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Ongeveer 17 procent 
van de  ver dachten van 
huiselijk geweld is 
vrouw. De persoon op de 
foto heeft geen relatie 
met het verhaal 
/ foto: Inge van Mill.

huiselijk geweld is lange tijd gezien als een privé-
probleem dat echtelieden en (voormalige) partners 
onderling maar moesten oplossen. de overheid 
moest zich daar vooral niet in mengen. dat was  
ook in de verenigde staten de heersende opvatting. 
de politie was daar van oudsher onwillig om op  
te treden bij meldingen van huiselijk geweld. 
 arrestaties werden nauwelijks verricht, agenten 
probeerden vooral tussen partners te bemiddelen 
en ruzies te sussen. 

Geleidelijk veranderde deze zienswijze. een door-
slaggevende rol daarin speelde het befaamde 
 Minneapolis Domestic Violence Experiment begin 
jaren tachtig. in de jaren zeventig was de maat-
schappelijke aandacht voor huiselijk geweld in  
de vs gegroeid en werd meer bekend over de 
omvang van het fenomeen. onder meer dankzij 
onderzoekers, zoals murray a. straus, die zich in het 
fenomeen specialiseerden. een andere onderzoeker, 
lawrence W. sherman, pluisde samen met de politie 
van minneapolis uit hoe de politie omging met 
 meldingen van huiselijk geweld in die stad. agenten 
die deelnamen aan het onderzoek, konden uit drie 
voorgeschreven reacties kiezen: de dader wegsturen 

om af te koelen, bemiddelen of de dader arresteren. 
de derde optie bleek onmiskenbaar het meest 
effectief om herhaling van het geweld te voor-
komen. deze uitkomst zorgde voor een ommezwaai 
in de aanpak van huiselijk geweld: in veel steden 
werd, bij serieuze verdenking van huiselijk geweld, 
arrestatie verplicht. 

ook buiten de vs kreeg het onderzoek veel 
 aandacht. daarmee heeft het zeker bijgedragen  
aan de discussie hoe huiselijk geweld het best 
bestreden kan worden. daarvoor mogen we 
 lawrence sherman erkentelijk zijn. de ontwik-
kelingen in de aanpak van huiselijk geweld hebben 
sindsdien niet stilgestaan. ons land kent nu de Wet 
tijdelijk huisverbod. Plegers van huiselijk geweld 
kan daardoor tijdelijk de toegang tot hun woning 
worden ontzegd, om slachtoffers in bescherming 
te nemen. die wet is bittere noodzaak. huiselijk 
geweld maakt veel slachtoffers: in de crimi-trends 
schatten henk van der veen en stefan bogaerts het 
aantal slachtoffers in de periode 2004-2007 jaarlijks 
op 160 000 tot 200 000 personen. Gelukkig zijn we 
sinds de jaren zeventig heel ver gekomen met de 
aanpak van het probleem. << alfred hakkert

bittere noodzaak
redactioneel
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veiligheid is in de eerste plaats een zaak 
van burgers. dat is de pointe van de 
 bundel Zelfredzaamheid. Concepten, 
 thema’s en voorbeelden nader beschouwd, 
waarin zelfredzaamheid bij fysieke, 
 sociale en psychosociale veiligheids-
problemen wordt verkend. dat de over-
heid niet alle veiligheidsproblemen 
eigenhandig kan oplossen en daarom 
maar beter zelfredzaamheid kan bevor-
deren, wordt inmiddels algemeen 
erkend. toch is het concept van zelfred-

zaamheid niet vanzelfsprekend en kent 
het thema tegenstrijdigheden.

Zelfredzaamheid bespreekt de trend  
tot responsabilisering en de manieren 
waarop burgers worden gestimuleerd  
om verantwoordelijkheid te dragen voor 
hulpverlening bij onder meer brand, over-
stromingen en buurtoverlast. uit inter-
nationale literatuur, die wordt besproken 
door ira helsloot en barry van ’t Padje, 
blijkt dat burgers ook in nood situaties als 
verstandige wezens zijn aan te merken. 
de mythe dat na een ramp algehele 
paniek uitbreekt en burgers zich hulpe-
loos en afhankelijk opstellen, wordt 
 daarmee ontkracht. bovendien treden 
plunderingen na een ramp zelden op.

actief burgerschap blijkt dan ook een 
reële optie voor overheden die de verant-
woordelijkheden voor veiligheid willen 
delen. toch wordt tot nu toe in de 

 voorbereiding op en tijdens crises  niet 
optimaal gebruikgemaakt van de capa-
citeiten van zelfredzame burgers. vol-
gens de redacteuren van Zelfredzaamheid 
moet de wens tot zelfredzaamheids-
bevordering dan ook vooral geïnter-
preteerd worden als een oproep aan de 
overheid zelf, die zelfredzaamheid eerst 
decennialang heeft uitgehold en onder-
benut, maar nu met man en macht 
 probeert te heroveren. dat generieke 
publiekscampagnes waarmee burgers 
worden aangemoedigd om zich met 
noodpakketten voor te bereiden op crises 
kansloos zijn (zoals Zelfredzaamheid 
schrijft), is een les die de overheid 
 kennelijk nog moet leren.

i. Helsloot en B. van ’t padje (red.), 
Zelfredzaamheid. Concepten, thema’s en 
voorbeelden nader beschouwd, Boom Juridische 
uitgevers, Den Haag, iSBN 978 90 89743 11 4.

zelfredzaamheid

bonnen schrijven om de targets te halen, 
gebakkelei tussen burgemeesters en 
korpschefs, jaarlijks 700 000 aangiftes 
op de plank. er moet het nodige gebeu-
ren bij de nederlandse politie, schrijft 
journalist bart de Koning in Operatie 
blauw. Weg met de bureaucratie bij  
de Nederlandse politie. de afgelopen 
decennia is geïnvesteerd in meer  

geld voor de politie, meer agenten  
op straat en meer bevoegdheden voor  
de opsporing. nu staan bezuinigingen  
op stapel en lijkt aan de uitbreiding  
van bevoegdheden een einde te komen. 
 volgens de Koning, die zich baseert  
op onderzoeken en expertinterviews, 
moet de politie dan ook efficiënter gaan 
opereren. Wat hem betreft betekent dat 
minder bureaucratie en meer selectieve 
inzet van mankracht.  

Operatie blauw geeft een schets van  
wat er mis gaat in de politieorganisatie, 
hoe dat komt en wat er beter kan.  
de Koning bespreekt automatiserings-
problemen, het ontstaan van de regio-
nale korpsen, wrijvingen binnen de lokale 
driehoek en missers in de opsporings-
praktijk. hij concludeert dat de politie, 

ook met de huidige mensen en middelen, 
‘veel en veel beter’ kan. Gebruiks  - 
vrien delijke software, vereenvoudiging 
van de administratieve lasten en een 
selectieve inzet van politie bij massale 
burger controles en bij commerciële 
 evenementen zouden al helpen. 

een voorstander van een nationale 
 politie is bart de Koning niet. hij pleit  
in plaats daarvan voor bijvoorbeeld  
een slim personeelsbeleid, dat ervaren 
agenten in staat stelt meer op straat  
te zijn, en doorzettingsmacht voor  
de voorzitter van de korpschefs.

Bart de Koning, Operatie blauw.  
Weg met de bureaucratie bij de Nederlandse 
politie, Uitgeverij Balans, Amsterdam,  
iSBN 978 94 60032 96 7.

bureaucratie bij de politie
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Zonder integriteit geen veiligheid,  
zonder mensenrechten geen integriteit. 
dat is de stelling die emile Kolthoff ver-
dedigt in de oratie waarmee hij in 2010 
het  lectoraat veiligheid, openbare  
orde en recht aan de avans hogeschool 
 aanvaardde. als de overheid haar 
 veiligheidstaken niet op integere wijze 
uitvoert, zal volgens Kolthoff een repres-
sieve, gecontroleerde samenleving 
 ontstaan waarin mensenrechten in het 

geding komen. en de bescherming van 
mensenrechten kan een buffer opwerpen 
tegen integriteitsschendingen.

integriteit is een randvoorwaarde voor  
de geloofwaardigheid en legitimiteit van 
alle instanties die bij opsporing en ver-
volging zijn betrokken, laat Kolthoff zien 
aan de hand van concrete cases uit het 
werk van politie en justitie. daarmee 
komt meteen het belang van mensen-
rechten naar voren. het implementeren 
en garanderen van mensenrechten kan 
namelijk de prevalentie van corruptie 
drastisch verminderen. toch acht 
 Kolthoff voor de politieorganisatie de 
bevordering van integriteit kansrijker 
dan een mensenrechtenbenadering, 
omdat gezocht moet worden ‘naar de 
gezamenlijke oorzaak van het gedrag  
dat we wensen uit te bannen’.

Integriteit, mensenrechten en de veilig-
heidsmythe sluit af met een voorstel voor 
een integriteitsbeleid dat integraal 
onderdeel uitmaakt van de dagelijkse 
bedrijfsvoering in iedere overheids-
organisatie en elk politiekorps. dat 
beleid is primair een verantwoordelijk-
heid van het management, dat een 
 voorbeeldrol vervult, randvoorwaarden 
creëert voor een veilige werkomgeving, 
en zo nodig handhavend kan optreden. 
om te bepalen welke meerwaarde  
schuilt in een integratie van preventie-
strategieën op het gebied van integriteit 
en mensenrechten, is volgens Kolthoff 
nog wel meer onderzoek nodig. 

Emile Kolthoff, Integriteit, mensenrechten en  
de veiligheidsmythe, Boom Juridische uitgevers, 
Den Haag, iSBN 978 90 89743 62 6.

burgers helpen opsporing

de aandacht voor onveiligheidsgevoe-
lens is inmiddels groter dan General 
motors. met dit citaat laat de vlaamse 
criminoloog stefan Pleysier zien hoe 
maatschappelijk en politiek beladen het 
thema veiligheidsbeleving is geworden. 
in zijn studie ‘Angst voor criminaliteit’ 
onderzocht probeert Pleysier het feno-
meen te definiëren, te meten en te 
 verklaren. dat cijfers voor zich spreken, 

berust in dit geval namelijk op een grof 
misverstand. er is volgens Pleysier op 
basis van de beschikbare statistieken 
geen enkel argument te vinden dat een 
algemene, duidelijke stijging van onvei-
ligheidsgevoelens kan staven.

halverwege jaren zestig werd het ver-
schijnsel van wijdverspreide maatschap-
pelijke bezorgdheid over criminaliteit 
empirisch ontdekt. inmiddels heeft zich 
rondom angst voor criminaliteit een 
heuse onderzoekstraditie ontwikkeld. 
toch ontbreken nog altijd gedegen 
 conceptualiseringen, metingen en 
 theoretisch onderbouwde verklaringen. 
Zo is het onduidelijk waarom sommige 
groepen burgers zich angstiger voelen 
dan andere. bovendien kan een gebrek 
aan conceptuele duidelijkheid leiden  
tot een overschatting van het probleem, 

omdat burgers concepten zoals angst  
en criminaliteit nogal eens gebruiken  
om andere ongenoegens te uiten.

volgens Pleysier is het onderzoek naar 
angst voor criminaliteit gebaat bij een 
combinatie van een zoektocht naar 
 nieuwe theorieën en een bijstelling van 
bestaande instrumenten. op die manier 
kan worden voorkomen dat onveilig-
heidsgevoelens worden gezien als een 
alledaagse realiteit, topprioriteit van 
burgers of juist als een irrationeel 
 fantoom.

