tot zover de theorie, nu de praktijk. het effect van 
 de criminaliteitsaanpak zou met name merkbaar 
moeten zijn bij de hot problems. dat is precies wat 
in de periode 2002-2008 in haaglanden is gebeurd. 
de hot crimes en de hotspots vertonen vrijwel exact 
hetzelfde patroon. het aantal aangiften van de vijf 
meest voorkomende vormen van diefstal (67% van 
alle diefstal) is in de periode 2002-2006 aanzienlijk 
gedaald. in de periode 2006-2008 was er weer sprake 
van een toename. hetzelfde zagen we bij de hot 
areas. deze opvallende ontwikkeling doet zich, bij 
andere delicten en buiten de concentratiegebieden, 
niet of beduidend minder voor. Ook bij de hot shots 
is duidelijk sprake van verminderde recidive in de 
periode 2002-2006, terwijl het herhaalde delict-
gedrag in de jaren daarna weer toenam. 

>>
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Figuur 4 > Ontwikkeling van hot crimes en  hotspots, 2002-2008
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verklaring 
het haaglandse veiligheidsbeleid moet in 2002-2006 
behoorlijk effectief zijn geweest. de opmerkelijke 
afname van de aangiftecriminaliteit kan niet anders 
worden verklaard. gesteund door (structurele vor-
men van) situationele criminaliteitspreventie lijkt 
met name de verhoogde pakkans van delinquenten 
in het algemeen en van de zeer actieve veelplegers in 
het bijzonder, de meest plausibele verklaring. 

daarbij moet een insluitingseffect – als gevolg van 
de inverzekeringstellingen, stapelzittingen, hogere 
straffen, supersnelrecht én de inrichting voor 
 stelselmatige daders (isd) – een belangrijke rol 
 hebben gespeeld. bij een probleemgerichte aanpak 
op hotspots en hot areas (zoals keurmerkgebieden, 
cameragebieden en gemeentelijke hotspots) en 
hot shots (zoals zeer actieve veelplegers) nam 
de problematiek sterker af dan daar waar dat 
niet het geval was. 

de preventieve 
 werking van het 
 veiligheidsbeleid 
lijkt weggeëbd 

na 2006 namen echter vrijwel alle hot problems weer 
toe. Opvallend is dat de toename van de hot crimes 
vooral is te zien op de hotspots en bij de hot shots. 
het zo succesvolle veiligheidsbeleid lijkt uitgedoofd. 
er lijkt minder nadruk op het aanhouden van zoveel 
mogelijk verdachten, de veelplegersaanpak lijkt wat 
weggezakt. daarbij kwamen de eerste isd’ers na 
twee jaren insluiting weer terug in de samenleving 
en recidiveerden weer aanzienlijk. Ook is er inmid-
dels sprake van een groep ‘nieuwe’ veelplegers. 
 relatief jonge, niet-verslaafde, veelal Marokkaanse 
en Oosteuropese criminelen plegen, puur vanwege 
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hot crimes en hotspots, ondersteund door een 
 regiobrede aanpak van de hot shots en hot groups. 
daarbij is het van belang dat de drie veiligheids-
strategieën - informatiegestuurde politie, probleem-
gerichte aanpak én burgerparticipatie – in samen-
hang met elkaar worden uitgevoerd. hetzelfde geldt 
voor het nationale veiligheidsbeleid. dat heeft in het 
 afgelopen decennium zeker bijgedragen aan een 
veiliger samenleving. het is evenwel de vraag of met 
de huidige aanpak de veiligheid verder kan worden 
verbeterd. het verdient daarom  aanbeveling om ook 
buiten de regio haaglanden méér dan nu het geval is 
The Best of Three Worlds te benutten. <<

onderZoek

het onderzoeksrapport The Best of Three 
Worlds is uitgegeven door de nederlandse 
politieacademie en verkrijgbaar via:  
lectoraat.intelligence@politieacademie.nl. 

het geldelijk gewin, veelvuldig en vaak in groeps-
verband ernstige vormen van diefstal, zoals over-
vallen, straatroven, woninginbraken en inbraken in 
bedrijven. de politie lijkt moeilijk vat op deze groep 
te krijgen. de preventieve werking van het veilig-
heidsbeleid lijkt weggeëbd. 

uiteraard is ook de mogelijke rol van omgevings-
factoren en de aangiftebereidheid onderzocht. 
 factoren als hoge bevolkingsdichtheid, langdurige 
werkloosheid en lage inkomens kunnen de omvang 
de criminaliteit goed verklaren. bij de ontwikkeling 
van de aangiftecriminaliteit hebben dergelijke 
 factoren geen doorslaggevende rol gespeeld. 
Ook de ontwikkeling van de aangiftebereidheid 
vormt geen afdoende verklaring voor de opvallende 
 criminaliteitstrend in 2002-2008. de vraag is op 
welke manier het veiligheidsbeleid nieuw leven kan 
worden ingeblazen. we denken dat de aanpak een 
nieuwe impuls kan krijgen en tegelijkertijd de 
 effectiviteit van het veiligheidsbeleid kan worden 
vergroot. in dat geval moet sprake zijn van een 
 probleemgerichte aanpak van de belangrijkste 
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  intervieW  slachtoffers mensenhandel

‘ te weinig 
diversiteit 
aan opvang’

het aantal meldingen van slachtoffers van 
mensenhandel neemt elk jaar toe. daarmee 
wordt ook goede opvang en begeleiding steeds 
belangrijker. een aantal gemeenten, waaronder 
de vier grote steden, kent hiervoor een eigen 
regiocoördinator die de slachtoffers helpt 
bij het vinden van onderdak en medische, 
juridische en financiële ondersteuning. in veel 
andere steden en regio’s staat de opvang nog in 
de kinderschoenen. het coördinatiecentrum 
Mensenhandel (comensha) in amersfoort pleit 
voor meer regionale samen werking. 
amsterdam geeft met de keten aanpak het 
goede voorbeeld.
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>>

De meeste meldingen van slachtoffers 
van mensenhandel hebben betrekking op 

seksuele uitbuiting in de prostitutie / 
foto: Liesbeth Dingemans. 

door paul kattestaart
de auteur is werkzaam als journalist bij kepcOM creatieve 

communicatie.

 j
e paspoort is afgenomen. je wordt gedwongen 
extreem lang te werken voor een hongerloontje 
en bent niet verzekerd tegen ongevallen en ziekte. 
je wordt uitgebuit, kent nauwelijks vrije tijd en 

wordt bedreigd of mishandeld als je probeert te 
vluchten. voor slachtoffers van mensenhandel zijn 
dergelijke omstandigheden dagelijkse realiteit. het 
aantal slachtoffers dat uit zo’n benarde positie 
wordt verlost, neemt elk jaar toe. in de eerste elf 
maanden van 2010 waren dit er landelijk 810, zo blijkt 
uit cijfers van comensha, dat de landelijke registra-
tie van het aantal aanmeldingen verzorgt. dit is een 
voorlopig aantal, omdat sommige instanties per 
kwartaal, halfjaar of jaar melden. van deze 810 ont-
dekte slachtoffers zijn er 714 vrouw en 96 man. ver-
reweg de meesten (653) zijn het slachtoffer van sek-
suele uitbuiting, verdeeld over categorieën als 
prostitutie algemeen, raam- of straatprostitutie, 
betaalde seks in een bordeel of club en escort. Op 
grote afstand volgen de land- en tuinbouw (44) en 
overige sectoren, zoals huishoudelijke arbeid, drugs-
handel en horeca. de meeste vrouwen (263) komen 
uit nederland, gevolgd door afrika en Oost-europa. 
bij de mannen overheerst de afkomst uit afrika, 
Oost-europa en het verre Oosten. een op de zes 
vrouwen en een op de vijftien mannen is jonger dan 
achttien jaar.

meldplicht
“dat is nog maar het topje van de ijsberg, want we 
gaan ervan uit dat de meeste mensenhandel verbor-
gen blijft”, zegt beleidsmedewerker bas de visser van 
comensha. Opsporingsdiensten als de politie, de 
koninklijke Marechaussee en de sociale inlichtin-
gen- en Opsporingsdienst (siOd) hebben een wet-
telijke meldplicht. comensha ontvangt ook aanmel-
dingen van mensenhandel van de ind, advocaten, 
niet-gouvernementele organisaties en opvanghui-
zen. “dat het aantal aanmeldingen elk jaar toe-
neemt, wil niet zeggen dat er steeds meer slachtof-
fers komen, maar wel dat instanties steeds beter 
weten waar ze op moeten letten, dus meer mensen 
kunnen vinden. bovendien geven politie en justitie 
de aanpak van mensenhandel meer prioriteit.”
een slachtoffer van buitenlandse afkomst mag er 
drie maanden over nadenken of hij of zij aangifte 
doet. 
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wie geen aangifte doet, moet terug naar het land 
van herkomst. wie wel aangifte doet, heeft recht op 
een tijdelijk verblijf in nederland. al tijdens de 
bedenktijd heeft elk slachtoffer recht op opvang. 
comensha regelt dit. in 2009 werden van de 909 
geregistreerde slachtoffers er 201 opgevangen. de 
overigen hadden hier geen behoefte aan, gingen 
terug naar hun land of reisden door. comensha 
heeft voor de opvang verschillende lokale net-
werken opgezet waarin alle betrokken partijen 
samenwerken, zoals politie, ggd, opvanghuizen, 
advocaten, maatschappelijk werk, instellingen 
voor (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg en 
gemeente. de visser: “wij kunnen geen opvang 
afdwingen, maar bemiddelen. daarna neemt het 
netwerk het over. wij zijn afhankelijk van het aantal 
beschikbare plekken. slachtoffers komen terecht in 
de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang of 
categorale opvang.”

crisisopvang
een slachtoffer van mensenhandel kampt vaak met 
psychische en lichamelijke problemen en zoekt, 
behalve onderdak, ook juridische en financiële 
ondersteuning. “niet iedereen heeft behoefte aan 
dezelfde hulp”, weet de visser. “er zijn nood-, crisis- 
en ambulante bedden. we proberen hulp op maat 
te vinden. een slachtoffer van prostitutie heeft 
vaak crisisopvang nodig: een bed plus psychische, 
juridische en, als iemand bijvoorbeeld een 
geslachtsziekte heeft of zwanger is, medische 
 begeleiding. wie is uitgebuit in de land- of tuin-
bouw heeft over het algemeen minder psycho-
sociale problemen en is al voor een groot deel 
geholpen met een dak boven het hoofd. een neder-
lands slachtoffer, bijvoorbeeld van een loverboy, 
heeft geen tijdelijke verblijfsvergunning nodig, 
kan vaak wonen bij familie, maar is misschien wel 
getraumatiseerd.” waar mogelijk laat comensha 
de hulpverlening over aan de lokale regio- of zorg-
coördinator mensenhandel. die is er vooralsnog 
alleen in de vier grote steden en groningen, 
 leeuwarden, enschede en den bosch.

amsterdam
amsterdam kent sinds 2007 de ketenaanpak Men-
senhandel. hierin werken vier partijen nauw samen: 
het amsterdams coördinatiepunt Mensenhandel 
(acM), het team Mensenhandel van de politie 
amsterdam-amstelland, de advocatuur en jeugd-
zorg. zorgcoördinator van het acM heleen driessen 

zorgt ervoor dat de ketenaanpak goed functioneert. 
dat betekent onder meer elke drie weken met de 
ketenpartners de binnengekomen aanmeldingen 
en de te bieden hulp bespreken en elke zes weken 
overleggen met de diverse hulpverlenende instan-
ties over de beste opvang voor ieder slachtoffer. 
“kortom, ik probeer er voor te zorgen dat alle 
 partijen die met mensenhandel te maken hebben 
om de tafel zitten en een sluitende hulpverlening 
te creëren.” Mede dankzij de zorgcoördinator is er 
de laatste jaren in amsterdam meer aandacht voor 
mensenhandel gekomen. bij elke instantie die hier-
in geïnteresseerd was, heeft ze met coördinatoren 
van het team Mensenhandel van de politie en van 
jeugdzorg, voorlichting gegeven over de keten-
aanpak en signalering.