Stefaan pleysier, ‘Angst voor criminaliteit’ 
onderzocht. De brede schemerzone tussen 
alledaagse realiteit en irrationeel fantoom,  
Boom Juridische uitgevers, Den Haag,  
iSBN 978 90 89743 07 7.

angst voor criminaliteit
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 onderzoek naar omvang huiselijk geweld 

buiten
beeld 
crimi-trends

huiselijk geweld blijft vaak aan het zicht onttrokken. met de 
vangst-hervangstmethode kan de omvang van huiselijk geweld 
toch op verantwoorde wijze worden geschat. volgens die methode 
telt nederland in de periode 2004-2007 jaarlijks tussen de 160 000 
en 200 000 slachtoffers van huiselijk geweld en zo’n 100 000 
verdachten ervan. verdachten zijn hoofdzakelijk mannen, maar 
het aantal vrouwelijke verdachten neemt verhoudings gewijs toe. 
het aantal mannelijke slachtoffers stijgt relatief snel, constateren 
Henk van der Veen en Stefan Bogaerts.

Slachtoffers van ernstig huiselijk geweld zijn 
in ongeveer 40 procent van de gevallen man 
en in 60 procent van de gevallen vrouw. De 
personen op de foto hebben geen relatie met 
het verhaal / foto: Inge van Mill.



secondant #2 | mei 2011 7

 onderzoek naar omvang huiselijk geweld 

buiten
beeld 



Tabel 1 > Geschatte aantallen verdachten en slachtoffers van huiselijk geweld

periode verdachten**  onder- en bovengrens 
verdachten*

slachtoffers** onder- en bovengrens 
slachtoffers*

2004-2005 104 013 90 397 - 101 047 161 074 139 859 - 161 987

2005-2006 110 730 96 598 - 106 738 176 700 156 183 - 176 011

2006-2007 112 708 97 858 - 107 221 197 273 171 222 - 194 086

* exclusief haaglanden

** inclusief bijschatting voor haaglanden 

bron: van der heijden et al., 2009 

door henk van der veen en stefan bogaerts
henk van de veen is werkzaam bij het Wetenschappelijk  

onderzoek- en documentatiecentrum (Wodc). stefan bogaerts 

is hoogleraar forensische psychologie en victimologie bij de 

universiteit tilburg/intervict. 

 onlangs publiceerde het Wodc de resultaten van 
een landelijk onderzoek naar de aard en omvang 
van huiselijk geweld in nederland en het hulpzoek-
gedrag van slachtoffers en daders. het onderzoek 

werd opgezet in drie deelonderzoeken, een omvangschatting 
(van der heijden, cruyff en van Gils, 2009), een slachtoffer-
onderzoek (van dijk, van veen en cox, 2010) en een dader-
onderzoek (van der Knaap, el idrissi en bogaerts, 2010).  
de belangrijkste resultaten van deze deelonderzoeken 
 beschreven we in een overkoepelend rapport.

in dit artikel concentreren we ons op de omvangschatting, 
omdat het relatief hoge aandeel mannelijke slachtoffers van 
huiselijk geweld een aantal wetenschappers niet onberoerd  
liet (o.a., bouma, 2011, bouma en Kreulen, 2011, Kreulen, 2011, 
van der Zee, 2011). We bespreken achtereenvolgens de vangst-
hervangstmethode die werd gebruikt voor de omvangschat-
ting. daarna presenteren we enkele in het oog lopende 

 schattingen, te weten het geschatte jaarlijkse aantal slachtof-
fers en daders van huiselijk geweld, de verdeling daarvan over 
mannen en vrouwen en de ontwikkeling daarin. We sluiten af 
met het vergelijken van de vangst-hervangstresultaten met 
resultaten van het onlinepanel-survey dat in het kader van 
het slacht offeronderzoek werd uitgevoerd. door twee onaf-
hankelijke databronnen (die hetzelfde beogen te meten) met 
elkaar in verband te brengen, verhogen we de validiteit van de 
onderzoeksresultaten. deze aanpak, triangulatie, wordt steeds 
vaker nagestreefd in wetenschappelijk onderzoek. 

de vangst-hervangstmethode
vangst-hervangstmethoden zijn bedoeld om de omvang van 
verborgen populaties te schatten. deze methode wordt vaak 
gebruikt in de criminologie; wat niet verwonderlijk is omdat 
delictplegers ‘verborgen’ willen blijven en zodoende niet 
terechtkomen in politie- of justitiële registraties. dezelfde 
redenering geldt ook voor bepaalde groepen slachtoffers, 
waaronder slachtoffers van huiselijk geweld. uit angst voor 
represailles doen slachtoffers vaak geen aangifte bij de politie. 
vangst-hervangstschattingen komen tot stand door de 
omvang van de verborgen populatie te schatten en vervolgens 
dat deel op te tellen bij het aantal slachtoffers dat wel is 
 geregistreerd. het aantal malen dat er over een persoon 
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registratie gegevens bestaan, vormt de basis voor de schatting 
van de verborgen populatie. meer over de vangst-hervangst 
methode is te lezen in de omvangschatting huiselijk geweld 
(van der heijden, cruyff en van Gils, 2009).

resultaten
het databestand dat voor de vangst-hervangstanalyse werd 
gebruikt bestond uit de GIDS-Kubus-politieregistratie van 
slachtoffers en verdachten van huiselijk geweld over de periode 
medio 2004-medio 2007. de schatting betreft niet het aantal 
daders, maar het aantal verdachten van huiselijk geweld. de 
politieregio haaglanden leverde geen cijfers aan, voor deze 
regio werden de aantallen slachtoffers en daders bijgeschat. 
de schatting bedroeg voor de periode 2004-2007 jaarlijks 
ongeveer 100 000 à 110 000 verdachten van het plegen van 
 huiselijk geweld (inclusief de bijschatting voor de politieregio 
haag landen). voor dezelfde periode zijn er in nederland jaar-
lijks naar schatting tussen de 160 000 en 200 000 personen 
slachtoffer van huiselijk geweld (van der heijden, cruyff en 
van Gils, 2009). We stellen een stijging vast van het aantal 
 verdachten en slachtoffers van huiselijk geweld. We laten 
in het midden of het gaat om een werkelijke stijging of dat 
mogelijke meldings- en registratie-effecten hierbij een rol 
 spelen. de schattingen zijn weergegeven in tabel 1.

tabel 2 laat zien dat het geschatte aantal verdachten van 
 huiselijk geweld in de overgrote meerderheid man is  
(82 à 83 procent en 17 à 18 procent vrouw). deze verdeling  
blijft voor de drie schattingsjaren stabiel. 

tabel 3 laat per sekse de jaarlijkse evolutie zien in het aantal 
verdachten van huiselijk geweld. het indexjaar 2004-2005 
krijgt het indexcijfer 100. uit de schatting blijkt dat tussen 
2004-2005 en 2006-2007 het aantal vrouwelijke verdachten 
met 12 procent is gestegen (van indexcijfer 100 naar 112).  
de mannelijke verdachten laten een minder snelle stijging  
zien (6 procent, van indexcijfer 100 naar 106). voor het jaar 
2006-2007 zien we een kleine daling van het aantal mannelijke 
 verdachten. tabel 4 laat zien dat bij de geschatte aantallen 
slachtoffers van huiselijk geweld de man-vrouwverhouding 
36 à 38 procent - 62 à 64 procent is. 

Wat de ontwikkeling betreft van de geschatte aantallen 
 mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld, 
stellen we vast dat het aantal geschatte slachtoffers zowel  
bij mannen als vrouwen tussen 2004 en 2007 is toegenomen 
(tabel 5). We stellen wel een sterkere stijging vast voor 
 mannelijke slachtoffers (van indexcijfer 100 naar 124) dan  
voor vrouwelijk slacht offers (van indexcijfer 100 naar 119). >>

Tabel 2 > Sekseverhouding geschatte aantallen verdachten van huiselijk geweld

periode mannelijke 
verdachten

% vrouwelijke 
verdachten

%

2004-2005 79 119 83 16 601 17

2005-2006 84 121 83 17 547 17

2006-2007 84 001 82 18 538 18

de schattingen zijn inclusief de geschatte aantallen voor jongens en meisjes onder de  

18 jaar. de schattingen zijn gebaseerd op data van alle nederlandse politieregio’s met 

uitzondering van haaglanden, waarvoor geen data verzameld konden worden. 
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Tabel 3 > Ontwikkeling geschatte aantallen verdachten van huiselijk geweld naar sekse

periode mannelijke verdachten indexcijfer vrouwelijke verdachten indexcijfer

2004-2005 79 119 100 16 601 100

2005-2006 84 121 106 17 547 106

2006-2007 84 001 106 18 538 112

de schattingen zijn inclusief de geschatte aantallen voor jongens en meisjes onder de 

18 jaar. de schattingen zijn gebaseerd op data van alle nederlandse politieregio’s met 

uitzondering van haaglanden, waarvan geen data verzameld konden worden. 

validering van de omvangschatting
in deze validatie trachten we de omvangschattingen op basis 
van de Gids-Kubus-politieregistratie te onderbouwen aan de 
hand van de resultaten van het zelfrapportage-onderzoek die 
afkomstig zijn uit het intomart-onlinepanel (van dijk, van 
veen en cox, 2010). het betreft twee volstrekt onafhankelijke 
bronnen.

het zelfrapportage-slachtofferonderzoek is afgenomen in  
het intomart-onlinepanel, waaruit een voor de nederlandse 
samenleving representatieve steekproef van 9508 personen 
werd getrokken. Zij werden verzocht vragen over hun persoon-
lijke veiligheid te beantwoorden. er respondeerden 6427 
 personen (68 procent), 648 respondenten bleken slachtoffer 
van  ernstig huiselijk geweld. 

de vangst-hervangst-omvangschatting van het aantal 
geschatte slachtoffers van huiselijk geweld baseert zich op de 
79 162 incidenten met een slachtoffer die tussen medio 2004 
en medio 2007 door de politie zijn geregistreerd in Gids-Kubus, 
waarbij slachtoffers meermaals geregistreerd kunnen staan. 
voor deze periode worden in totaal 535 047 slachtoffers 
geschat (de som van de geschatte aantallen slachtoffers uit 
tabel 1). dat betekent dat de vangst-hervangstschatting ervan 

uitgaat dat 15 procent van de slachtoffers van huiselijk geweld 
bij de politie geregistreerd is en dat er voor ieder geregistreerd 
slachtoffer bijna 7 slachtoffers worden bijgeschat. in het 
onlinedeel van het zelfrapportage-slachtofferonderzoek gaf 
20 procent van de respondenten van ernstig huiselijk geweld 
aan dat het meest recente voorval van huiselijk geweld over  
de laatste vijf jaar bij de politie is gemeld of aangegeven. 

deze percentages zijn niet zomaar te vergelijken omdat de 
omvangschatting betrekking heeft op de jaren 2004-2007 en 
de dataverzameling van het slachtofferonderzoek plaatsvond 
in 2008. de meldingsbereidheid van slachtoffers van huiselijk 
geweld is de laatste jaren toegenomen. We concluderen dat 
deze percentages voldoende dicht bij elkaar uitkomen om de 
werkelijkheid ruwweg te benaderen en dat het jaarlijkse aantal 
slachtoffers van huiselijk geweld in de orde van grootte van 
200 000 valt. 

in de inleiding meldden we al dat de verdeling van het slacht-
offerschap in 40 procent man en 60 procent vrouw door enkele 
wetenschappers betwist wordt en dat dit recentelijk aanleiding 
gaf tot mediaberichten en commotie. in de vangst-hervangst-
omvangschatting wordt een slachtofferverdeling gevonden 
van 37 à 38 procent mannen en 62 à 63 procent vrouwen van  
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de ernstige vormen van huiselijk geweld. daarbij stijgt het 
mannelijk slachtofferschap relatief sneller dan het vrouwelijk 
slachtofferschap. in het zelfrapportage-slachtofferonderzoek 
wordt voor slachtofferschap van ernstig huiselijk geweld een 
man-vrouwverdeling gevonden van 40 procent-60 procent.  
We kunnen op grond hiervan concluderen dat de percentages 
van de vangst-hervangstschatting en het zelfrapportage-
slachtofferonderzoek elkaar ondersteunen en kunnen bijge-
volg aannemen dat de slachtoffers van ernstig huiselijk geweld 
in circa 40 procent van de gevallen man zijn en in 60 procent 
van de gevallen vrouw. 

deze man-vrouwslachtofferverdeling, gebaseerd op het 
vangst-hervangstonderzoek en het zelfrapportage-slachtoffer-
onderzoek, verschilt van de slachtofferverdeling over de seksen 
die tot voor het onderzoek werd aangehouden. daarin was 84 
procent van de slachtoffers vrouw (movisie, 2009). het verschil 
tussen de schattingen die wij presenteren en de movisie-cijfers 
is dat de movisie-cijfers alleen de politieregistratie beschrijven 
en geen rekening houden met het verborgen deel van de popu-
latie. dit is niet problematisch als de kans voor mannen en 
vrouwen om in de slachtofferregistratie opgenomen te worden 
gelijk zou zijn. deze kans is echter niet gelijk. in het slacht-
offeronderzoek rapporteren mannen dat ze 14 procent van  >>

Tabel 4 > Sekseverhouding geschatte aantallen slachtoffers van huiselijk geweld 

periode mannelijke slachtoffers % vrouwelijke slachtoffers %

2004-2005 56 034 37 94 887 63

2005-2006 59 599 36 106 498 64

2006-2007 69 724 38 112 894 62

de schattingen zijn inclusief de geschatte aantallen voor jongens en meisjes onder de 

18 jaar. de schattingen zijn gebaseerd op data van alle nederlandse politieregio’s met 

uitzondering van haaglanden, waarvan geen data verzameld konden worden. 

onderzoek

dit artikel is gebaseerd op het onder-
zoek Huiselijk geweld in Nederland: 
Overkoepelend syntheserapport van 
het vangst-hervangst-, slachtoffer- en 
daderonderzoek 2007-2010, henk 
van der veen en stefan bogaerts, 
den haag, Wodc, 2010.
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het meest recente huiselijk geweld bij de politie melden, 
 terwijl vrouwen dat in 20 procent van de gevallen doen 
(van dijk e.a., 2010). daarbij komt dat mannelijke slachtoffers 
van huiselijk geweld die zich bij de politie melden zich in 
36 procent van de gevallen geholpen voelen, terwijl dit voor 
vrouwelijke slacht offers 63 procent is. dit roept de vraag op 
of huiselijk geweld tegen mannen dat bij de politie wordt 
gemeld even adequaat wordt geregistreerd als huiselijk 
geweld tegen  vrouwen. 

de tot nu toe aangehouden man-vrouwverhouding in het 
slachtofferschap van huiselijk geweld, die alleen uitgaat van  
de registratiecijfers, biedt een vertekend beeld van de werke-
lijkheid. mannen melden slachtofferschap van huiselijk geweld 
minder vaak dan vrouwen. daarbij komt nog dat er vraag-
tekens kunnen worden geplaatst bij de registratiebereidheid 
door de politie van huiselijk geweld tegen mannen. de politie-
registratie geeft een slachtofferverhouding waarin mannen 
zijn ondervertegenwoordigd, terwijl vrouwen zijn over-
vertegenwoordigd. We concluderen dat mannelijke slacht-
offers van huiselijk geweld meer verborgen blijven dan 
 vrouwelijke slachtoffers. dit verborgen-populatieprobleem  
van de  registratie van huiselijk geweld wordt ook beschreven  

in de recent gepubliceerde emancipatiemonitor 2010  
(van noije, huls en huys, 2011). 

huiselijk geweld speelt zich voor een belangrijk deel af in 
het verborgene, achter de huisdeur. bij het presenteren van 
de omvangcijfers van huiselijk geweld moet daar rekening 
mee worden gehouden. als wordt volstaan met een 
 beschrijving van de registratie dan vertekenen meldings- 
en registratie-effecten de resultaten. <<

voor meer informatie over het onderzoek en de literatuurverwijzingen: 

h.c.j.van.der.veen@minjus.nl 

Tabel 5 > Ontwikkeling geschatte aantallen slachtoffers van huiselijk geweld naar sekse

periode mannelijke slachtoffers indexcijfer vrouwelijke slachtoffers indexcijfer

2004-2005 56 034 100 94 887 100

2005-2006 59 599 106 106 498 112

2006-2007 69 724 124 112 894 119

de schattingen zijn inclusief de geschatte aantallen voor jongens en meisjes onder de 

18 jaar. de schattingen zijn gebaseerd op data van alle nederlandse politieregio’s met 

uitzondering van haaglanden, waarvoor geen data verzameld konden worden.
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Slachtoffers van huiselijk geweld stappen 
hier zelden mee naar de politie.  

De persoon op de foto heeft geen relatie 
met het verhaal / foto: Inge van Mill.
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Gedragseconome Esther-Mirjam 
Sent: “Dit kabinet heeft ervoor 

gekozen de verweesde burger naar de 
mond te praten.” / foto: Inge van Mill.



lethargie van de burger is een belangrijke oorzaak van het heersende 
gevoel van angst en onbehagen. en een kabinet-rutte dat de boze burger 
naar de mond praat, biedt geen uitweg voor de maatschappelijke onvrede. 
die analyse maakt econome Esther-Mirjam Sent in een interview met 
secondant. “de rode draad is dat we zijn verworden tot consumenten  
die op een geanonimiseerde marktplaats producten afnemen”, stelt de 
nijmeegse hoogleraar. sent ziet de oplossing in een meer actieve burger 
die zijn verantwoordelijkheid neemt en een overheid die hem daartoe de 
middelen verschaft. “We moeten terug naar de burger als producent, als 
mens die waarde toevoegt aan de maatschappij waarin hij leeft.” daar ligt 
in de ogen van sent ook de sleutel tot een veilige samenleving.

>>

  iNTErViEw  hoogleraar en gedragseconome  
 esther-mirjam sent over actieve burgers:  

‘ we moeten  
onszelf radicaal 
ontorganiseren  
en ontregelen’

door Yvonne van der heijden
de auteur is freelancejournalist.

 K
osten en baten, en doelmatigheid. dat 
zijn traditioneel de kernbegrippen voor 
de meeste economen als ze kijken naar 
criminaliteit en maatschappelijke veilig-

heid. in de visie van professor esther-mirjam sent  
is dat veel te beperkt. de hoogleraar economische 
theorie en economisch beleid aan de radboud 

 universiteit nijmegen is een warm pleitbezorger 
om over de grenzen van het eigen vakgebied  
heen te kijken. “de neiging die je als econoom 
hebt, is te veel te focussen op de economie van 
de criminaliteit en de andere kanten buiten 
beschouwing te laten”, zegt sent. “economen 
die naar de kosten en baten kijken, kunnen niet 
om andere disciplines heen, vooral psychologie 
en sociologie zijn  waardevol als het gaat over 
 criminaliteitspreventie en veiligheid.  
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die gebieden vang je niet makkelijk in economische 
modellen. een econoom is wel goed in het scherp 
neerzetten van welke keuzes we maken, maar wat 
mensen drijft tot bepaalde keuzes is zijn vak niet.”

sent geeft een voorbeeld: “uit de psychologie 
weten we dat goede hechting van een jong kind veel 
problemen in het latere leven kan voorkomen. Zo is 
hechting in de vroege jeugd belangrijk om mensen 
weg te houden van het criminele pad. economische 
prikkels helpen nauwelijks om moeders te laten 
binden met hun kind. daar moeten inzichten uit  
de gedragswetenschappen aan te pas komen.” als 
geweld op straat bijvoorbeeld beter te verklaren is 
als het resultaat van een slechte band tussen moe-
der en opgroeiend kind, dan zou in haar redenering 
gedragstherapie effectiever kunnen zijn dan stren-
gere straffen die de afschrikking moeten verhogen 
en waar economen gebruikelijk voor zullen pleiten.

irrationele beslissingen
als gedragseconome combineert sent psycholo-
gisch onderzoek met economische theorie en eco-
nomisch beleid. “uitgangspunt in de traditionele 
economische wetenschap is dat mensen rationele 
keuzes maken om hun welzijn te maximaliseren. 
Gedragseconomen nemen ook de menselijke 
natuur mee in hun onderzoek en analyses. vragen 
die ze stellen zijn onder andere: in hoeverre reageert 
een mens op prikkels en hoe kunnen keuzes in 
goede banen worden geleid? in tegenstelling tot het 
basisgegeven in de traditionele economie dat een 
mens een rationeel wezen is, heeft onderzoek 
inmiddels aangetoond dat mensen vaak op hun 
gevoel af gaan en irrationele beslissingen nemen. 
daar zouden overheid en politiek bij het maken  
van beleid, zoals veiligheidsbeleid, rekening mee 
moeten houden”, duidt sent het verschil met  
‘pure’ economen. “een gedragseconoom bekijkt 
hoe je individueel gedrag kunt sturen.”