‘Ze worden ontdekt 
bij politiecontroles, 
een bezorgde burger 
meldt iemand aan of 
de vrouwen zien zelf 
kans te vluchten’

slachtoffers worden opgevangen bij het acM, 
onderdeel van hvO-Querido. deze amsterdamse 
organisatie biedt naast tijdelijke huisvesting, ook 
woonbegeleiding en dagactiviteiten om de vrouwen 
weer structuur in hun dag te geven. driessen: 
“zij komen hier via de amsterdamse politie of 
elders uit het land door plaatsing via comensha. 
ze worden ontdekt bij politiecontroles, een bezorg-
de burger meldt iemand aan of de vrouwen zien 
zelf kans te vluchten. bij de intake wordt duidelijk 
wat hun  problemen zijn en welke hulp ze nodig 
 hebben.” per jaar biedt hvO-Querido onderdak 
aan gemiddeld 130 vrouwen. slachtoffers uit 
amsterdam  blijven drie tot zes weken, vrouwen die 
door comensha worden geplaatst – de categorale 
opvang – drie tot zes maanden. daarnaast begelei-
den de maatschappelijk werkers van hvO-Querido 
zo’n vijftig zelfstandig wonende vrouwen. samen 
vormen zij – met zo’n vijf mannen – het totale aan-
tal slachtoffers van mensenhandel dat per jaar in 
de hoofdstad wordt aangemeld.
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altiJd vol
als driessen wordt weggeroepen wegens extreme 
drukte in de opvang, neemt haar rechterhand en 
vervangend zorgcoördinator anneke bouwman 
het gesprek over. zij vertelt dat het aantal bedden 
bij hvO-Querido de laatste jaren fors is uitgebreid. 
“lange tijd hadden we voor slachtoffers van 
 mensenhandel twee bedden en overheerste de 
ambulante zorg. in 2007 werden het er zestien, 
doordat de gemeente bedden ging financieren voor 
de politie amsterdam-amstelland. toen werden 
we ook 24 uur per dag bereikbaar. sinds juni 2010 
hebben we twintig crisisbedden erbij gekregen voor 
de categorale opvang, betaald door het ministerie 
van veiligheid en justitie. in totaal dus 36 bedden.” 
Maar ook dat aantal is niet genoeg. “we zitten 
altijd vol.”

Ook in amsterdam zijn de meeste slachtoffers 
 uitgebuit in de seksindustrie. hun afkomst wisselt 
per periode, zegt bouwman. “soms krijgen we veel 
nederlandse meisjes binnen, dan weer uit china, 
afrika of Oost-europa. wat mij vorig jaar het meest 
tegen de borst stuitte, waren de verstandelijk 
gehandicapte meisjes uit landen als roemenië en 
bulgarije. die spreken alleen hun eigen taal, weten 
soms niet eens dat een week zeven dagen heeft. en 
de handelaren zijn zo uitgekookt: die weten natuur-
lijk dat prostitutie boven de achttien is toegestaan 
en pakken meisjes voor die tijd in, om voor zich te 
laten werken zodra ze achttien zijn.”

‘het valt vaak tegen 
om opvanghuizen 
te bewegen plaats te 
bieden’

emotionele last
het slachtoffer goed informeren, is volgens bouw-
man essentieel, zowel bij vrouwen als mannen. 
“dit is jouw situatie, hier heb je recht op, wel of niet 
meewerken met de politie heeft deze consequen-
ties. je moet alles duidelijk uitleggen, zodat ze wel-
overwogen keuzes kunnen maken. daarvoor heb-
ben ze bedenktijd nodig en moeten ze even tot rust 
kunnen komen. dat geldt ook voor mannen, van 
wie we er sinds oktober 2008 acht hebben opgevan-

gen op een andere plek. zij reageren heel anders 
dan vrouwen. Mannen schamen zich meer over wat 
hun overkomen is. zij zijn minder geneigd over hun 
emotionele last te praten, willen liefst meteen aan 
het werk. toch is het belangrijk om ook hen zorg-
vuldig te informeren over keuzes die ze moeten 
maken.” de amsterdamse ketenaanpak werkt goed, 
zegt bouwman, ze kan het andere gemeenten aan-
raden. “groot voordeel zijn de korte lijnen met alle 
partners. dankzij de goede contacten met de politie 
is er over en weer begrip voor elkaars prioriteiten. 
de politie wil boeven vangen, wij slachtoffers 
 helpen. beide prioriteiten kunnen we goed uit-
voeren. ik adviseer andere hulporganisaties om 
te lobbyen bij hun gemeente om te laten zien dat 
opvang en een goed netwerk nodig zijn. vertel ook 
de succesverhalen. ik zou willen dat de regionale 
opvang in nederland soepeler verloopt. het valt 
vaak tegen om opvanghuizen te bewegen plaats te 
bieden. sommige zijn altijd bereid, maar legio ook 
niet. dan noemen ze oneigenlijke argumenten als: 
het is een moeilijke doelgroep, die vrouwen passen 
niet bij ons, we spreken hun taal niet. jammer, 
want als het lukt om meisjes die gedesillusioneerd 
 binnenkomen langzaamaan hun leven weer te 
laten opbouwen, werkt dat heel motiverend.”

centrumgemeenten
Ook bas de visser van comensha constateert 
dat veel gemeenten kansen laten liggen om 
 mensenhandel aan te pakken en slachtoffers op te 
vangen. “gemeenten bieden te weinig diversiteit 
aan opvang- en huisvestingsmogelijkheden. ze 
kunnen bijvoorbeeld afspraken maken met woning-
corporaties en instellingen om een aantal woningen 
met ambulante begeleiding beschikbaar te stellen. 
ze kunnen ook stimuleren dat er een regio- of zorg-
coördinator komt. dat hoeft natuurlijk niet overal. 
zo regelt de wet maatschappelijke ondersteuning 
dat er centrumgemeenten zijn, samenwerkings-
verbanden in de regio. als er nu eens in elke 
 centrumgemeente een regiocoördinator zou 
komen... er zijn hier en daar wel initiatieven, maar 
die lopen vaak nog niet goed. andere gemeenten 
zeggen: wij treffen maar twee slachtoffers per jaar 
aan, waarom een coördinator aanstellen? kan zijn, 
maar het is een beetje een kip- en eiverhaal, zo leert 
de ervaring. is er eenmaal zo’n coördinator en 
 ontstaat er een netwerk, dan worden ook meteen 
meer slachtoffers van mensenhandel gevonden. 
dan zie je dat er wel degelijk noodzaak is.” << 
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‘stereotiepe beeld moet worden bijgesteld’ 

de Jeugd is voo ral 
de Jeugd tot la st

Veel oudere Nederlanders vinden 
jeugdoverlast, zoals met scooters 
scheuren, een probleem van de huidige 
generatie jongeren / foto: Inge van Mill.



‘stereotiepe beeld moet worden bijgesteld’ 

de Jeugd is voo ral 
de Jeugd tot la st

een oud vrouwtje dat in haar eigen buurt de 
straat niet meer op durft; dit bleek tijdens de 
laatste parlementsverkiezingen een populair 
scenario voor diverse campagnespots. het 
beeld van ouderen die zich door de jeugd 
‘geterroriseerd’ voelen, wordt niet of 
nauwelijks tegengesproken, door politici noch 
door wetenschappers. Lonneke van Noije 
corrigeert dit beeld wel. in deze bijdrage 
bekijkt ze enerzijds of ouderen inderdaad 
negatiever oordelen over jeugdoverlast als 
maatschappelijk probleem, en anderzijds of 
ouderen daadwerkelijk vaker dan jongeren 
aangeven zelf overlast van jeugd te 
ondervinden.

>>

door lonneke van noije 
de auteur is als wetenschappelijk medewerker verbonden 

aan het sociaal en cultureel planbureau (scp).

 h
oewel geklaag over de jeugd van tegen-
woordig van alle tijden is, lijkt de toon 
van het debat het afgelopen decennium 
te zijn verhard. het is nu ‘bon ton’ om 

jeugdoverlast, vooral door Marokkaanse jongens, 
te vergelijken met terreur; zelfs in het regeerakkoord 
Vrijheid en Verantwoordelijkheid van kabinet-rutte. 
de gangbare veronderstelling is dat vooral oudere 
mensen, vanwege lichamelijke kwetsbaarheid en 
traditionelere normen en waarden, de meeste 
 overlast en onveiligheidsgevoelens ervaren. 
 Overlast is een subjectief begrip en verwijst naar 
de beleving van gedrag.  
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al neemt het feitelijke probleemgedrag nog zo toe, 
als niemand er aanstoot aan neemt, is er geen over-
last (eysink smeets e.a. 2010). dat maakt de vraag 
naar beeldvorming en persoonlijke ervaring onder 
burgers een essentiële. 

beeldvorming 
in een recente scp-enquête (nig2010) werd burgers 
naar hun mening gevraagd over normovertredend 
gedrag door jongeren op straat: roepen naar 
 voorbijgangers, rotzooi op straat gooien, met 
 scooters over straat scheuren of het bekladden 
van gebouwen. er bleken duidelijke verschillen in 
de beeld vorming van jong en oud: ouderen zijn 
 pessimistischer over jeugdoverlast als maatschap-
pelijk probleem. ten eerste, hoewel een grote 
 meerderheid vindt dat er vroeger minder van dit 
soort jeugdoverlast was dan nu, leeft deze mening 
sterker onder ouderen, oplopend van 71 procent  
(15- tot 24-jarigen) tot 83 procent (65-plussers). 
ten tweede zijn jongeren vaker van mening dat 
 overlast een gevolg is van de jeugdige leeftijd van 

Figuur 1 > ‘Denkt u dat dit soort gedrag tegenwoordig ernstigere 

vormen aanneemt dan vroeger?’, bevolking van 15 jaar en ouder  

(in procenten)

bron: scp (nig2010)

Figuur 2 > ‘Denkt u dat dit soort gedrag hoort bij de leeftijd en 

vanzelf overgaat, of denkt u dat het een typisch probleem is van de 

moderne generatie?’, bevolking van 15 jaar en ouder (in procenten)

bron: scp (nig2010)
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de overlast plegers en vanzelf weer overgaat 
 wanneer ze ouder worden, aflopend van 47 procent 
(15- tot 24-jarigen) tot 22 procent (65-plussers). 
 daarentegen vinden ouderen vaker dat het typisch 
is voor de huidige generatie jongeren en daarmee 
een nieuw maatschappelijk probleem, oplopend 
van 30 procent  (15- tot 24-jarigen) tot 42 procent 
(65-plussers). 

het publieke 
debat verwoordt 
vooral de mening 
van ouderen, niet 
die van jongeren

ten derde vinden ouderen vaker dat dit soort 
gedrag niet door de vingers moet worden gezien, 
maar dat er vooral tegen opgetreden dient te 
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 worden.  desalniettemin zijn jong en oud het 
hier over wegend mee eens (van 70 procent tot 
82 procent). 

de suggestie in 
het publieke debat is 
dat het  wangedrag 
door de jeugd van 
kwaad tot erger gaat

kortom, ouderen zijn het sterkst van mening dat 
overlast te wijten is aan de huidige jeugd en dat het 
vroeger minder erg was. dit wijst op generatiege-
bonden verloedering en negatieve toekomstver-
wachtingen. de beeldvorming onder burgers en die 
in media en politiek komen sterk overeen: jeugd-
overlast is nu erger dan vroeger en er moet stevig 
tegen opgetreden worden. wat het pessimisme over 
de jeugd betreft, verwoordt het publieke debat voor-
al de mening van ouderen, niet die van jongeren.

persoonliJke beleving 
de suggestie in het publieke debat is dat het 
 wangedrag door de jeugd van kwaad tot erger gaat 
en vooral ouderen zich hierdoor bedreigd voelen. 
cbs-cijfers over de overlast en onveiligheidsgevoe-
lens die mensen zelf zeggen te ervaren, tonen aan 
dat deze suggestie onjuist is. ten eerste is het aantal 
mensen dat aangeeft dat overlast door groepen jon-
geren veel voorkomt, sinds 2002 niet meer gestegen. 
het aantal mensen dat zich onveilig voelt daar waar 
jongeren rondhangen, is de laatste jaren zelfs 

gedaald. volgens deze cijfers, waarop behalve onder-
zoekers ook beleidsmakers en politici zich baseren, 
lijken het publieke debat en beeldvorming zich te 
hebben losgezongen van de daadwerkelijk beleefde 
overlast.  ten tweede valt op dat jongeren vaker dan 
ouderen aangeven dat overlast door jongeren in hun 
buurt vaak voorkomt, 12,5 procent (18- tot 25-jarigen) 
tegen 5,7 procent (75-plussers). bovendien voelen 
ook meer jongeren dan ouderen zich wel eens 
 onveilig, in het algemeen en in de buurt van jonge-
ren. de verschillen zijn verrassend groot, in de buurt 
van jongeren variërend van 22,0 procent (18- tot 
25-jarigen) tot 6,6 procent (75-plussers). het kleine 
percentage mensen dat zich vaak onveilig voelt, 
komt wel in sterkere mate voor rekening van de 
oudere leeftijdsgroepen. 

daders en slacht-
offers bevinden zich 
vaak in dezelfde 
sociale circuits

mogeliJke verklaringen 
een opmerkzame lezer zou kunnen tegenwerpen 
dat het nogal logisch is dat ouderen minder overlast 
rapporteren. als ouderen hun huis immers nauwe-
lijks durven of kunnen verlaten, komen ze ook 
 minder in aanraking met straatjeugd en ervaren ze 
vanzelfsprekend minder overlast. toch blijkt het 
zo eenvoudig niet te zijn. er is in analyses rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat het gevonden 
leeftijdsverschil is vertroebeld door factoren die 
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Figuur 3 > Overlast door jongeren en onveiligheidsgevoelens  

(in procenten) 

bron: bzk/justitie (pMb ’95-’04; vMr’05-’08).