satisficers en maximizers
uit een analyse van het menselijk gedrag blijkt  
dat de mensheid voor 80 procent bestaat uit 

 ‘satisficers’ en voor 20 procent uit ‘maximizers’, 
aldus sent. “de overgrote meerderheid, de satis-
ficers, gebruikt vuistregels, zoals doen wat de buur-
man doet, en toont weinig eigen initiatief. het zijn 
gewoontedieren. slechts de relatief kleine groep 
van maximizers, de homo economicus, vindt het 
leuk om zelf dingen te initiëren en optimale keuzes 
te maken. die 80 procent homo Psychologicus die 
moet je te pakken zien te krijgen, als je wilt dat een 
maatregel effect heeft.” 

in de dagelijkse praktijk van criminaliteitspreventie 
betekent dit gegeven dat informatie geven over 
inbraakpreventie voor vier op de vijf mensen geen 
zin heeft. Ze zouden dan nog zelf aan de slag moe-
ten om bijvoorbeeld dievenklauwen aan te (laten) 
brengen. “mensen willen allemaal wel maatregelen 
om dieven buiten de deur te houden”, vervolgt sent, 
“maar het moet ze gemakkelijk worden gemaakt. 
het zou bijvoorbeeld veel beter zijn om een huis al 
bij de oplevering zodanig te hebben beveiligd dat 
het een Politiekeurmerk veilig Wonen krijgt.” 

voor bestaande woningen zou inbraakpreventie 
misschien in een standaardpakket bij de huis-
schilder kunnen worden ondergebracht, oppert ze. 
“een huis moet toch regelmatig worden geschilderd 
en als de schilder dan meteen het beveiligen van  
het huis kan aanbieden, hoeven mensen niet meer 
zelf in het geweer te komen. of laat een woning-
corporatie bij een renovatie standaard het hang-  
en sluitwerk meenemen.” 

angst en onbehagen
sent benadrukt dat uit statistieken en slachtoffer-
enquêtes blijkt dat het heel goed gaat met de 
 criminaliteitsbestrijding in nederland. er is volgens 
haar ook geen sprake van een veiligheidsparadox 
die aangeeft dat het over het algemeen veiliger is 
geworden in nederland, maar individuen zich toch 
niet veiliger voelen. sent: “nederlanders klagen 
graag, maar als je doorvraagt, blijken mensen zich 
veilig te voelen. Wat we wel zien, is een algemeen 
gevoel van angst en onbehagen in de samenleving. 
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mensen zijn tevreden over hun eigen leven en tonen 
zich tegelijkertijd heel ontevreden over wat er om 
hen heen gebeurt. dat is voor een groot deel terug 
te voeren op de globalisering die de wereld veel 
complexer en het leven voor de burger veel ongrijp-
baarder heeft gemaakt. een web van wantrouwen 
ontneemt het zicht op een duurzame toekomst.”

drie omwentelingen
tegen deze achtergrond identificeert sent drie 
bepalende omwentelingen die hebben plaats-
gevonden: grote onthechting, grote beheerszucht 
en grote privatisering. “door de ontzuiling, die de 
onthechting inzette, maken we geen deel meer  
uit van een vastomlijnde groep. de pastoor en de 
dominee hebben niet meer de waarheid in pacht. 
dat brengt onzekerheid met zich mee.” 

‘de houding van 
de burger is heel 
erg kwalijk’

tegelijkertijd wil de moderne mens alles onder 
 controle hebben of door de overheid gecontroleerd, 
en wil alle risico’s uitsluiten, betoogt sent die er 
direct op laat volgen: “maar je kunt niet alle risico’s 
uitsluiten, risico’s horen nou eenmaal bij het leven.” 
met de privatisering van allerlei overheidsdiensten, 
zoals de zorgverzekering en de postbezorging, 
kreeg de burger meer kansen zelf te kiezen. “en nu 
zitten we allemaal met keuzestress”, concludeert 
sent over de toegenomen keuzevrijheid. 

pech moet weg
het gevolg van de drie grote omwentelingen is 
angst en onbehagen. “dat verklaart voor een deel 
het verlangen naar een sterke leider en – in de aan-
pak van de criminaliteit – de roep om hardere maat-
regelen en hogere straffen. vanuit de drang alles te 
moeten beheersen, reageert de overheid met nieu-

we regels en het versterken van toezicht. nationaal 
rampenplan, animal cops en noem maar op. ‘Pech 
moet weg’, is het motto van dit moment. er mag 
geen enkel ongeluk gebeuren. in feite belooft de 
overheid alle criminaliteit uit te bannen, maar ze 
schept daarmee verwachtingen bij de burger die ze 
niet kan waarmaken”, oordeelt sent. in één adem 
leest de hoogleraar de burger de les: “de houding 
van de burger is heel erg kwalijk. die legt alle verant-
woordelijkheid bij de overheid zonder zich zelf ver-
antwoordelijk te voelen, voor bijvoorbeeld de veilig-
heid in de buurt waar hij woont. de rode draad is  
dat we zijn verworden tot consumenten die op een 
geanonimiseerde marktplaats producten afnemen.” 

goed gedrag belonen
om uit deze ‘uitzichtloze situatie’ te komen,  
moet de overheid overschakelen naar het belonen 
van goed gedrag, in plaats van slecht gedrag te 
bestraffen, stelt sent. Ze wijst op het Geld voor 
geen Geweld-project dat sinds 2004 in de wijk 
 venlo-noord loopt. als jongeren zich een tijdje niet 
schuldig maken aan vernielingen, overlast en ander 
wangedrag, zoals vuil op straat achterlaten, stopt 
de gemeente geld in de zogenoemde geweldsmeter 
die in het gemeenschapshuis hangt; omgekeerd 
gaat er bij wangedrag geld uit. het opgespaarde 
geld, maximaal 5000 euro per jaar, wordt besteed 
aan leuke activiteiten en voorzieningen in de wijk. 

sent: “het mes snijdt aan twee kanten: de jongeren 
worden zich bewust van de kosten van vernielingen 
en ze hebben er zelf baat bij dat ze vernielingen 
 achterwege laten.” sent, die tien jaar in de verenigde 
staten heeft gewoond en gewerkt, ziet in het alge-
meen de oplossing in een meer actieve burger die 
zijn verantwoordelijkheid neemt en een overheid 
die hem daartoe de middelen verschaft. “We moe-
ten terug naar de burger als producent, als mens  
die waarde toevoegt aan de maatschappij waarin  
hij leeft. Ga als overheid de dialoog aan met de 
 burger. als de veiligheid in een wijk moet worden 
verbeterd, stel dan bijvoorbeeld een burgerpanel  
in van bewoners, aangevuld met deskundigen.”  >>
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doorgeslagen
tegelijkertijd moet in de ogen van de gedrags-
econome veel veranderen op het terrein van regel-
geving en handhaving. “We moeten onszelf radicaal 
‘ontorganiseren’ en ontregelen. je kunt niet blijven 
inzetten op meer regels en extra toezicht. je ziet nu 
al dat de wal het schip begint te keren. de balans is 
zoek. We zijn doorgeslagen naar kwantificeren en 
certificeren, waarbij aandacht voor het individu 
ontbreekt. bonnenquota en keurmerken zijn goede 
voorbeelden dat we worden afgerekend op kwanti-
teit. agenten worden steeds minder aangesproken 
op hun vakmanschap. daardoor heerst bij de politie 
op grote schaal het gevoel van ‘ik doe er niet meer 
toe’. daar moet je verandering in zien te brengen,  
als je het onbehagen in maatschappij wilt weg-
nemen. meer uitgaan van de agent zelf en 
 profes  -sio naliteit aanmoedigen.”  

‘criminaliteit valt 
niet uit te bannen, 
zeker niet met  
spierballentaal’

sent pleit ook voor een andere inrichting van 
gezagsstructuren, terug naar de basis. “de politie is 
bijvoorbeeld een enorm hiërarchische organisatie 
waarbij de aandacht zich vooral richt op verant-
woording naar boven toe. in een organisatie van 
professionals moet je vakmanschap stimuleren. 
daarnaast zouden bestuurders van de organisatie 
op het juiste niveau verantwoording moeten afleg-
gen voor hun beleid. in die zin zijn mooie parallellen 
te trekken met de bankencrisis.”

kabinet-rutte
het kabinet-rutte hoeft voor zijn veiligheidsbeleid 
niet op sympathie van sent te rekenen. “het hoofd-
stuk veiligheid uit het regeerakkoord gaat helemaal 

voorbij aan de cijfers dat het goed gaat met de 
 preventie en bestrijding van criminaliteit. het aantal 
woninginbraken is gedaald, autodiefstallen zijn 
verminderd, er is minder zware criminaliteit en  
zo kan ik nog meer noemen. minder misdaad bekt 
echter niet goed in de politiek. dit kabinet heeft 
ervoor gekozen de verweesde burger naar de mond 
te praten.” het kabinet zou volgens sent de burger 
duidelijk moeten maken dat risico nou eenmaal bij 
het leven hoort en dat een mens zo nu en dan aan 
gevaren blootstaat. “ook criminaliteit valt niet uit 
te bannen, zeker niet met spierballentaal. de burger 
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moet als producent worden aangesproken op veilig-
heid in de maatschappij. daar ligt de sleutel tot 
minder maatschappelijke onvrede.” 