Figuur 4 > Overlast en onveiligheidsgevoelens onder de bevolking 

van 15 jaar en ouder, naar leeftijdscategorie, gemiddelde van 2005 

tot en met 2008 (in procenten)

bron: cbs (vMr’05-’08).

hoe kunnen we dan wel begrijpen dat jongeren 
meer overlast ervaren? we weten allang uit crimino-
logisch onderzoek dat jongeren, behalve dader van 
criminaliteit, ook vaker slachtoffer zijn (wittebrood 
en van wilsem, 2000). daders en slachtoffers bevin-
den zich vaak in dezelfde sociale circuits en hebben 
een vergelijkbare leefstijl. jongeren nemen bijvoor-
beeld vaak deel aan het uitgaansleven, waar het 
door het vele drank- en drugsgebruik makkelijk uit 
de hand loopt. het is daarom goed denkbaar dat 
jongeren elkaar ook sneller als bedreigend waar-
nemen; ze hebben immers daadwerkelijk meer van 
elkaar te vrezen. het stereotiepe beeld van angstige 
bejaarden die de straat niet meer op durven, moet 
worden bijgesteld. het zijn de jongeren die de 
meeste overlast en onveiligheidsgevoelens 
 rap porteren in de buurt van andere jongeren.  
de overlastbeleving neemt af met de leeftijd. 

de blootstelling van ouderen aan jongeren 
 beperken, zoals vermijdingsgedrag en de stedelijk-
heid van de woonomgeving. het is belangrijk te 
onthouden dat lagere blootstelling aan jongeren 
vooralsnog niet verklaart waarom ouderen minder 
overlast en onveiligheid in de buurt van jongeren 
ervaren. Ook wanneer rekening wordt gehouden 
met mogelijke andere verschillen tussen jong 
en oud, namelijk sekse, opleiding en etnische 
 herkomst, blijft het leeftijdseffect pal overeind. 

het stereotiepe 
beeld van angstige 
bejaarden die 
de straat niet meer 
op durven, moet 
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de ervaring van 
burgers wijkt 
sterk af van  
de beeldvorming 
in media en politiek, 
maar gek genoeg 
ook van hun eigen 
beeldvorming

de ervaring van burgers wijkt daarmee sterk 
af van de beeldvorming in media en politiek, 
maar gek genoeg ook van hun eigen beeldvorming. 
hoewel mensen zelf niet meer overlast zijn gaan 
rapporteren, domineert het beeld in de samenleving 
dat de overlast is toegenomen. bovendien ervaren 
jongeren de meeste overlast, maar laten ouderen 
zich kritischer uit over jeugdoverlast als hedendaags 
probleem waartegen opgetreden moet worden. 

de kloof tussen het publieke debat en de persoon-
lijke beleving van jeugdoverlast lijkt daarmee een 
stuk groter dan die tussen het publieke debat en 
de beeldvorming over overlast. het publieke debat 
moet dus op een belangrijk punt genuanceerd 
 worden: de jeugd van tegenwoordig is vooral 
een doorn in het oog van de jeugd van tegen-
woordig. <<

voor meer informatie over het onderzoek en 

de literatuurverwijzingen: l.van.noije@scp.nl

ciJfers

1  alle genoemde verschillen tussen 
jong en oud zijn significant.

2  in 2008 is een nieuwe enquête 
geïntroduceerd, de integrale 
veiligheidsmonitor (ivM). deze 
cijfers zijn niet te vergelijken met 
de vMr over de voorgaande jaren. 
de onveiligheidsgevoelens liggen 
volgens de ivM veel hoger dan in 
de vMr. vanwege de extreme 
trendbreuk en het feit dat de 
metingen in 2008 en 2009 nog geen 
trend vormen, zijn de ivM-cijfers 
hier niet meegenomen.
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onderzoeksconsequenties voor beleidsvorming

cyber-
crime is 
van het 
volk 

internet is verweven geraakt met 
ons dagelijks leven. kennis en kunde 
op het gebied van cybercrime zouden 
dan ook korpsbreed aanwezig 
moeten zijn bij de politie, stellen 
Rutger Leukfeldt, Miranda Domenie 
en Wouter Stol. in opdracht van het 
korps landelijke politiediensten 
(klpd) onderzochten zij de meest 
relevante verschijnings vormen 
van cybercrime. 

door rutger leukfeldt, miranda domenie  
en wouter stol
de auteurs zijn verbonden aan het lectoraat cybersafety 

van nhl hogeschool in leeuwarden.

 

 c
ybercrime is geen nieuw verschijnsel. 
sinds internet medio de jaren negentig 
voor het grote publiek toegankelijk is, 
wordt er onderzoek gedaan naar vormen 

van criminaliteit die op of via internet gepleegd 
worden. een wereld zonder internet is niet meer 
denkbaar. enkele feiten: volgens het cbs is in 2009 
het aandeel personen in nederland met een thuis-
toegang tot een computer (desktop of laptop) 
93 procent, beschikt 90 procent van de neder-
landse huishoudens over internet (in totaal  
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>>

niet iedere  
verschijningsvorm 
kon in het onderzoek 
worden opgenomen, 
daarvoor is de lijst 
met cybercrimes 
te lang

wil de politie haar taak op het vlak van cybercrime 
goed vervullen, dan dient zij zich een goede infor-
matiepositie te verwerven over die criminaliteit en 
de daders ervan. deze volgorde (eerst een goede 
informatiepositie creëren, dan keuzes maken in 
criminaliteitsbestrijding) is een centraal uitgangs-
punt in informatiegestuurde politie (igp). in deze 
benadering is het uitvoeren van wetenschappelijk 
onderzoek naar bepaalde criminaliteitsvormen een 
eerste stap.

de Verkenning Cybercrime in Nederland 2009 is zo’n 
analyse betreffende cybercrime. dit onderzoek werd 
uitgevoerd door het gezamenlijke lectoraat cyber-
safety van nhl hogeschool en politieacademie, in 
opdracht van het klpd.  het doel ervan was om 
inzicht te bieden in de voor de politie meest rele-
vante verschijningsvormen van cybercrime. 
 belangrijkste onderzoeksmethode is een analyse 
van 665 politiedossiers (175 hackendossiers, 
314 e-fraude dossiers, 13 cyberafpersingdossiers, 
159 kinderpornodossiers en 40 haatzaaidossiers). 
hierbij is gekeken naar de aard en omvang, 
 verdachten- en slachtofferkenmerken en de 
 maatschappelijke impact. 

verschiJningsvormen
er is op dit moment niet één algemeen geaccep-
teerde definitie van cybercrime in omloop. wij 
 hanteren cybercrime als overkoepelend begrip 
voor alle vormen van criminaliteit waarbij ict een 
wezenlijke rol speelt in de realisatie van het delict. 
daarbij onderscheiden we twee subcategorieën. 
voor delicten waarbij ict zowel instrument als doel-
wit is, hanteren we de term ‘cybercrime in enge zin’. 
voorbeelden zijn hacken en de verspreiding van 
virussen. in de tweede subcategorie, ‘cybercrime in 
ruime zin’, vallen delicten waarbij ict van wezenlijk 

12 miljoen mensen) en zijn praktisch alle bedrijven 
in nederland aangesloten op internet. politie en 
justitie kunnen daarom niet om internet heen.

nieuw terrein
criminelen die gebruik maken van internet moe-
ten worden aangepakt. criminaliteitsbestrijding 
vereist echter kennis over aard en omvang van de 
criminaliteit. dat geldt zeker voor een nieuw ter-
rein als cybercrime. bij herhaling wordt echter 
geconstateerd, ook door politie en justitie zelf, 
dat politie en justitie de ontwikkelingen maar 
moeizaam kunnen bijbenen. groot probleem 
is gebrek aan kennis over wat zich op internet 
precies afspeelt met betrekking tot criminaliteit 
en hoe dat kan worden opgespoord. dat is een 
ongewenste situatie. 

Om pinpasfraude te kunnen 
plegen, copiëren criminelen de 

magneetstrip van de pas en 
achterhalen de pincode / foto: 

Pallieter de Boer.
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belang is voor de uitvoering, maar waarbij ict geen 
doelwit is. voorbeelden hiervan zijn het plegen van 
fraude, de verspreiding van kinderpornografie en 
skimming.

maatschappeliJke problemen
niet iedere verschijningsvorm kon in het onderzoek 
worden opgenomen, daarvoor is de lijst met cyber-
crimes te lang. dit onderzoek richt zich daarom op 
de voor de politie meest relevante cybercrimes. 
dat zijn cybercrimes die als belangrijke maatschap-
pelijke problemen gezien kunnen worden (we gaan 
ervan uit dat die delicten dan dus ook voor de politie 
relevant zijn) en/of voor politie en justitie hoge 
 prioriteit genieten: hacken, e-fraude, cyberafpersen, 
verspreiding van kinderpornografie en haat zaaien.

Op basis van literatuur, de media en beleids-
documenten ontstond aanvankelijk een beeld van 
hightechcybercriminelen die vanuit het buitenland 
opereren in georganiseerde groepen en op grote 
schaal slachtoffers maken. dit beeld verdient te 
worden genuanceerd. uit de dossiers blijkt juist dat 
er veel ‘kleine delicten’ gepleegd worden door min 
of meer alledaagse verdachten die individueel 
 opereren. dat wil overigens niet zeggen dat er geen 
georganiseerde cybercriminele groeperingen in 
nederland actief zijn. aangiften tegen dergelijke 
groepen komen echter niet vaak voor, blijkt uit de 
dossierstudie. Op basis van de dossierstudie, lijkt 
het plausibel om te veronderstellen dat cybercrime 
dezelfde structuur heeft als klassieke (offline)crimi-
naliteit. Ook bij de klassieke criminaliteit is immers 
sprake van een grote groep daders die relatief kleine 
delicten (zoals diefstallen en inbraken) plegen op 
min of meer individuele basis en is er sprake van 
een aantal groeperingen dat zich bezighoudt met 
georganiseerde criminaliteit. georganiseerde 
 groepen hebben dus niet het monopolie op cyber-
crime. cybercrime is van iedereen. 

motieven
de gemiddelde cybercrimineel in de nederlandse 
politiedossiers is geen onderdeel van een georgani-
seerde bende whizzkids die extreem gecompliceer-
de dingen met een computer uithalen. net als bij 
gewone criminaliteit zijn de meeste verdachten 
mannen onder de 45 jaar, en net als bij gewone 
 criminaliteit zijn er ook vrouwelijke verdachten en 
verdachten uit andere leeftijdscategorieën.  