‘economische zelf-
standigheid is goed 
voor je veiligheid’

kinderopvang 
sent vindt ook dat meer vrouwen aan het werk 
moeten en dat de kinderopvang moet worden 
 verbeterd. “het is niet alleen gunstig voor de 
 economie als meer vrouwen betaalde arbeid 
 verrichten, het is ook goed voor de vrouwen zelf. 
economische zelfstandigheid is goed voor je 
 veiligheid. als je in staat bent je eigen inkomen  
te verdienen, kun je bijvoorbeeld ingeval van 
 huiselijk geweld gemakkelijker zelf besluiten bij je 
partner weg te gaan. in nederland is maar 48 pro-
cent van de vrouwen economisch zelfstandig. ofte-
wel, minder dan de helft van de vrouwen heeft door 
betaald werk minimaal een inkomen op bijstands-
niveau.” integrale kindercentra, waar kinderen naar 
school gaan en overblijven en waar naschoolse 
opvang is, dragen ook bij aan grotere maatschap-
pelijke veiligheid, meent sent. “je kunt eerder 
 signaleren waar problemen zitten in gezinnen: bij 
ouders én bij kinderen zelf. daardoor kun je  eerder 
inspringen als het nodig is. dat betaalt zich met 
rente terug als het voorkomt dat mensen later op 
het slechte pad raken.”

minister van veiligheid en economie
vooropgesteld dat het kabinet een andere samen-
stelling had, zou sent als minister van veiligheid  
en economie op de eerste plaats meer aandacht 
besteden aan de oorzaken van crimineel gedrag. 
“de zogenoemde krachtwijken opknappen om  
de criminaliteit onder migranten te verminderen,  
is symptoombestrijding en niet effectief. je moet 
beginnen met migranten een goede economische 
basis te bieden, dat werkt preventief en veel beter 
dan achteraf wijkverloedering aanpakken.” verder 
zou sent inzetten op scholing, gelijke kansen voor 
iedereen en verantwoording afleggen naar de 
 burger toe in plaats van naar bovenop. “in het 
onderwijs moet meer aandacht komen voor het 
zelfreflecterend vermogen van de burger. er zouden 
burgerschapscursussen moeten komen die de 
 burger helpen zich verantwoordelijk te voelen. 
betrokken burgers voelen zich gekend en houden 
zich niet schuil in de anonimiteit.” <<

“Nederlanders klagen 
graag, maar als je 
doorvraagt, blijken 
mensen zich veilig te 
voelen.” / foto: Inge 
van Mill.
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Werkvloer

oude nederlandse bedrijventerreinen kampen nogal 
eens met verloedering. maar de aanpak van leegstand, 
verouderde voorzieningen en een slecht imago wordt 
op regionaal én lokaal niveau ter hand genomen.

 FOTOSEriE  werken aan veilige bedrijventerreinen 

 verloederde  
bedrijven- 
terreinen  
vragen om  
facelift 
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fotografie: inge van mill
tekst: lynsey dubbeld
de auteur is werkzaam bij het centrum voor  

criminaliteitspreventie en veiligheid.

 o
ude bedrijventerreinen hebben het in 
deze tijden van economische krimp niet 
makkelijk. Ze kampen met concurrentie 
van nieuwe locaties en lopen het risico 

verloederd te raken. bovendien zijn ze een dankbaar 
doelwit voor bestuurders die klagen over verrom-
meling van het landschap. inmiddels staat ongeveer 
een derde van alle  bedrijventerreinen in ons land te 
boek als verouderd. dat brengt problemen met zich 

mee, zoals verloederde wegen en panden, slechte 
bereikbaarheid, leegstand, bodemvervuiling en 
geluidsoverlast. de beschikbare aanpakken van de 
problematiek variëren van een cosmetische ingreep 
in openbare ruimten en gebouwen tot een volledige 
trans  for matie van het terrein, die leidt tot sloop en 
 nieuwe economische functies (zoals de vestiging 
van  winkels, kantoren of woningen). 

in het convenant bedrijventerreinen 2010-2020 zijn 
afspraken tussen het rijk, gemeenten en provincies 
vastgelegd over de versnelde herstructurering van 
6500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen.  
de herstructurering, die in de periode 2009 tot en >>

(Foto links) 
Een derde van alle 
bedrijven terreinen 
voldoet niet meer aan 
de eisen van deze tijd. 

(Foto rechts)
Van de 47 miljoen 
vierkante meter kantoor-
ruimte in Nederland 
staat 6,5 miljoen leeg. 
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met 2013 vorm moet krijgen, gaat verder dan een 
facelift of een flinke opknapbeurt. Gemeenten en 
provincies staan voor de opgave om forse ingrepen 
te doen in de infrastructuur van gebieden die te 
maken hebben met problemen zoals leegstand, 
inefficiënt ruimtegebruik en een trieste uitstraling.
de provincies, die de regie voeren over de regionale 
samenwerking op dit terrein, hebben zogenoemde 
provinciale herstructureringsprogramma’s 
 opgesteld om handen en voeten te geven aan de 
afspraken uit het convenant bedrijventerreinen 
2010-2020. de randstedelijke rekenkamer, die zich 
toelegt op het toetsen van de doelmatigheid, doel-
treffendheid en rechtmatigheid van de provincies 

Flevoland, noord-holland, utrecht en Zuid-holland, 
onderzocht in 2010 hoe de aanpak van de oude 
bedrijventerreinen verloopt. is de gewenste 
 revita lisering en herprofilering daadkrachtig ter 
hand genomen, zodat de oude bedrijventerreinen 
 in 2013 de strijd weer aankunnen met jongere 
 concurrenten? 

de financiën zijn nog niet op orde, concludeert  
de randstedelijke rekenkamer na onderzoek in  
de vier regio’s. de provincies hebben nog geen 
 volledige financiering gevonden voor de geplande 
herstructurering. het opknappen van oude bedrij-
venterreinen wordt tot nu toe voor het grootste deel 
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Oude bedrijventerreinen 
moeten na de opknap-
beurt kunnen concur-
reren met kersverse 
terreinen zoals het 
nieuwe bedrijventerrein 
Gouwe Park bij Gouda.

met overheidsgeld gefinancierd. Provincies hebben 
grondprijsbeleid en regionale verevening niet of 
nauwelijks in hun financieringsopzet meegenomen. 
dat betekent dat geen gebruik wordt gemaakt van 
mogelijkheden zoals het verhogen van de grondprijs 
of het inzetten van opbrengsten uit de aanleg van 
nieuwe bedrijventerreinen voor het verbeteren van 
de oude. 

de randstedelijke rekenkamer signaleert boven-
dien dat de regionale aanpak, ondanks de afspraken 
in het convenant bedrijventerreinen 2010-2020,  
nog niet in alle randstadprovincies is doorgevoerd. 
Zo heeft geen van de onderzochte provincies 

 duidelijk op een rij gezet welke bedrijventerreinen 
nu precies wanneer worden opgeknapt. daarnaast 
verloopt het uitvoeren van de herstructurerings-
plannen niet overal even snel en soepel, bijvoor-
beeld omdat afspraken met gemeenten nog 
 ontbreken. 

het belang van regionale samenwerking onder  
regie van provincies wordt niet alleen onderkend  
bij de kwaliteitsmonitoring van bedrijventerreinen, 
maar ook bij de strijd tegen leegstand van kantoren. 
door de recessie en de opmars van het nieuwe 
 Werken staat 6,5 miljoen van de totaal 47 miljoen 
vierkante meter kantoorruimte in nederland leeg.  >>
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in maart is een actieplan gelanceerd voor een 
 ‘provinciale structuurvisie’ waarin provincies als 
regionale regisseurs de bevoegdheid krijgen om 
gemeenten te corrigeren bij het uitgeven van grond 
voor nieuwbouw van kantoren. op die manier moet 
voorkomen worden dat gemeenten, ondanks leeg-
stand, nog meer nieuwe kantoren laten bouwen 
waardoor de bestaande voorraad het nog moeilijker 
krijgt.

ook op lokaal niveau wordt geïnvesteerd in aantrek-
kelijke bedrijvigheid. het goede nieuws voor kleine 
ondernemers is dat de subsidieregeling veiligheid 
Kleine bedrijven in 2011 is verlengd. met deze finan-

ciële ondersteuning vanuit het rijk, die in 2010 is 
ingevoerd, kunnen bedrijven een onafhankelijke 
veiligheidsscan op maat laten uitvoeren en bevei-
ligingsmaatregelen aanbrengen. 

vorig jaar bleek uit de eerste monitor van de experi-
mentenwet biZ dat ondernemers die samenwerken 
via de bedrijven investeringszone profijt hebben 
van de gezamenlijke investeringen. in een bedrijven 
investeringszone richten ondernemers een onder-
nemersfonds op, waaruit gezamenlijke activiteiten 
worden bekostigd om hun omgeving schoon,  
veilig en levendig te houden. volgens de monitor 
zijn sinds 2009, toen de experimentenwet biZ  

(foto links) 
Volgens het Convenant 
Bedrijventerreinen 
2010-2020 moeten 
verouderde bedrijven-
terreinen ingrijpend 
worden verbeterd.
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van kracht werd, zo’n 180 initiatieven gestart. die 
initiatieven – waarvan het merendeel zich nog in  
de opstartfase bevindt – kunnen zorgen voor 
betaalbare maat regelen op het gebied van onder 
meer veiligheid, schoonmaak en leefbaarheid.  
dat kan onder nemers vervolgens in staat stellen 
om onder andere toezicht, camerabewaking, 
 verlichting, groen onderhoud of schoonmaak 
 efficiënter in te kopen. 

inmiddels denken gemeenten, bijvoorbeeld den 
haag, creatief na over de toekomst van de bedrijven 
investeringszones. er wordt bijvoorbeeld onder-
zocht of de bedrijven investeringszone kan worden 

gekoppeld aan het Keurmerk veilig ondernemen, 
dat zich richt op publiek-private samenwerking op 
het gebied van veiligheid in winkelcentra en bedrij-
venterreinen. Want als deze twee vormen van 
samenwerking slim worden gecombineerd,  zouden 
gezamenlijke inkoop en integrale veiligheidsmaat-
regelen elkaar wel eens onderling kunnen gaan 
 versterken. << 

het ccv ondersteunt veiligheidsprofessionals bij 

het implementeren van het Kvo. meer informatie:  

www.hetccv.nl, of neem contact op met rodney haan, 

programmaleider veilig ondernemen, via telefoon 

(030) 751 67 33 of e-mail rodney.haan@hetccv.nl.

(Foto rechts)  
Veel oude bedrijven-
terreinen ogen 
 verloederd en hebben  
een trieste uitstraling. 
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hedendaags links extremisme en actierepertoires

 overtuigers, 
afdwingers en 
geweldplegers 
links is een containerbegrip. het begrip wordt in overheidsnota’s 
veelvuldig gebruikt, maar is nauwelijks richtinggevend, stellen 
Laurens van der Varst, Tom van Ham en Abdessamad Bouabid. in 
opdracht van het Programma Politie en Wetenschap voerden zij een 
verkennend onderzoek uit naar extreemlinkse bewegingen in 
nederland. de grote verscheidenheid van initiatieven maakt een 
nuchtere inschatting van veiligheidsrisico’s verbonden aan linkse 
initiatieven lastig.

van de  twintigste eeuw een periode van relatieve 
rust,  totdat in 2003 het KlPd waarschuwt voor 
 ‘radicaal dierenrechtenactivisme’. dierenrechten-
activisme is overigens geen uitsluitend links 
 actiethema. er zijn ook nationalistische groepen 
die zich op dit terrein begeven.

verdere indicaties voor een toename van politiek 
geweld van linkse zijde én een gebrek aan kennis 
over extreemlinkse bewegingen in zowel nederland 
als in het buitenland, vormen voor het Programma 
Politie en Wetenschap (P&W) aanleiding om een 
onderzoek te starten naar dergelijke bewegingen in 
nederland. 

door laurens van der varst, tom van ham en 
abdessamad bouabid
laurens van der varst en abdessamad bouabid zijn werkzaam 

bij het cot instituut voor veiligheids- en crisismanagement. 