Motieven van daders liggen, net als bij offlinedelic-
ten, vaak in de financiële of relationele sfeer. voor 
iemand die een ander dwars wil zitten of lichter 
wil maken, biedt cyberspace tegenwoordig vrij 
 eenvoudig tal van mogelijkheden – en die worden 
gebruikt. bij e-fraude, naar het zich laat aanzien de 
meest voorkomende cybercrime, moet men niet 
allereerst denken aan internationaal opererende 
bendes en technische hoogstandjes. de daders uit 
de dossiers putten uit een beperkt reservoir aan 
criminele technieken. ze plaatsen een advertentie 
op een verkoopsite of maken een website die het 
slachtoffer ertoe moet brengen te betalen voor een 
goed of dienst die vervolgens niet wordt geleverd.

met andermans 
wachtwoord zonder 
diens  toestemming 
 inloggen op diens 
account, is al  straf - 
baar, is al  hacken

dat het plegen van e-fraude, kinderpornodelicten 
en haatzaaien ‘van het volk’ is, is wellicht beter voor 
te stellen dan dat hacken dat is. in de literatuur 
wordt immers beweerd dat verdachten van hacken 
(net als e-fraudeurs) in hoge mate technisch onder-
legd zijn. Maar ons onderzoek laat zien dat zelfs het 
hacken, dat eens aan whizzkids was voorbehouden, 
is gedemocratiseerd – dat wil zeggen binnen het 
bereik van velen gekomen. daarvoor zijn diverse 
redenen aan te voeren. Om te beginnen is het sinds 
de invoering van de wet computercriminaliteit ii 
voor hacken niet langer een vereiste dat een beveili-
ging wordt doorbroken of omzeild. Met andermans 
wachtwoord zonder diens toestemming inloggen 
op diens account, is al strafbaar, is al hacken. dat 
hacken alledaagser is geworden, heeft vermoedelijk 
ook te maken met de mate waarin mensen in onze 
samenleving gebruikmaken van en vertrouwd zijn 
geraakt met de virtuele wereld. steeds meer mensen 
presenteren zichzelf op internet. voor jonge men-
sen, opgegroeid met cyberspace, is het rommelen 
met andermans account of profiel niet per se een 
technisch hoogstandje, maar gewoon een manier 
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om een ander te grazen te nemen. ze weten 
hoe dat moet en maken van die kennis ook 
 daadwerkelijk gebruik.

beleidsvorming
veiligheid is een zaak waaraan verschillende 
 organisaties en disciplines samenwerken. 
prof. dr. hans boutellier van het verwey-jonker 
instituut onderscheidt, met voetbal als metafoor, 
op hoofdlijnen drie soorten spelers die moeten 
zorgen voor veiligheid. in de voorhoede staan 
 burgers die zelf preventiemaatregelen kunnen 
nemen en problemen kunnen signaleren. Op het 
middenveld staan instanties waarvan veiligheid 
niet het primaire doel is, maar die wel een functie 
hebben binnen het veiligheidsparadigma, bijvoor-
beeld woningcorporaties en scholen. de verdedi-
ging bestaat uit instanties die primair zijn gericht 
op veiligheid: politie en justitie.

diezelfde spelers zien we terug bij organisaties die 
zorgen voor een veilige digitale wereld. in de voor-
hoede zorgen de burgers zelf voor de beveiliging 
van hun computers door bijvoorbeeld virusscan-
ners en firewalls te installeren. Op het middenveld 
zorgen internet service providers (isp’s) dat spam-
mailtjes hun klanten niet bereiken en dat websites 
met illegale content offline gehaald worden. 
beheerders van weblogs en discussiefora verwijde-
ren ongepaste reacties op berichten. banken 
 zorgen ervoor dat klanten veilig kunnen internet-
bankieren. in de achterhoede staan commerciële 
bedrijven die beschermende technische hulpmid-
delen zoals virusscanners bieden. politie en justitie 
houden zich bezig met de opsporing en vervolging 
van mensen die toch criminele feiten plegen.

klassieke delicten 
zullen ook steeds 
vaker een cyber-
crime-aspect hebben

dat cybercrime van het volk is, heeft implicaties 
voor verschillende spelers. allereerst moeten 
 burgers zich bewust worden van het feit dat er 
niet alleen gevaar dreigt van virussen of hackers 

die uit zijn op financieel gewin, maar dat het 
motief van daders vaak in de relationele sfeer ligt. 
voorbeeld is een ex-partner die de ander probeert 
zwart te maken of persoonlijke informatie wil 
 verkrijgen die handig is bij de echtscheidings-
procedure. verdachte en slachtoffer zijn vaak 
bekenden van elkaar: ex-geliefden, jaloerse echt-
genoten, schoolvrienden of (gewezen) zakelijke 
relaties. in voorlichtingscampagnes gericht op 
burgers of specifieke groepen zoals jongeren, 
 moeten deze gevaren dan ook (nog duidelijker) 
worden meegenomen.

bij de partijen op het middenveld hebben de 
 resultaten van dit onderzoek vooral implicaties 
voor veelbezochte onlinehandelssites zoals Mark-
plaats, ebay en speurders. uit de bevinding dat 
e-fraude de meest voorkomende vorm van cyber-
crime is in de politieregistratiesystemen, valt af te 
leiden dat onlinehandelssites hun klanten (nog) 
meer moeten wijzen op fraudeurs die actief zijn op 
deze web sites, wat hun werkwijze is en hoe een 
fraude  herkend kan worden. 

voor de verdediging zijn er met name implicaties 
voor politiebeleid. cybercrime wordt niet alleen 
gepleegd door georganiseerde groeperingen uit 
het buitenland. de bestrijding van cybercrime 
moet dan ook niet alleen het domein zijn van 
 specialistische teams (zoals nu overwegend het 
geval is). kennis en kunde op het gebied van cyber-
crime moeten korpsbreed aanwezig zijn: iedere 
agent moet in ieder geval beschikken over enige 
basiskennis inzake cybercrime. politiemensen 
 krijgen niet alleen met op zichzelf staande cyber-
crimes te maken, klassieke delicten zullen ook 
steeds vaker een cybercrime-aspect hebben. denk 
bijvoorbeeld aan iemand die gestalkt wordt en 
waarvan het e-mailaccount wordt gekraakt. 
dit is zeker het geval bij nieuwe generaties, die 
opgroeien in een tijdperk waarin de computer en 
internet niet meer zijn weg te denken. daardoor 
krijgt de politie in de volle breedte van de organi-
satie vaker te maken met cybercrime. bijvoorbeeld 
bij sociale problemen voor de buurtagent, bij de 
intake van aangiften, bij verhoor door de tactische 
recherche en bij het formuleren van beleid door 
de korpsleiding.<<
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effecten jongerenontmoetingsplaats

Jop geen 
garantie 
voor 
afname 
overlast

veel gemeenten proberen jongerenoverlast tegen te gaan 
door het bieden van afleiding. zo ook de gemeente 
papendrecht. deze opende in het voorjaar van 2009 een 
jongeren ontmoetingsplaats (Jop) in de wijk Molenvliet, 
een wijk waar de overlast de laatste jaren sterk is 
toegenomen. het Onderzoekcentrum drechtsteden bracht 
het effect van de jOp op de overlast in de wijk in kaart. 
wat blijkt? het gewenste effect is uitgebleven.
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>>

door bart van der aa en  
susan van oostrom-van der meijden
de auteurs zijn werkzaam als onderzoeker bij het 

Onderzoekcentrum drechtsteden.

 j
ongeren die zich op pleintjes of in winkelcentra 
verzamelen, het lijkt een fenomeen van alle 
 tijden. lang niet al deze jongeren veroorzaken 
overlast voor andere burgers. burgers worden 

mondiger en laten sneller hun mening horen als ze 
vinden dat jongeren zich storend gedragen. soms 
lijkt het wel of jongeren geen gebruik mogen maken 
van de openbare ruimte. het is dan ook belangrijk 
dat gemeenten bij meldingen van overlast goed 
kijken om welke vorm van overlast het gaat en 

of dit niet valt onder de noemer van ‘normaal’ 
 geaccepteerd gedrag in de openbare ruimte.

tegelijkertijd moet het vraagstuk jongerenoverlast 
niet te licht worden opgepakt. zo blijkt uit de laatste 
veiligheidsmonitor van het cbs dat 12 procent van 
de nederlanders vaak overlast ervaart in de eigen 
buurt door groepen jongeren. daarmee komt het 
twee keer zo vaak voor dan overlast door dronken 
mensen op straat of van drugsgebruikers. 
er is ook een duidelijk verband tussen jongeren-
overlast en jeugdcriminaliteit. in gemeenten waar 
veel overlast van jongeren wordt gerapporteerd, 
ervaren de inwoners ook vaak veel jeugdcrimi-
naliteit.

In de wijk Molenvliet in Papendrecht moet een 
Jongerenontmoetingsplek overlast van hangjongeren 

voorkomen. De jongeren op de op de foto komen niet in 
het verhaal voor / foto: Liesbeth Dingemans. 



Figuur 4 > Overlast door jongeren: aandeel bewoners dat overlast 

ervaart, frequentie en mate van hinderlijkheid in Molenvliet

bron: jOp op het Molenveld, Ocd (2010)

Figuur 3 > Aantal meldingen bij de politie van overlast  

door jongeren in Molenvliet

bron: jOp op het Molenveld, Ocd (2010) 

Figuur 1 > Aandeel dat vaak overlast heeft van groepen jongeren 

bronnen: angstige burgers, scp (2005), veiligheidsmonitor (2009) en 

Monitor leefbaarheid en veiligheid, Ocd (2009).

ontwikkeling 
er heerst vaak een beeld dat de overlast door jonge-
ren door de jaren heen is toegenomen. langlopende 
onderzoeken tonen echter aan dat de overlast zich 
al meer dan tien jaar op een redelijk constant niveau 
bevindt. Ook aan het begin van deze eeuw onder-
vond zo’n 12 procent van de nederlandse bevolking 
vaak overlast door groepen jongeren. de laatste 

lichte trendbreuk lag halverwege de jaren negentig. 
toen steeg het aandeel dat vaak overlast ervoer van 
10 procent naar 12 procent. 

daar staat tegenover dat er door de tijd wel aan-
zienlijke verschillen binnen een gemeente of wijk 
kunnen optreden. dit blijkt ook uit de metingen 
voor de Monitor leefbaarheid & veiligheid die 

Figuur 2 > Aandeel dat (zeer) tevreden is over  

de buurtvoorzieningen voor jongeren

bron: Monitor leefbaarheid en veiligheid, Ocd (2009).
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sinds 2001 om de vier jaar in de drechtsteden 
zijn afgenomen. waar de jongerenoverlast in de 
 drechtsteden sinds 2001 als geheel gelijk is 
 gebleven, zien we vanaf 2005 een duidelijke 
 toename in papendrecht (een van de zes gemeenten 
in de drechtsteden). deze stijging is bijna volledig 
toe te schrijven aan de aanzienlijke toename in de 
wijk Molenvliet (figuur 1). daar steeg het aandeel dat 
vaak overlast ervaart van ruim 10 procent in 2005 
naar 25 procent in 2009. in sommige buurten van 
Molenvliet ondervindt zelfs bijna de helft van de 
bewoners overlast.

Jop als oplossing
de gemeente papendrecht, de politie, de jongeren-
werker en het wijkplatform signaleerden zelf ook 
een toename van jongerenoverlast in de wijk Molen-
vliet. in het kader van het lokale speelruimtebeleid, 
plaatste de gemeente in maart 2009 een jongeren-
ontmoetingsplaats: een overkapping op vier palen. 
als locatie koos men in, samenspraak met jongeren, 
een klein parkje in het midden van de wijk. daar 
kreeg de jOp een plaats aan de rand van het park, 
nabij een basisschool, wijkgebouw en uitgaans-
gelegenheid en zichtbaar vanaf de woningen aan 
de parkrand.

het besluit om voor de jongeren een jOp te creëren 
is begrijpelijk in het licht dat veel jongeren op straat 
hangen vanwege een gebrek aan alternatieven, 
zoals de raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
dat in zijn advies Tussen flaneren en schofferen 
beschrijft. jongeren komen samen op straat, 
want thuis is er te weinig (bewegings)ruimte, sport-
scholen zijn te duur en er is in de wijk een gebrek 
aan voorzieningen voor jongeren. Ook in Molenvliet 
lijken de voorzieningen ondermaats. hoewel de 
wijkbewoners zich in de loop van de jaren steeds 

positiever uitlaten over de buurtvoorzieningen voor 
jongeren, scoort Molenvliet nog steeds onder het 
gemiddelde van de drechtsteden (figuur 2). 

de jOp moest er dan ook vooral aan bijdragen dat 
jongeren meer afleiding konden vinden op één spe-
cifieke plek, zonder dat daar overigens activiteiten 
voor hen werden georganiseerd. de jongeren, die 
zich voorheen in de wijk op pleintjes en in steegjes 
ophielden, konden zich voortaan verzamelen in en 
rondom de jOp. de jOp had ook een verwijsfunctie: 
wijkagenten konden jongeren die op andere plaat-
sen in de wijk rondhingen, doorsturen naar de jOp. 
dit alles met het doel dat de jongerenoverlast in 
de wijk zou afnemen.

de niet al te 
 stevige constructie 
van de Jop 
 vergemakkelijkte 
de vernieling 

de gemeente koos voor een ontwerp van vier palen 
en een plat dak, met één afgesloten zijde. de jonge-
ren hadden liever een jOp met drie gesloten zijden, 
zodat ze beter beschut zouden zijn tegen weer en 
wind. de jOp is uiteindelijk bijna vier maanden in 
gebruik geweest, totdat deze eind juni 2009 door 
jongeren werd vernield. de niet al te stevige con-
structie van de jOp vergemakkelijkte de vernieling. 
in die vier maanden werd de jOp geregeld bezocht 
door jongeren.
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effectmeting
alvorens er een besluit werd genomen om de jOp 
terug te plaatsen, vroeg de gemeente papendrecht 
het Onderzoekcentrum drechtsteden om het effect 
van de jOp op de jongerenoverlast te evalueren. 
we onderzochten het effect op twee manieren: 
het aantal aangiften bij de politie en een vragenlijst 
in Molenvliet onder bewoners van buurten waar 
geregeld overlast werd gemeld (respons 68 procent). 
in beide aanpakken kozen we voor een vergelijking 
van de jongerenoverlast op het moment dat er wel 
een jOp was (voorjaar 2009) met toen er geen jOp 
was. de uitkomst van beide methoden wijst in 
dezelfde richting: alléén het plaatsen van de jOp 
leidt niet tot minder overlast in de wijk. 

de overlast bleef 
bestaan uit het 
 achterlaten van 
 rommel, geluids-
overlast, over de 
stoep rijden en het 
gebruik van alcohol 
en softdrugs 

tijdens de openstelling van de jOp kwamen er 
 ongeveer evenveel meldingen over jongerenoverlast 
in Molenvliet bij de politie binnen: gemiddeld 
6,5 meldingen per maand (figuur 3). een jaar eerder 
waren het er iets meer (7,8 meldingen), in het najaar 
van 2009 evenveel (6,5 meldingen). en eerder meer 
dan minder bewoners gaven aan vaker en hinder-

lijker overlast tijdens de openstelling van de jOp te 
ervaren dan toen er geen jOp was (figuur 4). deze 
overlast bestond – en bleef vooral bestaan – uit het 
achterlaten van rommel, geluidsoverlast, over de 
stoep rijden en het gebruik van alcohol en (soft)
drugs. de constatering dat de jOp geen bijdrage 
heeft geleverd aan een vermindering van de jonge-
renoverlast wordt ook breed gedeeld door de men-
sen uit het veld, zoals de woningstichting, de politie 
en de afdeling wijkgericht werken van de gemeente 
papendrecht.

waar de jOp voor de wijk Molenvliet als geheel geen 
effect sorteert, oordelen niet alle wijkbewoners het-
zelfde over het nut van de jOp. vooral bewoners van 
het plein waar de jongeren voorheen veelvuldig te 
vinden waren, tonen zich redelijk positief over de 
invloed van de jOp op de afname van de jongeren-
overlast. 

in de straten grenzend aan het parkje waarin de jOp 
stond, zijn daarentegen nauwelijks bewoners met 
een positief eindoordeel te vinden. deze bewoners 
tonen zich logischerwijs ook het minst tevreden 
over de gekozen locatie, terwijl de bewoners van het 
plein waar de jongeren zich voorheen vaak ophiel-
den juist het meest tevreden zijn over de gekozen 
locatie. 

terugkijkend zien we verschillende oorzaken voor 
het wegblijven van een positief jOp-effect. zo zijn 
de jongeren zelf nauwelijks verantwoordelijk 
gemaakt voor de jOp, bijvoorbeeld bij het in elkaar 
zetten van de jOp en het opruimen van hun rommel. 
er werd voor een ander ontwerp van de jOp gekozen 
dan de jongeren wensten. de jOp kwam nabij 
woningen en de basisschool, waar het gebruik van 
de jOp al snel tot overlast leidde. tot slot speelt ook 
mee dat er in de wijk meerdere groepen jongeren 

50 secondant #1 | maart 2011 



zijn. en niet alle groepen maakten gebruik van de 
jOp. juist het feit dat een bepaalde groep er gebruik 
van maakte, was voor een andere groep al voldoen-
de om er weg te blijven.

de ogenschijnlijk 
toegenomen aan-
dacht voor de 
 problematiek lijkt 
opmerkelijk, aan-
gezien nederlanders 
tegenwoordig niet 
meer of minder 
 overlast ervaren dan 
tien jaar geleden

leerpunten
jongerenoverlast staat hoog op de politieke agenda 
en veel gemeenten proberen de problemen die de 
hangjongeren veroorzaken aan te pakken. de ogen-
schijnlijk toegenomen aandacht voor de proble-
matiek lijkt opmerkelijk, aangezien nederlanders 
tegenwoordig niet meer of minder overlast ervaren 
dan tien jaar geleden. Maar het voorbeeld van de 
papendrechtse wijk Molenvliet laat wel zien dat op 
een laag schaalniveau de ervaren overlast binnen 
een aantal jaren explosief kan toenemen. de effect-
meting laat zien dat een jOp geen garantie is om de 
jongerenoverlast te laten afnemen. andere gemeen-
ten kunnen hier lering uit trekken. essentieel is dat 
alle betrokkenen (gemeente, politie, jongeren, wijk-
platform en bewoners) goed met elkaar in gesprek 

gaan en blijven. hierbij moet er aandacht zijn voor 
de plaats waar de jOp komt (het liefst niet te dicht 
bij woningen en scholen) en het ontwerp (het liefst 
hufter-proof). Ook kan het helpen om jongeren zelf 
meer verantwoordelijk te maken voor de jOp, zodat 
ze trots worden op hun eigen plek. verder is het 
belangrijk om te weten welke jongerengroepen er 
in een wijk zijn en hoe ze samen gebruik kunnen 
maken van de jOp.

in papendrecht hebben ze inmiddels geleerd van 
de opgedane ervaringen. vanwege gedane toezeg-
gingen aan het gemeentebestuur, plaatste de 
gemeente de jOp in maart 2010 terug. er werd op 
voorhand overlegd met jongeren en het wijkplat-
form over de locatie en er werd een veel stevigere 
constructie gekozen. aangezien de jOp als een 
bouwwerk wordt beschouwd waarvoor een bouw-
vergunning en aanpassing van het bestemmings-
plan – een duur en tijdrovende traject – nodig is, 
bleef de locatie ongewijzigd.<<

onderZoek

dit artikel is gebaseerd op het onderzoek 
jOp op het Molenveld: Een positieve 
invloed op jongerenoverlast in Molenvliet? 
van Onderzoekcentrum drechtsteden in 
dordrecht, e-mail: ocd@drechtsteden.nl
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het veiligheidsprogramma van 
de kabinetten balkenende 

streefde naar een reductie van 
geweld in 2010 met twintig 

procent ten opzichte van 2002. 
is dat gelukt? en hoe kan dit 

betrouwbaar worden 
vastgesteld? het is de vraag of 

we dergelijke doelstellingen 
moeten blijven hanteren, stellen 
Maartje Timmermans en Miranda 

Witvliet, van regioplan 
beleidsonderzoek. 
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de ontwikkeling van geweld in de nederlandse samenleving 

veel monitoren, 
weinig 
eenduidigheid 

>>

door maartje timmermans en miranda witvliet
de auteurs werken als onderzoeker bij regioplan 

beleidsonderzoek.

 h
et aantal bronnen om het niveau en de 
ontwikkeling in geweldscijfers te bepalen, 
is de afgelopen dertig jaar enorm toege-
nomen. waar voorheen uitsluitend politie-

cijfers beschikbaar waren, wordt tegenwoordig 
gebruikgemaakt van grootschalige (slachtoffer-
georiënteerde) onderzoeken onder de bevolking. 
Ook zijn er monitoren voor contextueel slachtoffer-
schap. te denken valt aan geweld op de werkvloer, 
op school of in het openbaar vervoer. bovendien 
kennen we monitoren met daders als uitgangspunt, 
zowel in de breed georiënteerde als de specifieke 
variant. 

dit betekent al met al een forse uitbreiding van 
bronnen van geweldscijfers. de vraag is echter of 
deze bronnen ook bruikbaar zijn om de ontwik-
keling van geweld in de nederlandse samenleving 
te meten. regioplan beleidsonderzoek heeft, in 
opdracht van het wetenschappelijk Onderzoek- en 
documentatiecentrum (wOdc), een inventarisatie 
gemaakt van monitoren die geweld meten en deze 

beoordeeld op geschiktheid om trends in geweld 
weer te geven. het doel van het onderzoek was om 
na te gaan in hoeverre monitoren in staat zijn om 
een ontwikkeling in geweldscijfers weer te geven. 
en, zo ja, hoe die ontwikkeling er dan uitziet.

mooi streven
waarom is dit een relevante vraag? in het veilig-
heidsprogramma veiligheid begint bij voorkomen 
staat als doel geformuleerd dat het geweld in de 
nederlandse samenleving in 2010 met twintig 
 procent moet zijn gereduceerd ten opzichte van 
2002. een mooi streven. niettemin, een belangrijke 
voorwaarde om te achterhalen of deze doelstelling 
is behaald, is dat de ontwikkeling in geweld 
 meetbaar moet zijn met de beschikbare bronnen. 

de eerste zoektocht 
leverde maar liefst 
41 monitoren op, 
 binnen een scala aan 
beleidsthema’s
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Figuur 1 > Slachtofferschap van bedreiging neemt af

bron: regioplan. figuur gebaseerd op cijfers uit de  veiligheidsmonitor 

rijk (vMr), permanent Onderzoek leefsituatie, module recht (pOls), 

en  politiemonitor bevolking (pMb).

Figuur 2 > Slachtofferschap van mishandeling blijft stabiel

bron: regioplan. figuur gebaseerd op cijfers uit de  veiligheidsmonitor 

rijk (vMr), permanent Onderzoek leefsituatie, module recht (pOls), 

en  politiemonitor bevolking (pMb).
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het onderzoek laat zien dat, ondanks de veelheid 
aan bronnen, het nog niet zo makkelijk is om iets te 
kunnen zeggen over de ontwikkeling van geweld in 
de nederlandse samenleving. 

het onderZoek
de onderzoekers hebben allereerst een inventari-
satie gemaakt van monitoren die op een of andere 
manier geweld meten. vervolgens is gekeken welke 
monitoren goed in staat zijn om ontwikkeling van 
geweld vanaf 2002 weer te geven. ten slotte zijn de 
trends in geweld volgens die monitoren in kaart 
gebracht. de eerste zoektocht leverde maar liefst 
41 monitoren op, binnen een scala aan beleids-
thema’s. te denken valt aan geweld in de algemene 
bevolking, geweld in de huiselijke sfeer of geweld in 
het openbaar vervoer. niet al deze monitoren waren 
echter op voorhand geschikt om trends in geweld in 
de nederlandse samenleving weer te geven. een 
aantal monitoren richt zich bijvoorbeeld op regio-
nale trends en meet geen landelijke ontwikkelingen 
in geweld. andere monitoren richten zich op een 
andere tijdsperiode dan 2002-2010. zo bleven er 
31 monitoren over. de onderzoekers vergeleken deze 
monitoren op criteria met betrekking tot de metho-
diek, betrouwbaarheid en validiteit. vervolgens zijn 
ze beoordeeld op geschiktheid om daadwerkelijk 
trends in geweld weer te geven. (zie kader criteria). 

zestien monitoren kwamen door deze selectie 
heen. Met andere woorden, zestien van de oor-
spronkelijk 41 monitoren in het onderzoek zijn 
geschikt om ontwikkeling in geweld weer te geven. 
dit lijkt weinig, maar een aantal monitoren met 
maar één meting, heeft wel de potentie om trends 
in geweld weer te geven, mits er meer metingen 
uitgevoerd worden. verder valt op dat er grote ver-
schillen zijn in de mate waarin beleidsthema’s ver-
tegenwoordigd zijn. geweld in de algemene bevol-
king, geweld op de werkvloer, geweld in het 
onderwijs en hardekerncriminaliteit zijn beleids-
thema’s waarvoor meerdere geschikte monitoren 
aanwezig zijn. Maar over de beleidsthema’s 
 huiselijk, partner- en/of seksueel geweld, kinder-
mishandeling en racisme/discriminatie kunnen 
(nog) geen trends in geweld weergegeven worden.