tom van ham is werkzaam bij bureau beke. 

 n  
ederland heeft een rijk verleden wat pro-
testuitingen van ‘links’ betreft. denk aan 
de maagdenhuisbezetting, de betogingen 
tegen plaatsing van kernwapens op 

nederlands grondgebied, de maoïstische rode 
jeugd en de gewelddadige acties van de revolutio-
naire anti-racistische actie (rara). na de roerige 
jaren zeventig en tachtig is het laatste decennium 
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uit de literatuur blijkt dat onduidelijk is wat het 
begrip ‘links’ precies inhoudt. Zo constateren 
 rosema, aarts en van der Kolk (2007) dat mensen 
wel enig idee hebben wat ‘links’ en ‘rechts’ bete-
kent, maar ook dat het lastig is om de begrippen 
inhoudelijk te definiëren en dat deze inhoudelijke 
betekenis bovendien kan veranderen. daarnaast 
blijkt het begrip extremisme niet eenduidig 
 gedefinieerd te zijn. 

 waar de overheid  
een ruime begrips-
afbakening gebruikt,  
staat de wetenschap 
een enge afbakening 
van het begrip 
 extremisme voor 

de overheid definieert extremisme in 2009 als:  
‘het fenomeen waarbij personen of groepen bij  
het nastreven van bepaalde idealen bewust over de 
grenzen van de wet gaan en (gewelddadige) illegale 
acties plegen’(tK 29 754, nr. 175). Waar de overheid 
deze ruime begripsafbakening gebruikt – met 
het gevolg dat elke wetsovertreding met het doel 
veranderingen teweeg te brengen als extremistisch 
wordt bezien – staat de wetenschap een enge 
 afbakening van het begrip extremisme voor.

omdat de literatuur onvoldoende leidraad biedt  
om het onderzoek in te kaderen, hebben we in ons 

onderzoek gekozen voor een alternatieve, open 
bron: de website www.indymedia.nl. deze site is 
een open posting systeem voor linksgeoriënteerde 
politieke acties, actieoproepen en actieverslagen. 
de bron heeft ons in staat gesteld een grote variatie 
aan initiatieven binnen het ‘linkse spectrum’ te 
verzamelen. het begrip ‘initiatieven’ omvat hier 
een gevarieerd scala aan acties, aankondigingen, 
websites, individuen, groepen, netwerken en andere 
organisaties die een of meerdere doelen nastreven. 
We hebben ons geconcentreerd op zes thema’s, 
namelijk  vrijheid, repressie & mensenrechten, 
natuur, dier & mens, Gentechnologie, antifascisme, 
antiglo balisme en antimilitarisme. over de tussen 
januari 2008 en augustus 2009 gevonden initiatie-
ven is meer informatie verzameld met een verdie-
pende internetsearch en interviews met responden-
ten uit de inlichtingenhoek (rid, aivd), de 
wetenschap en de journalistiek. er zijn diverse 
pogingen gedaan om activisten zelf te spreken, 
maar die hebben nauwelijks resultaat gehad. 

middelen en tactieken 
in totaal zijn in de onderzoeksperiode 234 
 initia tieven verzameld. het betreft een verzameling 
variërend van organisaties en net werken als Green-
peace en GroenFront, tot solisten als de vegan 
streaker en claimnamen als het animal liberation 
Front (alF). We hebben onder meer  gekeken naar 
de middelen en tactieken die zij gebruiken om 
hun doelstellingen te verwezenlijken. middelen en 
tactieken blijken gecategoriseerd te kunnen worden 
als beïnvloeding c.q. informatieverstrekking, sym-
bolische actie en directe actie. onder beïnvloeding 
verstaan we folders, websites en andere bronnen 
van (al dan niet gekleurd) informatiemateriaal. 
demonstraties en bijeenkomsten zijn voorbeelden 
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van symbolische actie. acties waarbij sprake is van 
strafbare feiten – variërend van bekladding tot ern-
stiger vormen van geweld – hebben we gedefinieerd 
als directe actie. 

 circa een kwart 
bedient zich van 
directe actie

uit het onderzoek blijkt dat circa een kwart van 
de gevonden 234 initiatieven zich bedient van 
directe actie. binnen het antifascisme, waarbin-
nen initiatieven als de antifascistische actie (aFa) 
acteren, hanteren vijftien initiatieven directe 
actie, wat met name gevolgen heeft voor de 
(handhaving van de) openbare orde. Geweld 
wordt binnen het antifascisme gebruikt tegen 
tegenhangers en tegen de overheid. dat wil 
 zeggen tegen personen die – in de ogen van anti-
fascisten – fascistisch zijn en tegen het gezag, 
wanneer dit in wil grijpen als een confrontatie 
tussen beide groepen uit de hand loopt. het 
gevonden aantal antimilitaristische initiatieven 
dat betrokken is bij directe actie behoeft nuance-
ring; een aantal antimilitaristische initiatieven is 
met name aanwezig bij protesten die uitmonden 
in verstoringen van de openbare orde of waarbij 
ingrijpen ter handhaving daarvan noodzakelijk is. 
hun rol bij deze ordeverstoringen is echter 
 onduidelijk.

>>

idealistisch pragmatisme

open bron

links is een containerbegrip, zo blijkt 
ook uit dit onderzoek. binnen de 
 hedendaagse initiatieven zijn zeker 
sporen van marxistische, socialistische 
en anarchistische ideologieën zichtbaar. 
maar ook sporen van nationalistisch 
en rechts gedachtegoed; sommige 
initiatieven zijn  apolitiek. bovendien 
lijkt het ideo logische gehalte beperkt 
en hebben revolutionaire idealen in 
de 21ste eeuw plaatsgemaakt voor 
idealistisch pragmatisme. initiatieven 
trachten bescheiden doelen te bereiken, 
doen dat niet ‘koste wat het kost’ en 
richten zich vaker op onderdelen van 
beleid dan op utopische doelen als 
‘vernietiging van het kapitalisme’ of 
‘de staat’.

de keuze voor het gebruik van de 
open bron www.indymedia.nl gaat 
inherent gepaard met methodologische 
kanttekeningen. Zo zullen niet alle 
initiatieven de site gebruiken om verslag 
van hun activiteiten te doen (waardoor 
een vorm van zelfuitsluiting optreedt), 
niet alle activiteiten melden en niet 
(altijd) neutrale informatie posten.
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uitingen van directe actie die ‘dichterbij’ personen 
komen, vinden we vooral bij het dierenrechten-  
en asielactivisme. We zien daar dat bepaalde 
 groepen, zoals het dierenbevrijdingsfront (dbF),  
zich met acties – vaak bekladdingen – op directie-
leden van bedrijven richten, ook in de privésfeer.  
de zogenoemde home-visits. bovendien komen 
binnen deze actiethema’s actiecampagnes voor, 
waarin met een mix van softe en hardere acties druk 
op tegenstanders wordt uitgeoefend. een voorbeeld 
zijn de actiecampagnes tegen de nieuwbouw van 
detentiecentra. deze campagnes richten zich tegen 
de gehele keten van samenwerkingspartners (te 
denken valt aan bijvoorbeeld uitzendbureaus, 
architecten en aannemers, maar ook politieke 
besluitvormers). de harde acties worden met ver-
klaringen op internet opgeëist door claimnamen  
als ‘the anarchist Fire’. 

Wanneer het linkse spectrum als een piramide-
model wordt bezien, bestaat de brede onderlaag 
van de piramide uit wat wij overtuigers noemen, 
die zich alleen van legale tactieken bedienen. een 
kleiner aantal initiatieven is te omschrijven als 
afdwinger en aan de smalle top bevinden zich 
de geweldplegers. Zie ook het kader. deze resultaten 
zijn in overeenstemming met het piramidemodel 
dat de aivd (2004) enkele jaren geleden hanteerde 
voor de  typering van initiatieven. overigens zijn 
initiatieven niet altijd op één bepaald thema actief 
en kunnen zij zich bewegen op meerdere fronten. 
Zo kunnen ze  bijvoorbeeld streven naar de ver-
betering van  dierenrechten, maar zich ook inzetten 
voor het milieu. deze cross over is ook zichtbaar in 
gehanteerde tactieken: bewezen (succesvolle) 
acties in het buitenland of binnen andere thema’s 
worden door andere initiatieven over genomen. 

door gebruikmaking van de huidige overheids-
definitie van extremisme worden niet alleen 
 initiatieven in de piramidetop, maar ook die in de 
brede tussenlaag als extremistisch geëtiketteerd. 
het is tevens niet ondenkbaar dat in de vertaalslag 
tussen abstracte aivd nota’s en de gemeentelijke 
en politiële praktijk, noodzakelijke nuance verloren 
gaat. dat is onwenselijk, omdat het kan leiden tot 
criminalisering van initiatieven én tot overschat-
ting van veiligheidsrisico’s.

met onschuldig 
ogende acties zoals 
bekladdingen 
kan ook druk op 
slachtoffers worden 
uitgeoefend

hoewel in het voorgaande directe acties nadruk-
kelijk naar voren komen, zijn kanttekeningen 
op hun plaats. ten eerste zijn de gepleegde wets-
overtredingen doorgaans te omschrijven als lichte 
vergrijpen, zoals de weigering van een ambtsbevel. 
(indirect) geweld tegen personen en goederen, 
waaronder verbale intimidatie, bekladdingen en 
home-visits, komen slechts in beperkte mate voor 
in de actierepertoires. daarmee is niet gezegd dat 
met onschuldig ogende acties, zoals bekladdingen, 
geen druk op slachtoffers kan worden uitgeoefend. 
dat kan wel degelijk. het strafrecht biedt in die 
gevallen echter weinig soelaas voor slachtoffers. 
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het is daarnaast belangrijk te benadrukken dat 
directe actie het actierepertoire van de gevonden 
initiatieven niet domineert. democratische (lees: 
legale) tactieken zoals beïnvloeding van de publieke 
opinie met bijvoorbeeld onlinepetities en folders 
en symbolische acties overheersen binnen het 
actierepertoire. net als vroeger is ook tegen woordig 
slechts een enkeling bereid ‘een stap verder te gaan’ 
om zijn doelstellingen te  verwezenlijken. 