trends
als we de cijfers uit de zestien monitoren naast 
elkaar zetten, komt bepaald geen eenduidig beeld 
naar voren over de ontwikkeling van geweld in de 
nederlandse samenleving. zo is het geweld in het 
bedrijfsleven vanaf 2004 afgenomen, terwijl het 
slachtofferschap van mishandeling vanaf 2002 
 stabiel is gebleven. het slachtofferschap van fysiek 
geweld ervaren door leerlingen, is daarentegen 
 toegenomen vanaf 2003, maar mishandeling in 
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het openbaar vervoer en het aantal gevallen van 
moord laten een daling zien. dat er verschillen zijn 
in geweldstrends, is misschien niet verwonderlijk; 
we hebben het immers over een breed scala aan 
geweldsvormen. Maar ook als we kijken naar 
 monitoren die eenzelfde vorm van geweld meten 
zien we verschillen in niveau en ontwikkeling. 
neem bijvoorbeeld de grootschalige monitoren die 
slachtofferschap van geweld onder de algemene 
bevolking in kaart brengen. volgens de politie-
monitor bevolking (pMb) ligt het percentage 
slachtoffers van bedreiging in dezelfde periode 
hoger dan volgens het permanent Onderzoek 
 leefsituatie (pOls; zie figuur 1). 

geweld in de 
 algemene bevolking 
beweegt zich vanaf 
2002 niet in een 
 eenduidige richting 

wel laten beide monitoren een afnemende trend 
zien. in 2005 gaan beide monitoren over in één 
nieuwe monitor, veiligheidsmonitor rijk (vMr). 
Ook deze monitor laat een daling in slachtoffer-
schap van bedreiging zien om vervolgens te stabili-
seren. voor slachtofferschap van mishandeling 
laten de drie monitoren een eenduidiger beeld 
zien. (zie figuur 2.) deze vorm van geweld (slacht-
offerschap) blijft stabiel volgens de drie monitoren 
en de verschillen in niveau zijn kleiner dan in figuur 
1. het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven 
neemt echter volgens de leefbaarometer toe tus-
sen 2002 en 2008. daarmee zien we dat geweld in 
de algemene bevolking zich vanaf 2002 niet in een 
eenduidige richting beweegt. Ook binnen het 
beleidsthema geweld op de werkvloer (figuur 4) 
zien we een opvallend verschil tussen de monito-
ren, namelijk tussen de cijfers van de nationale 

criteria

voorwaarden om trends in  
geweld te meten:
•	 	Zorgvuldigheid	en	betrouwbaarheid	

van de steekproef;
•	 	Mate	van	repliceerbaarheid	van	 

het onderzoek (externe 
betrouwbaarheid);

•	 	Consistentie	van	de	
onderzoeksmethoden over de 
metingen heen;

•	 	Overeenkomst	tussen	
operationalisatie van geweld en de 
gehanteerde definitie van geweld;

•	 	Mate	van	representativiteit		van	 
de resultaten (externe validiteit);

•	 	Mate	waarin	we	vertrouwen	kunnen	
hebben in de resultaten (interne 
validiteit).

enquête arbeidsomstandigheden (nea) en agres-
sie tegen overheidspersoneel (agO). deze laatste 
laat een stijgende lijn zien in het aantal gevallen 
van intimidatie op de werkvloer door externen 
(bijvoorbeeld klanten), terwijl de nea een stabiele 
trend weergeeft en bovendien een lager niveau 
van slachtofferschap meet dan agO. de cijfers uit 
de monitor aard en omvang van geweld tegen 
werknemers met een publieke taak zijn daarente-
gen overeenkomstig met de cijfers uit de nea.

verschillen 
natuurlijk ontstaan de verschillen in de ontwik-
keling van geweld voor een deel door de verschil-
lende aspecten van geweld gemeten in de moni-
toren. geweld manifesteert zich in verschillende 
gelegenheden, op verschillende manieren en in 
verschillende maten van ernst, zelfs als naar 
 eenzelfde type geweld wordt gekeken. 
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Figuur 3 > Aantal geregistreerde geweldsmisdrijven neemt toe

bron: regioplan. figuur gebaseerd op cijfers uit de leefbaarometer.

Figuur 4 > Intimidatie op de werkvloer door externen

bron: regioplan. figuur gebaseerd op cijfers uit nationale enquête 

arbeidsomstandigheden (nea), agressie tegen overheidspersoneel 

(agO) en monitor aard en omvang van geweld tegen werknemers met 

een publieke taak (publieke taak).

sommige monitoren benoemen heel concrete 
gedragingen en geven voorbeelden van vormen van 
geweld. bij andere monitoren gebeurt dit geheel 
niet. bovendien bestaan er grote verschillen in 
onderzoekspopulatie (zie kader 2). de conclusie dat 
de cijfers over de ontwikkeling van geweld moeilijk 
met elkaar te vergelijken zijn, door de verschillen in 
opzet, ligt dan ook voor de hand. 

geen eenduidig beeld
hoewel er meerdere geschikte monitoren zijn om 
trends in geweld te meten, blijkt het erg moeilijk te 
beoordelen wat precies de richting is waarin het 
geweld in de nederlandse samenleving zich 
beweegt. de cijfers uit de monitoren laten hierover 
geen eenduidig beeld zien. dit komt allereerst 
 doordat de monitoren zich richten op verschillende 
vormen en beleidsthema’s, maar ook door grote 
verschillen in de onderzoeksopzet en onderzoeks-
populatie. 

een ‘harde’ conclusie over de toe- of afname van 
geweld in de nederlandse samenleving vanaf 2002 
is daarom moeilijk te trekken. wel is het opvallend 
dat de meeste monitoren geen grote dalingen in 
geweld in deze periode laten zien. deze conclusie 
werpt ten minste twee vragen op. allereerst is het 
de vraag of we doelstellingen als ‘twintig procent 

Maar er is meer aan de hand. Oorzaken kunnen en 
moeten ook gezocht worden in verschillen in de 
gekozen onderzoeksopzet en onderzoekspopulatie. 

de kans is groot 
dat ondervraagden 
een online-enquête 
anders invullen dan 
een vragenlijst in 
interviewvorm

de manier van dataverzameling tussen de verschil-
lende monitoren komt lang niet altijd overeen. 
de methode om gegevens te verzamelen varieert 
van registraties tot het afnemen van enquêtes. 
Ook binnen de monitoren die gebruik maken van 
enquêtes bestaan verschillen die kunnen leiden tot 
andere cijfers. de kans is groot dat ondervraagden 
een online-enquête anders invullen dan een vragen-
lijst in interviewvorm. dit geldt zeker voor gevoelige 
onderwerpen zoals (seksueel) misbruik. Ook 
 verschillen de monitoren in de manier waarop 
de vragen zijn geformuleerd. 
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vermindering van geweld in de nederlandse 
samenleving’ moeten blijven  hanteren. geweld valt 
immers moeilijk in zijn  algemeenheid te definiëren 
en te meten. fysiek geweld in het primair onderwijs 
houdt weinig verband met het aantal moorden in 
nederland. deze twee vormen van geweld ontwik-
kelen zich dan ook verschillend. toch vallen beide in 
de categorie ‘geweld’. er kunnen beter aparte doel-
stellingen geformuleerd worden over verschillende 
beleidsthema’s van geweld.

meer uniformiteit 
kan kunstmatige 
verschillen in de 
 uiteindelijke cijfers 
tegengaan

Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook binnen 
één beleidsthema zien we verschillen in niveau 
en trends tussen specifieke monitoren. een 
 tweede relevante vraag is dan ook of we moeten 
zoeken naar meer uniformiteit in onderzoeksopzet 
tussen verschillende monitoren. Meer uniformiteit 
kan kunstmatige verschillen in de uiteindelijke 
cijfers tegengaan. wel kunnen wijzigingen in opzet 
een trendbreuk in de cijfers veroorzaken. het 
moment waarop wordt gekozen voor meer 
 uniformiteit moet dan ook goed getimed worden 
en in nauwe samenwerking gebeuren met de 
 verantwoordelijken voor de verschillende 
 monitoren over geweld. 

het rapport Geweld cijfers: Een inventarisatie van 
monitoren en trends in geweld is als download 
beschikbaar  via de website van regioplan:  
www.regioplan.nl.<<

onderZoekspopulatie

1. geweld in de algemene bevolking
het permanent Onderzoek leef-
situatie (pOls) trekt de grens van 
‘algemene bevolking’ bij twaalf jaar. 
in de veiligheidsmonitor rijk (vMr) en 
de politiemonitor bevolking (pMb)  
wordt de grens bij vijftien jaar gelegd. 
de pMb trekt de steekproef van deel-
nemers uit het kpn telefoonregister, 
terwijl de vMr en pOls uitgaan van 
het gba. dergelijke verschillen kun-
nen een rol spelen in de waargenomen 
verschillen in resultaten van de 
monitoren. (zie de trends in geweld in 
de algemene bevolking volgens deze 
drie monitoren in figuur 1 en 2.)

2. geweld op de werkvloer
de onderzoekspopulatie is algemeen 
in de nationale enquête arbeidsom-
standigheden (nea; werknemers in 
loondienst) en de Monitor criminali-
teit bedrijfsleven (Mcb). in de monitor 
aard en omvang van geweld tegen 
werknemers met een publieke taak (in 
de grafiek: publieke taak) en agressie 
tegen overheidspersoneel (agO) gaat 
het specifiek om werknemers met een 
publieke taak. Ook verschillen de 
steekproefkaders in deze monitoren. 
dit kan leiden tot verschillen in trends 
van geweld op de werkvloer tussen 
de monitoren. (zie figuur 4.)
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 rEpOrTAgE  ccv evalueert kwaliteitsmeter veilig uitgaan

samen werken 
aan een prettig 
uitgaansklimaat
bedrijfsleven

agressie, wildplassen, discriminatie en overlast. het is de bedoeling dat 
uitgaan leuk en gezellig is, maar er zijn nogal wat verstorende factoren. 
dankzij de kwaliteitsmeter veilig uitgaan (kvu) slaan gemeenten, 
politie en horecaondernemers de handen ineen en werken ze samen aan een 
beter uitgaansklimaat in hun stad of dorp. het ccv werkt aan een verbeterslag 
van de kvu waardoor de kwaliteitsmeter nog efficiënter en effectiever wordt. 
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>>

In het Wallengebied in Amsterdam 
loopt een pilot met de Kwaliteits meter 
Veilig Uitgaan. De pilot moet inzicht in 

verbeterpunten voor de KVU opleveren / 
foto: Liesbeth Dingemans.

 rEpOrTAgE  ccv evalueert kwaliteitsmeter veilig uitgaan

samen werken 
aan een prettig 
uitgaansklimaat

door nelleke plomp
de auteur is werkzaam als journalist bij  

kepcOM creatieve communicatie.

 s
inds de invoering van de Kwaliteitsmeter veilig 
 Uitgaan in 2003, telt nederland 68 geregistreerde 
 KvU-gebieden verspreid over het land. “een aantal 
gemeenten werkt heel actief met het instrument. 

Bij andere ligt het na een korte startfase al jaren in de kast. 
Jammer, want als de KvU goed wordt toegepast, is het 
een prima middel om de veiligheid én de samenwerking in 
een uitgaansgebied te verbeteren.  

daarom is het tijd voor een grondige update van het 
 instrument.” aan het woord is richard telderman.  
als procesbegeleider ondersteunt hij gemeenten vanuit het 
ccv bij het opstarten van een KvU-project. op enthousiaste 
wijze  begeleidt hij inmiddels twaalf  gemeenten om politie, 
horecaondernemers en eventueel andere partijen om tafel te 
krijgen. ook ondersteunt hij hen bij het maken van een 
 veiligheidsanalyse en een bijbehorend plan van aanpak. 

“Het nieuwe ministerie van veiligheid en Justitie heeft 
de KvU omarmd als speerpunt voor uitgaansgebieden. 
Geweldig natuurlijk, maar daarom is het extra belangrijk 
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dat de kwaliteitsmeter staat als een huis. Halverwege 2011 
maak ik, in nauw overleg met het ccv, afzonderlijke  
procesbeschrij vingen van zo’n tien KvU-projecten. ook hoop 
ik dan van die tien projecten een algemene eindevaluatie te 
 presenteren. deze evaluatie vormt de basis van een nieuwe 
en verbeterde opzet van de KvU, als onderdeel van het 
 integraal veiligheidsbeleid. tegelijkertijd werkt het Weten-
schappelijk onderzoek- en documentatiecentrum, in 
opdracht van het ministerie, aan een wetenschappelijke 
 evaluatie van de  gebieden die tot 2008 gebruikmaakten  
van de kwaliteits meter.”

visitekaartJe
met de KvU werken alle spelers binnen een uitgaansgebied 
in zes stappen aan een veiliger omgeving. Het begint met 
een intentieverklaring en een veiligheidsanalyse en het 
 eindigt met een samenwerkingsconvenant en de uitvoering 
van een plan van aanpak, gevolgd door een evaluatie.

‘de gemeente, 
 politie, horecaonder-
nemers en een  
vertegenwoordiger 
van koninklijke 
horeca nederland 
zijn altijd  aanwezig’

de KvU zorgt voor de structuur en maakt inzichtelijk 
welke inspanningen er nodig zijn. voor zowel gemeente en 
politie als horecaondernemers en uitgaanspubliek heeft de 
kwaliteitsmeter duidelijke voordelen. eigenaren van cafés, 
 disco’s, bioscopen en bars hebben natuurlijk belang bij een 
veilig uitgaansgebied.  dit trekt immers meer bezoekers, 
biedt een prettige werkplek en is daardoor een visitekaartje 
van de gemeente. dankzij de KvU kan veilig uitgaan goed 
 worden verankerd in het gemeentebeleid. ook de politie 
heeft baat bij een goed en structureel overleg. door een 
 betere samenwerking kan de politie haar personele inzet 
 zorgvuldiger, efficiënter en op de juiste tijdstippen inzetten.

proJectgroep
omdat de KvU alleen kan slagen als alle partijen meewerken, 
is de eerste stap een intentieverklaring. de gemeente neemt 
doorgaans het initiatief en nodigt andere partijen uit om mee 
te praten. Wie aanschuiven, hangt af van de situatie, vertelt 
telderman. “de gemeente, politie, horecaondernemers en een 
vertegenwoordiger van Koninklijke Horeca nederland zijn 
altijd aanwezig. in sommige gemeenten worden zij aangevuld 
door de brandweer, openbaarvervoersorganisaties, een bewo-
nerscommissie of een jongerenwerker. in de projectgroep is 
ieder lid gelijkwaardig. Het doel van de verklaring is dat 
bestuurders zichzelf committeren aan het verdere project. 
de ondertekening is tegelijkertijd een mooi moment om de 
pers uit te nodigen en de intentie wereldkundig te maken.” 
niet alleen de projectgroepleden, maar alle horecaonder-
nemers moeten de verklaring ondertekenen. ook de andere 
deelnemende partijen horen te zorgen voor voldoende 
 draagvlak bij hun achterban.
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wallen
in de praktijk is het niet altijd gemakkelijk om alle partijen mee 
te krijgen. op de amsterdamse Wallen zijn ze sinds medio 2010 
bezig met de KvU. in dit uitgaansgebied met meer dan zeventig 
cafés en bars op één vierkante kilometer, wordt al jaren 
 nagedacht over veiligheid. Buurtregisseur rob oosterbaan 
van de amsterdamse politie is de drijvende kracht achter het 
project. “de afgelopen periode zijn de Wallen een stuk veiliger 
geworden. drugsoverlast is flink verminderd en er is minder 
georganiseerde criminaliteit. nu was het tijd om de samen-
werking tussen gemeente, politie en horecaondernemers te 
verbeteren. met de gemeente in een voortrekkersrol kwamen 
we bij de KvU terecht. We staan nog aan het begin van het 
 traject en werken aan een intentieverklaring. om het overzicht 
te behouden, hebben we eerst een groep van veertig kroeg- en 
bareigenaren gevraagd om mee te werken. soms moeten we 
heel wat scepsis overwinnen, maar inmiddels doet een groot 
deel van de ondernemers op de noordelijke helft van de Wallen 
mee.” om het proces te versnellen, wordt tegelijkertijd gewerkt 
aan stap 2 van de KvU: een kloppende veiligheidsanalyse.

aangifteciJfers
de veiligheidsanalyse vormt de basis voor de te nemen 
 maatregelen. Bij de analyse draait het om alle gegevens 
op het gebied van veiligheid in het betreffende gebied. 
de gegevens bestaan meestal uit aangiftecijfers van de 
 politie, bijvoorbeeld de aangiften die op uitgaansdagen tussen 
acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends gedaan zijn, cijfers 
over brandveiligheid van de brandweer en de uitkomsten van 
een schouw. verder worden er enquêtes gehouden bij de 
gemeente, onder horecaondernemers en in het uitgaans-
gebied. 

Zogenoemde sleutelfiguren, zoals een wijkagent of de 
 voorzitter van een horecabelangengroep, worden uitgebreid 
geïnterviewd. “om een zo helder mogelijk beeld te krijgen, 
moeten de gegevens goed afgebakend zijn en zoveel mogelijk 
aansluiten bij de realiteit”, weet telderman uit ervaring. 
“als procesbegeleider help ik gemeenten bij het verzamelen 
van de gegevens.”

prioriteiten
op basis van de veiligheidsanalyse, stelt de projectgroep 
een aantal prioriteiten vast, die uiteindelijk door het gemeen-
tebestuur moeten worden bekrachtigd. “Bij het zien van de 
veiligheidsanalyse, zijn de prioriteiten meestel snel duidelijk. 
is er veel agressie en geweld? Zijn de portiers en het horeca-
personeel goed opgeleid? voelen bezoekers zich onveilig door 
de inrichting van de openbare ruimte of zijn er onveiligheids-
gevoelens in de horecagelegenheid? de zaken die het meest 
voorkomen of de meeste impact hebben, moeten eerst 
 worden aangepakt”, zegt telderman. 

‘de samenwerking 
op basis van 
gelijkwaardigheid 
zorgt voor meer 
onderling begrip 
en verbreedt het 
draagvlak’
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de aanbevelingen en prioriteiten komen allemaal in het plan 
van aanpak te staan. Hierin worden ook de doelstellingen, 
randvoorwaarden en financiën vastgelegd. “Het plan van 
 aanpak is per definitie maatwerk. de verschillen tussen 
 uitgaansgebieden in nederland zijn enorm. een straat met 
 disco’s trekt nu eenmaal een ander publiek dan een plein met 
bruine kroegen. en een dorpskern in Groningen kampt met 
heel andere problemen dan een plaats in het zuiden van het 
land of hartje rotterdam.”

‘na een klein uurtje lag 
er een deken van glas 
op straat en waren 
er veel snijwonden te 
 verbinden’

plastic
op de Wallen is de projectgroep nog niet aan een plan van 
 aanpak toe, maar oosterbaan kan zo ongeveer wel voorspellen 
welke punten erin zullen staan. “vooral bij grote evenementen 
ontstaan hier vaak problemen met het handhaven van de 
orde. als ajax tegen een grote buitenlandse club speelt, kun je 
er gif op innemen dat de supporters zich hier verzamelen voor 
een potje knokken. dat weten we, dus bereiden we ons goed 
voor. We vragen horecaondernemers bijvoorbeeld om in 
 plastic bekertjes te schenken, een punt dat zeker terugkomt in 
het plan van aanpak. veel ondernemers doen daar nu al aan 
mee, maar niet iedereen. 

onlangs was het weer raak na een wedstrijd. en waar gingen 
de ajax-supporters naar binnen? Precies, bij een kroeg waar in 
glas geschonken werd. na een klein uurtje lag er een deken 
van glas op straat en waren er veel snijwonden te verbinden. 
met hulp van de KvU hopen wij zulke incidenten voortaan te 
voorkomen. in het plan van aanpak komt zeker ook de samen-
werking tussen horeca en politie ter sprake, zodat wij sneller 
ter plaatse kunnen zijn.” 

handtekening
een plan van aanpak schept veel helderheid over wat er moet 
gebeuren in een uitgaansgebied, maar het resultaat valt of 
staat met het samenwerkingsconvenant, stap 4 van de KvU. in 
dit convenant, dat meestal binnen een halfjaar na de intentie-
verklaring gereed is, staan op hoofdlijnen de doelstellingen en 
maatregelen. “de structurele samenwerking die hierdoor in 
gang wordt gezet, is een van de grootste pluspunten van de 
KvU”, vertelt telderman. “meestal is het namelijk de gemeen-
te die bepaalde maatregelen oplegt aan de horeca of politie. 
de horizontale samenwerking op basis van gelijkwaardigheid 
zorgt voor meer onderling begrip en verbreedt het draagvlak 
bij te nemen maatregelen. dit levert iedereen voordelen op.” 

agent oosterbaan vindt het vastleggen en borgen van samen-
werking ook een groot voordeel van de KvU. “als buurtregis-
seur heb ik goed contact met de horecaondernemers en kan ik 
bij velen een potje breken. maar wat gebeurt er als ik vertrek? 
dankzij de samenwerking in de projectgroep KvU weet ik 
dat alle kennis en straatwijsheid die mijn collega’s en ik 
 opgebouwd hebben, geborgd wordt. Zo kunnen we veilig-
heidsproblemen bij de wortel aanpakken.” 
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‘uit landelijke cijfers 
blijkt dat de daad-
werkelijke veiligheid en 
het veilige gevoel van 
bezoekers na twee jaar 
significant verbetert 
dankzij de kvu’

ontwikkeling
Blijvende samenwerking is een vereiste voor een goed 
 werkende KvU. met één plan van aanpak en de daarop-
volgende uitvoering ben je er niet. “een uitgaansgebied is 
 constant in ontwikkeling. daarom moet er na twee jaar 
 geëvalueerd worden of de maatregelen het gewenste effect 
hebben gehad. ook moet een hernieuwde veiligheidsanalyse 
gemaakt worden”, benadrukt telderman. “Uit landelijke cijfers 
blijkt dat de daadwerkelijke veiligheid en het veilige gevoel 
van bezoekers na twee jaar significant verbetert dankzij de 
KvU. Hoe langer ermee gewerkt wordt, hoe beter de crimi-
naliteitscijfers en hoe groter het veiligheidsgevoel. dankzij de 
tien nieuwe projecten van de verschillende gemeenten die 
deze zomer worden afgerond, kan het ccv de kwaliteitsmeter 
nog passender en doelgerichter maken. nu wordt er bijvoor-
beeld nog weinig onderscheid gemaakt tussen verschillende 
typen uitgaansgebieden. dat kan dus beter. Want een goede 
samenwerking voor een veilig uitgaansgebied is in ieder dorp 
en elke stad belangrijk.” <<

update kvu

Het ccv evalueert de Kwaliteitsmeter 
veilig Uitgaan in de zomer van 2011 
en presenteert dan ook de resultaten. 
de volgende gebieden worden 
meegenomen: amsterdam Wallen-
noord, amsterdam arena Zuidoost, 
Kampen, iJmuiden, venlo, roermond, 
Peel en maas, Harderwijk. Het ccv is 
nog met vier gemeenten in gesprek 
over mogelijke deelname. de weten-
schappelijke evaluatie van de KvU-
gebieden die tot en met 2008 zijn 
begeleid, wordt uitgevoerd door het 
Wetenschappelijk onderzoek- en 
documentatiecentrum, in opdracht 
van het ministerie van veiligheid en 
Justitie.
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column

fred teeven is de politiek ingegaan om de 
positie van slachtoffers te verbeteren. 
dat zei hij voor de verkiezingen. nu hij 
staatssecretaris van veiligheid en justitie 
is geworden, zegt hij het nog steeds. een 
single-issue-bewindspersoon op justitie! 
de verwachtingen zijn groot. het 
afbreukrisico ook. gelukkig voor teeven 
kon hij beginnen met een inkopper: de 
inwerkingtreding van de wet versterking 
positie slachtoffers op 1 januari 2011. 
deze wet codificeert bestaande slachtof-
ferrechten en bevat verder een begin van 
een voorschotregeling voor, door de 
daders te betalen, schadevergoedingen. 
heugenis. dankbaarheid. helaas kunnen 
we teeven zelf er geen punten voor 
geven. deze vernieuwingen zaten er 
immers al jaren aan te komen. Om poli-
tiek geloofwaardig te blijven, zal teeven 
op een aantal voor slachtoffers belang-
rijke gebieden z’n eigen punten moeten 
scoren. wat moet teeven doen om de 
geschiedenis in te gaan als de slachtoffer 
staats, alias slachtoffer-fredje? 

hieronder tien targets voor het nieuwe 
slachtofferbeleid:

1  invoering informatieplicht justitie 
met betrekking tot slachtoffers bij 
proefverloven en voorlopige invrij-
heidstelling (weggevertje, want reeds  
aangekondigd). Optimaal gebruik 
hierbij van internet (zie hiervoor de 
verenigde staten).