dit is een noodzakelijk besef, dat niet altijd strookt 
met de dominante beeldvorming als gevolg van 
beeldbepalende incidenten. door acties, zoals die 
tegen het venrayse ‘science link’ en de bommel-
ding bij de universiteit Wageningen, lijkt het er 
soms op dat alle initiatieven waarbij actie wordt 
gevoerd gevaarlijk zijn. dat is niet het geval. boven-
dien richten initiatieven zich op specifieke doel-
witten en zijn ze actief bij specifieke gelegenheden. 
de acties zijn daarmee in grote mate voorzienbaar, 
wat autoriteiten in staat stelt tot publiek-private 
samenwerking in de voorbereiding op acties. 
 daarmee kunnen acties niet worden voorkomen, 
maar kunnen de autoriteiten wel op deze acties 
inspelen. een goed functionerend samenspel 
 tussen de overheid en bedrijven biedt wat ons 
betreft dan ook aanknopingspunten om veilig-
heidsrisico’s te beheersen. <<

overtuigers, afdwingers en 
geweldplegers

op basis van het empirisch materiaal is 
een voorlopige typologie van initiatie-
ven opgesteld. er is een driedeling 
gemaakt tussen overtuigers, afdwingers 
en geweldplegers. de typen onderschei-
den zich van elkaar door de tactieken en 
middelen die zij inzetten om hun ideaal 
te bewerkstelligen. hieronder volgt een 
beschrijving van de onderscheiden 
typologieën.

overtuigers putten uit legale actietac-
tieken en -middelen en blijven bewust 
binnen de grenzen van de wet. hun 
actierepertoire varieert van beïnvloe-
ding c.q. informatie-verstrekking tot 
symbolische actie en actiecampagnes. 
de dreiging die van overtuigers uitgaat 
is minimaal.

afdwingers keuren het overtreden van 
de wet niet expliciet af wanneer dit het 
behalen van de beoogde doelen dient. 
het actierepertoire van afdwingers is 
breed en gevarieerd en behelst naast 
beïnvloeding c.q. informatieverstrek-
king, symbolische actie en actiecam-
pagnes ook directe actie. deze directe 
acties kunnen het veiligheidsgevoel van 
diegenen tegen wie de actie gericht is 
aantasten en gaan incidenteel – en niet 
nood zakelijk bewust – gepaard met 
veiligheidsrisico’s.

geweldplegers blijven bewust  
niet binnen de grenzen van de wet.  
Zij plegen fysiek geweld tegen goederen 
en/of personen of dreigen daarmee om 
hun doelstellingen te verwezenlijken. 
aan geweldplegers zijn derhalve de 
grootste veiligheidsrisico’s verbonden. 
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met verschillende landelijke en lokale maatregelen ter regulering 
van prostitutiebranche, is de afgelopen jaren geprobeerd misstanden 
tegen te gaan. het opheffen van het algemeen bordeelverbod, 
belastingtechnische wijzigingen en het sluiten van ramen zijn enkele 
voorbeelden. dit zou moeten leiden tot meer grip op een lastig te 
vatten branche en een betere positie van de prostituee. Kwetsbaar 
beroep, een recent onderzoek naar de prostitutiebranche in 
amsterdam, maakt duidelijk dat er nog steeds misstanden, 
zoals gedwongen prostitutie, voorkomen.
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>>

door jos kuppens, anton van wijk  
en annemiek nieuwenhuis  
nieuwenhuis werkt momenteel bij het riec.  

hiervoor was zij werkzaam bij bureau beke, 

waar beide andere auteurs werken.

 P  
rostituees hebben, sinds de opheffing van 
het bordeelverbod in het jaar 2000, een 
 gelegaliseerd beroep. maar het opheffen  
van het algemeen bordeelverbod betekende 

niet dat misstanden in de amsterdamse prosti-
tutiebranche zijn verdwenen. uit verschillende 
recente evaluatieonderzoeken blijkt de doelstelling 
van het tegengaan van misstanden maar slechts 
ten dele te zijn gehaald. de prostitutiebranche blijft 
haar criminogene karakter houden. 

omvang
het is lastig om de omvang van het probleem 
rond mensenhandel in te schatten. de range 
 varieert van 10 procent (volgens de prostituees zelf) 
oplopend tot 90 procent (volgens sommige hulp-
verleners, politie en justitie) van de prostituees 
die op enige wijze slachtoffer worden van mensen-
handel. dit heeft ermee te maken dat de mensen-
handelaar en de prostituee er bij gebaat zijn om de 
praktijken verborgen te houden. bij de inschatting 
van de omvang van het probleem moet rekening 
 worden gehouden met de  verschillende prostitutie-
sectoren. het rapport Kwetsbaar beroep maakt 
 duidelijk dat de meeste misstanden voorkomen 
in een deel van vergunde prostitutiesector, 
 namelijk de raamprostitutie. 

In de raamprostitutie  
in Amsterdam werken jaarlijks 
tussen de duizend en  
drieduizend prostituees  
/ foto: Inge van Mill.
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de onvrijwillig heid 
is er veelal in gelegen 
dat prostituees 
op uiteenlopende 
wijzen worden 
 uitgebuit 

in ieder geval het grootste gedeelte van de vrouwen 
gaat zelf, vanwege de financiële situatie of het 
gebrek aan alternatieven, in de prostitutie werken. 
de bevinding van enkele jaren geleden dat de 
 vrouwen naar nederland worden gelokt om hier 
te werken als kamermeisjes en vervolgens in de 
prostitutie moeten werken, is momenteel niet meer 
van toepassing. dit betekent niet dat alle vrouwen 
thans ook vrijwillig aan het werk zijn. de onvrij-
willigheid is er veelal in gelegen dat prostituees op 
uiteenlopende wijzen worden uitgebuit. 

Fysiek geweld door de pooier komt weinig voor; 
vaak worden dwang en bedreiging toegepast om  
de prostituees onder druk te zetten waardoor ze 
nagenoeg geen eigen invulling aan hun werk kun-
nen geven. de pooier bepaalt bijvoorbeeld wanneer 
en hoelang de prostituees moeten werken, welke 
klanten ze moeten ontvangen en hoeveel klanten  
ze moeten afwerken. vaak wordt het weigeren van 
klanten niet getolereerd en komt het voor dat 
gedwongen prostituees dubbele diensten draaien, 
hetgeen betekent dat zij van ’s morgen tot ’s avonds 
laat seksuele diensten moeten verrichten. dit blijkt 
ook uit de volgende recensie op hookers.nl, een site 
waarop klanten ervaringen kunnen uitwisselen en 
individuele prostituees beoordelen. 

“Tijdens het wassen en aankleden stelde  
Mimi zich enigszins klagerig op over haar 
werktijden: zes keer per week een shift van 
twaalf uur! Toen ik zei dat dit ook veel te veel  
is en dat zij beter terug kon naar een normale 
werkweek van bijvoorbeeld vijf keer acht uur 
reageerde ze met ‘not possible, I need the 
money’. Als een meid zoveel uren in de week 
werkt, doet ze dat nooit eigen beweging. Ik 
vrees dan ook dat Mimi niet geheel vrijwillig 
achter het raam staat.”

een methode die pooiers gebruiken om te voor-
komen dat bij de politie vermoedens van mensen-
handel ontstaan, is het laten rouleren van vrouwen 
tussen verschillende locaties. om controle op de 
prostituees te houden, worden sommige prostitu-
ees door de pooier naar de werkplek gebracht en 
gehaald. dit kan zowel binnen als buiten amster-
dam zijn. daarnaast zijn de gedwongen prostituees 
genoodzaakt om andere (extremere) diensten (zoals 
onveilige seks en tijdens zwangerschap werken) te 
leveren om aan de inkomenseisen van de pooiers  
te voldoen.

de kwetsbaarheden
in het onderzoek naar de amsterdamse prostitutie-
branche zijn zowel de vergunde als onvergunde 
(meestal illegale) vormen van prostitutie onder-
zocht. onder vergunde prostitutie vallen de raam-
prostitutie, clubs, privéhuizen en de escort.  
 raamprostitutie is de omvangrijkste prostitutie-
sector in amsterdam. jaarlijks werken er duizend  
tot drieduizend prostituees. de leeftijd van de over-
wegend vrouwelijke prostituees varieert, maar het 
gros is tussen de twintig en dertig jaar, waarbij de 
meeste vrouwen van oost-europese afkomst zijn. 
niet-vergunde vormen van prostitutie hebben 
 bijvoorbeeld betrekking op zelfstandige thuis-
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werksters die hun diensten aanbieden. als het 
bedrijfsmatig gebeurt en ze hebben zich niet 
 ingeschreven bij de belastingdienst, dan is sprake 
van een illegale uitoefening van hun beroep. 

elk gebied wordt 
gekenmerkt door zijn 
eigen populatie van 
prostituees

juist in het meest zichtbare deel van de prostitutie-
branche, de raambordelen, is sprake van mensen-
handel. het verschil met club- en escortsector is dat 
raamprostitutie vanwege het zichtbare karakter 
voor pooiers beter controleerbaar (aantal klanten, 
werktijden et cetera) is, waardoor misstanden vaker 
voorkomen. dit geldt niet voor alle gebieden waarin 
raambordelen worden geëxploiteerd. in amsterdam 
zijn er drie verschillende prostitutiegebieden: de 
Wallen, het singelgebied en het gebied rondom de 
ruysdaelkade. elk gebied wordt gekenmerkt door 
zijn eigen populatie van prostituees en daarin 
bestaande problemen. het singelgebied en de 
 ruysdaelkade zijn kleinschaliger en de meeste 
 vrouwen, waaronder de ‘oude hollandse temeiers’ 
en Zuid-amerikaanse prostituees, werken al jaren 
zelfstandig. oost-europese vrouwen werken 
 voornamelijk op de Wallen. met name bij de oost-
europese  vrouwen is sprake van uitbuiting. dit is 
een betrekkelijk nieuw fenomeen, aangezien er 
voorheen veel werd gesproken over blanke 
 slachtoffers van zogenoemde loverboys. 

mensenhandel:
uitbuiting en 
onvrijwilligheid

onder mensenhandel vallen alle 
handelingen en gedragingen die 
volgens artikel 273f sr strafbaar zijn 
gesteld. de kern van het delict is dat 
degene die een ander werft, vervoert, 
overbrengt, huisvest of opneemt, door 
toepassing van dwang, (dreiging met) 
geweld, afpersing, fraude, misleiding 
of misbruik van uit feitelijke omstan-
digheden voortvloeiend overwicht, 
met het oogmerk die ander uit te 
buiten of zijn organen te verwijderen, 
zich schuldig maakt aan mensen-
handel.

uitbuiting heeft betrekking op uitbui-
ting in de prostitutie, andere vormen 
van seksuele uitbuiting, gedwongen 
of verplichte arbeid of diensten, 
 slavernij en met slavernij of dienst-
baarheid te vergelijken praktijken. 
artikel 273f van het Wetboek van 
strafrecht is sinds 2003 uitgebreid 
met de term uitbuiting. de uitbuiting 
van overwegend vrouwelijke prostitu-
ees kan gepaard gaan met dwang (met 
dreiging), geweld, afpersing, fraude, 
misleiding of ander misbruik zoals het 
afnemen van reisdocumenten. 