2  instelling van een rijkscommissaris 
voor slachtofferzaken, naar analogie 
van de vorig jaar ingestelde Commis
sioner for Victims in engeland. kernta-
ken zijn de raadpleging van slachtof-
fers en advisering over het totale 
slachtofferbeleid, mede op basis van 
individuele klachten.

3  invoering van volledig spreekrecht bij 
alle strafzaken die door de rechters 
meervoudig worden afgedaan. 
 Opheffing van de beperkingen ten 
aanzien van de inhoud en duur van 
de verklaringen. Oftewel de reeds 
bestaande praktijk bij het inter-
nationale strafhof in den haag.

4  inspraak van slachtoffers over welke 
bijzondere voorwaarden (zoals buurt-
verboden) voor hen wenselijk zouden 
zijn bij proefverloven en voorlopige 
invrijheidstellingen van de dader, naar 
analogie van regeling slachtoffer-
dossier in belgië. 

5  betere bescherming van slachtoffers 
die optreden als getuige. het komt 
nog steeds voor dat advocaten bij het 
verhoor bij de rechter-commissaris  
insinueren dat het slachtoffer het er 
wel zelf naar zal hebben gemaakt . 
in de verenigde staten is dat reeds 
vele jaren bij de wet verboden. 

6  bredere en intensievere hulpverlening 
door slachtofferhulp nederland voor 
alle slachtoffers van geweld-en zeden-
misdrijven en ernstige medische 
 fouten (case management, langdurige 
monitoring, waaronder werkbegelei-
ding).

7  Maak van het bestaande schadefonds 
geweldmisdrijven een algemene voor-
schotregeling voor alle slachtoffers 
van gewelds- en zedenmisdrijven die 
aangifte hebben gedaan. de forse 
uitbreiding van het aantal uitkeringen 
kan worden gecompenseerd door het 
centrale incasso bureau de taak te 
geven om verhaal te halen op de 
dader, met alle denkbare dwang-
middelen van dien.   

8  Ondanks europese regelgeving, zijn 
nederlanders die elders in europa 
slachtoffer worden van geweld in de 
praktijk rechteloos. er dient een 
rechtshulp annex voorschotregeling 
te komen voor deze categorie ver-
geten slachtoffers, met verhaal op 
de buitenlandse schadefondsen.

9  de door cda en vvd in de senaat op 
onbegrijpelijke gronden verworpen 
regeling voor immateriële schade-
vergoeding voor het overlijden van 
naasten ten gevolge van een misdrijf 
of ongeval dient alsnog te worden 
doorgezet.

10  hoe gaan we dit allemaal betalen? 
uit de gereserveerde gelden voor de 
animal cops natuurlijk. en verder door 
oplegging van een slachtoffertax van 
25 euro aan alle personen die wegens 
misdrijven zijn veroordeeld of anders-
zins gesanctioneerd (200 000 x 25 = 5 
miljoen). voorbeelden van zo’n 
 daderbelasting zijn te vinden in onder 
andere belgië, zweden en de vs. uit-
gewerkte plannen ervoor moeten in 
de archieven van het (voormalige) 
ministerie van justitie nog wel ergens 
te vinden zijn. zo niet, stuur me dan 
even een  mailtje. <<

targets voor teeven

Jan van dijk is hoogleraar victimologie 
en menselijke veiligheid aan de 
universiteit van tilburg.
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Het lijkt erop dat waakzame burgers 
inmiddels een onmisbare bijdrage leve-
ren aan de opsporing in nederland. Uit 
jaarcijfers van meld misdaad anoniem 
(m.) blijkt steevast dat er meer meldin-
gen worden ontvangen, waarmee ook 
nog eens een toenemend aantal zaken 
wordt opgelost. niet alleen m. is blij met 
het wakende oog van burgers. in diverse 
gemeenten worden bewoners opgeroe-
pen om alarmnummer 112 te bellen bij 
verdachte situaties die kunnen duiden 
op bijvoorbeeld huiselijk geweld, hen-
nepteelt of een poging tot inbraak. 
 
in australië zijn nosy neighbours van cru-
ciaal belang in de strijd tegen criminali-
teit, zo luidt een van de conclusies in een 
studie van het australian institute of 
criminology. meldingen van burgers 
over bijvoorbeeld illegaal afvalstorten en 
beschadiging van vegetatie hebben zich 

uiterst relevant getoond bij het opspo-
ren van milieucriminaliteit, constateert 
samantha Bricknell in het rapport 
Environmental Crime in Australia. 
daarmee is burgerparticipatie een 
onmisbare aanvulling op de bestaande 
compliance monitoring.

Het lijkt er dan ook op dat australië in de 
strijd tegen milieucriminaliteit iedere 
helpende hand kan gebruiken.  
deskundigen zijn het er over eens dat 
het toebrengen van schade aan het 
milieu wereldwijd een van de snelst 
groeiende vormen van criminele activi-
teiten vormt. er gaan miljoenen of zelfs 
miljarden dollars in om: er zijn schattin-
gen dat milieucriminaliteit bijna net zo 
lucratief is als drugshandel of illegale 
wapenhandel. van oudsher worden 
bedrijven als voornaamste plegers van 
milieucriminaliteit gezien, maar er blijkt 

volgens Environmental Crime in Australia 
tegenwoordig een heel diverse groep aan 
overtreders te zijn, die lokaal, landelijk 
of zelfs internationaal opereren.

Preventie van milieucriminaliteit, waar-
onder bijvoorbeeld illegale houtkap, vis-
serij en handel in flora en fauna vallen, 
staat nog in de kinderschoenen. dat kan 
te maken hebben met de relatief jonge 
regulering op dit terrein: in australië 
kwam de eerste wetgeving pas in de 
jaren zeventig tot stand. australische 
opsporingsinstanties deinzen er onder-
tussen niet voor terug om innovatieve 
instrumenten in te zetten, zoals satel-
lietsurveillance en luchtfotografie om 
beschadiging van vegetatie te ontdek-
ken. maar over vroegtijdige, systemati-
sche signalering van overtredingen en 
effectieve sancties is nog altijd weinig 
bekend. Zo zijn de sancties die aan over-
treders worden opgelegd tot nu toe 
beperkt gebleven tot bescheiden geld-
boetes en ontbreekt een landelijk 
systeem om de import van illegaal 
gekapt hout te signaleren. 

de verwachting is dat de groeiende aan-
dacht voor de wereldwijde klimaatpro-
blematiek de aanpak van milieucrimina-
liteit een boost zal geven. vervuiling van 
lucht, water of aarde en illegale afval-
storting waren de eerste vormen van 
milieucriminaliteit die publieke belang-
stelling trokken en onder formele regule-
ring werden gebracht. met het oog op 
het behoud van biodiversiteit en het 
beperken van co2-emissies, ligt nieuwe 
normering voor de hand. en gezien het 
internationale karakter van milieucrimi-
naliteit zal niet alleen australië, maar 
ook nederland dat merken. << lynsey 

dubbeld is werkzaam bij het centrum voor 

criminaliteitspreventie en veiligheid.

nosy neighbours tegen 
milieucriminaliteit

buitenlandse berichten
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ccv-nieuws

trendsignalement 2011
begin maart presenteert het ccv het nieuwe Trendsignalement 
over ontwikkelingen in maatschappelijke veiligheid. vijfen-
twintig eigentijdse veiligheidsvragen passeren de revue. 
nieuw is dat er naast het boekje ook een onlineversie van 
de trends en hun aanpakken geïntroduceerd wordt. 

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

samenwerken in de handhaving
voor iedereen die vanuit zijn of haar professie samenwerking 
in de handhaving wil opzetten, stimuleren of uitbreiden, heeft 
het ccv in de publicatie Samenwerken in de Handhaving
de succesfactoren op een rij gezet. de basis hiervoor vormen 
twee onderzoeken uit 2008 die voortkwamen uit het  
professionaliseringsprogramma ‘handhaven met effect’ 
van het ministerie van justitie. 

kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/webwinkel. 
de checklist uit deze publicatie is los te downloaden op  
www.hetccv.nl/nalevingsexpertise

arbeidsuitbuiting 
wat is arbeidsuitbuiting en hoe kan een gemeente arbeids-
uitbuiting tegen gaan? antwoord op deze en andere vragen zijn 
te vinden in het webdossier arbeidsuitbuiting van het ccv. 
 
in het dossier is informatie beschikbaar over de aard en omvang 
van het probleem, de slachtoffers, de wetgeving en de aanpak 
van arbeidsuitbuiting. het webdossier gaat  specifiek in op 
informatie over arbeidsuitbuiting in sectoren buiten de seks-
industrie. informatie over uitbuiting in de prostitutiesector is 
beschikbaar in het ccv-dossier mensenhandel.

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

wet mbveo 
het ccv heeft zijn activiteiten rondom de wet Maatregelen 
bestrijding voetbalvandalisme en ernstige Overlast (MbveO) 
uitgebreid. het ccv gaat individuele (geanonimiseerde) 
 casussen verzamelen over de toepassing van deze wet. zo 
vormt het ccv een knooppunt waar gemeenten terechtkunnen 
voor informatie over de aanpak en toepassing van de wet door 
andere gemeenten. hiermee speelt het ccv in op de vraag die 
verschillende gemeenten bij het ccv en het ministerie van 
 veiligheid en justitie hebben neergelegd.

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

beste pkvw-proJect 2011 
projecten die in aanmerking willen komen voor de titel 
beste pkvw-project 2011 kunnen zich nog steeds aanmelden. 
de prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een gemeente die 
een voorbeeldfunctie heeft vervuld bij de invoering van het 
politiekeurmerk veilig wonen (pkvw). aanmelden kan tot 
1 april 2011. de winnende gemeente ontvangt een cheque van 
5000 euro, te besteden aan woning- en wijkveiligheid. 

kijk voor meer informatie en de aanmeldingscriteria op  
www.hetccv.nl/pkvw

woonoverlast 
Organisaties die een regionale bijeenkomst woonoverlast 
 willen organiseren, kunnen hiervoor ondersteuning krijgen 
van het ccv. het ccv verzorgt de workshop en de regionale 
initiatiefnemer (bijvoorbeeld een gemeente) zorgt voor de 
voorbereidingen, een deel van de organisatie en de nazorg.

gemeenten hebben een belangrijke rol bij het voorkomen en 
aanpakken van woonoverlast. de workshop maakt inzichtelijk 
welk instrumentarium — zowel juridisch als niet-juridisch — ze 
hiervoor tot hun beschikking hebben. in de workshop worden 
goede voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk besproken en 
worden er casussen uitgewerkt. deelnemers kunnen ook
voorbeelden uit hun eigen praktijk inbrengen.

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

steunpunt uitgaansgeweld 
het ccv heeft besloten om de activiteiten van het steunpunt 
uitgaansgeweld in 2011 voort te zetten. sinds de opening, 
in april 2010, helpt het steunpunt gemeenten, politie en 
 opleidingsinstituten met aanpakken, advies-op-maat en 
 andere vragen over uitgaansgeweld.

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

<< 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 
 aanzien van bewezen effectieve 
 methoden, best practices en evaluatie-
onderzoek de leidraad. bijdragen staan in 
het teken van inhoudelijke objectiviteit 
en kritische oordeelsvorming. Opname 
van een artikel in het tijdschrift betekent 
niet dat de inhoud ervan het standpunt 
van het centrum voor criminaliteits-
preventie en veiligheid weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per 
jaar (waaronder een dubbeldik zomer-
nummer) in een oplage van 16 000.
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fotografie
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.
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issn 1574-5732

abonnementenadministratie
abonnementen zijn gratis. aanvragen voor 
abonnementen, adreswijzigingen en 
opzeggingen kunnen uitsluitend schrifte-
lijk worden doorgegeven, via de website van 
het centrum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid: www.hetccv.nl en via e-mail: 
abonnementensecondant@hetccv.nl

het ccv

stichting centrum voor criminali teits -
preventie en veiligheid (ccv) draagt bij 
aan de maatschappelijke veiligheid 
door het stimuleren van publiek-
private samenwerking, actieve 
kennisdeling van de veilig heids-
praktijk en kwaliteitsont wikkeling 
van instrumenten en regelingen.
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