>>
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oost-europese vrouwen 
de oost-europese vrouwen zijn voornamelijk 
afkomstig uit bulgarije, hongarije en roemenië 
en zijn sinds 2004 naar amsterdam en de rest van 
nederland gekomen om in de prostitutie te wer-
ken. veel van deze vrouwen kiezen in eerste 
instantie zelf voor de prostitutie om de soms 
erbarmelijke economische situatie waarin zij zich 
bevinden te ontvluchten, maar worden in een later 
stadium uitgebuit. deze vaak jonge vrouwen zijn 
namelijk niet in staat om zelf vanuit hun geboor-
teland een baan in nederlandse prostitutie te 
regelen. de vrouwen verlaten zich op groeperin-
gen die zorg dragen voor de nodige papieren, de 
reis naar nederland, onderdak en een werkplek. 
dit tegen hoge prijzen, die ervoor zorgen dat de 
vrouwen zich bij voorbaat in de schulden steken 
om de kosten te financieren. vervolgens moeten 
die via prostitutie worden terugverdiend. de 
 vrouwen kunnen niet in vrijheid over hun eigen 
leef-, woon- en werkomstandigheden beslissen. 
er ontstaat dan een afhankelijkheidspositie 
jegens de pooier, ook omdat sommige prostituees 
de weg naar (overheids)instanties niet kunnen 
vinden.

maatregelen 
met diverse maatregelen probeert de overheid mis-
standen in de prostitutiebranche tegen te gaan. 
landelijke voorbeelden van maatregelen zijn de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het 
openbaar bestuur (bibob) uit 2003, de landelijke 
opheffing van het algemeen bordeelverbod in 2000 
en het wetsvoorstel regulering prostitutie en 
bestrijding misstanden seksbranche. in de laatste 
maatregel is onder andere opgenomen dat de pros-
tituees die bijvoorbeeld als zelfstandige escort of 
thuisprostituee werken, zich registreren en dat de 
leeftijdsgrenzen voor prostituees van 18 naar 21 jaar 
gaan.

gevreesd wordt 
dat juist veel 
legaal werkende 
prostituees, door 
registratie kiezen 
voor het illegale 
 circuit

voor amsterdam gelden als lokale maatregelen het 
controleren van vergunningsplichtige raamexploi-
tanten, clubs, privéhuizen en escortbedrijven sinds 
2008 en het reduceren van de 500 ramen naar onge-
veer 240 stuks. overigens staat amsterdam in dit 
laatste niet alleen, want ook in alkmaar, arnhem en 
rotterdam zijn ramen gesloten. verder bestaat er de 
regeling uitstapprogramma’s voor prostituees 
(ruPs). het is een landelijke subsidieregeling voor 
lokale programma’s voor prostituees die uit het vak 
willen stappen.

Zeer recent heeft minister opstelten van veiligheid 
en justitie aangekondigd af te zien van de prostitu-
tiepas, mede na aandringen van de tweede Kamer 
en de branche zelf. om die pas te krijgen, zou een 
prostituee zich elke drie jaar bij de gemeente moe-
ten laten registeren. maar gevreesd wordt dat juist 
veel legaal werkende prostituees, door deze regi-
stratie kiezen voor het illegale circuit en daarmee 
een prooi voor mensenhandelaren kunnen worden.

de vraag blijft onverminderd van kracht of de uitge-
voerde maatregelen leiden tot een vermindering van 
de misstanden in de branche en of de positie van de 
vaak kwetsbare prostituees daardoor verbetert. het 
onderzoek Kwetsbaar beroep wijst uit dat het ‘vrije 
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beroep’ van prostituee nog regelmatig gepaard gaat 
met uitbuiting en mensenhandel. de eerderge-
noemde maatregelen lijken deels ten dienste te 
staan van de prostituee, maar zijn in werkelijkheid 
voornamelijk gericht op het tegengaan van crimi-
nele personen die zich met duistere prostitutieprak-
tijken bezighouden. vaak blijft de situatie van de – 
in meerderheid vrouwelijke – prostituees moeilijk. 
vanwege drang of dwang kan deze groep niet zelf 
uit de prostitutie stappen, maar ook omdat het hen 
aan reële alternatieven ontbreekt. 

de politiecontroles 
zijn voornamelijk 
gericht op het 
 controleren van 
papieren, maar vaak 
zijn die wel in orde 

onderbuikgevoelens
binnen het vergunde segment is het evident dat 
mensenhandel vooral in de raamprostitutie voor-
komt. de politiecontroles, in opdracht van de 
gemeente, zijn voornamelijk gericht op het contro-
leren van papieren, maar vaak zijn die wel in orde. 
mensenhandel komt daarmee niet of nauwelijks 
aan het licht, ook omdat de vaak buitenlandse vrou-
wen niet graag met de politie praten. dit betekent 
dat de bestuursrechtelijke controles waarmee de 
vergunde prostitutie periodiek te maken heeft 
anders vormgegeven moeten worden, namelijk 
deels gericht op ‘onderbuikgevoelens’. ook in het 
licht van de focus van de politie op de kerntaken 
(handhaving, opsporing en noodhulp) is het de 

vraag of de politie dergelijke controles nog moet 
uitvoeren; de capaciteit die hiervoor vrijgemaakt 
wordt, kan ook ingezet worden voor bijvoorbeeld de 
opsporing van misstanden in de (niet-)vergunde 
sector. dat de gemeente amsterdam sinds kort 
werkt met gemeentelijke handhavers die mensen-
handel als aandachtspunt hebben, ondersteunt dit 
idee. 

daarnaast stelt het college van b&W van amster-
dam voor de komende vier jaar 500 000 euro per jaar 
beschikbaar voor het versterken van de positie van 
kwetsbare prostituees in amsterdam. het extra geld 
is onder andere bestemd voor prostituees die in het 
Prostitutie & Gezondheidscentrum (P&G 292) weer-
baarheidstrainingen, taallessen en een uitstappro-
gramma kunnen volgen. bij deze maatregelen moe-
ten goed de doelgroep en doelstelling in de gaten 
worden gehouden. verhoudingsgewijs komen er 
minder oost-europese prostituees bij P&G 292 dan 
hun aantal in de prostitutiebranche zou rechtvaar-
digen. veel bezoekers van P&G 292 komen boven-
dien voor de soa-controles. dit kan betekenen dat 
juist de groep die met misstanden te maken heeft, 
de oost-europese vrouwen, wellicht meer aandacht 
verdient. het beroep van prostituee blijft namelijk 
kwetsbaar. << 

het onderzoek Kwetsbaar beroep. Een onderzoek naar de 

prostitutiebranche in Amsterdam is via www.beke.nl als 

PdF-bestand te downloaden. 
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Met sociale media wil 
de politie het contact 
met burgers verster-
ken. Veel wijkagen-
ten, zoals Marieke 
Sassen van de politie 
Haaglanden, zijn 
actief op Twitter / 
foto: Inge van Mill. 



  iNTErViEw  politie groningen  

‘ sociale 
media 
maken 
de burger 
weer-
baarder’ 

sociale media lijken de communicatie wereld 
op z’n kop te zetten. twitter, facebook, 
hyves en Youtube zijn ‘the place to be’. het 
zijn meer dan alleen sociale speeltjes; sociale 
media bewijzen wel degelijk maatschap pelijke 
relevantie te hebben. dit vindt ook de politie 
Groningen. “sociale media vergroten de 
betrokkenheid van mensen bij hun leef-
omgeving en daarmee ook hun aandacht en 
inzet voor veiligheid”, zegt plaats vervangend 
korpschef Erik van Zuidam. >>
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door rik weeda
de auteur is werkzaam als journalist bij  

kepcom creatieve communicatie.

 i
n 2010 werd veendam geteisterd door een reeks 
onverklaarbare branden. in die periode was snel 
en intensief contact met de inwoners van veen-
dam noodzakelijk. Zowel om hen op de hoogte 

te houden van de voortgang van het onderzoek, als 
om snel bruikbare tips boven tafel te krijgen. 
anthony hogeveen, persvoorlichter van de politie 
 Groningen: “met de traditionele media bereikten 
we burgers – en vooral jongeren – onvoldoende. 
daarom hebben we een speciaal twitteraccount 
aangemaakt. hierop konden we niet alleen snel 
onze actuele berichten kwijt, we kregen ook 
 bruikbare tips. Zo konden we in combinatie met 
Youtube, onze eigen website en de gewone pers-
berichten een veel  bredere doelgroep bereiken.” 

opsporing verzocht
Politie Groningen is een van de koplopers wat 
betreft de inzet van sociale media als twitter en 
Youtube. erik van  Zuidam: “via Youtube kunnen 
we beelden van bijvoorbeeld overvallen of brand-
stichting snel bij de burger krijgen. die beelden 
 ontvangen we via webcams en camera’s op straat. 
Zo kunnen we de opsporing van daders versnellen.  
via twitter ontvangen we weer tips en kunnen we 
berichten supersnel bij onze followers krijgen. 
naast de gewone pers berichten, gebruiken we 
 twitter zelf ook om burgers op de hoogte te 
 houden en bijvoorbeeld door te linken naar 
 Youtube. de combinatie met burgernet.nl (een 
samenwerking van burgers, gemeente en politie 
om de veiligheid in de woon- en werkomgeving 
te bevorderen) en eventueel  amberalert.nl  
(het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente 

kindervermissingen en -ontvoeringen) blijkt, 
 volgens van Zuidam, een krachtige aanvulling op 
de meer traditionele media. Opsporing Verzocht 
van de avro blijft ook een belangrijk en nuttig 
hulpmiddel bij de snelle  opsporing. “alleen dit 
programma verschijnt maar wekelijks.” 

‘mensen denken  
mee, zijn snel 
 geïnformeerd en 
kunnen reageren  
en handelen’

over de inzet van sociale media is nog veel onzeker-
heid, erkent van Zuidam. “Feit is dat de maatschap-
pij snel verandert. We worden steeds transparanter 
en meer connected, mede door de sociale media. 
dan hoor je nog te vaak: ‘We moeten iets doen met 
sociale media’. maar dat is een verkeerd uitgangs-
punt. Wij stellen de vraag: hoe ontwikkelen de 
maatschappij en ons werk zich en hoe kunnen we 
sociale media zo gebruiken zodat ze ons werk 
ondersteunen? Zo zijn we tot de conclusie gekomen 
dat deze media helpen om de samenwerking met 
de burgers te verbeteren. de kloof tussen politie en 
bewoners wordt kleiner. dat geeft veel voordelen in 
de wijken. mensen denken mee, zijn snel geïnfor-
meerd en kunnen reageren en handelen. dat bete-
kent niet dat het er allemaal automatisch veiliger 
op wordt. met twitter vang je weinig  boeven. maar 
je verhoogt wel de sociale cohesie en daarmee ook 
de betrokkenheid met veiligheid en leefbaarheid. 
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de wetenschap dat men mee kan helpen, tips kan 
geven en kan reageren, verhoogt de sociale weer-
baarheid van een lokale gemeenschap. dat is de 
kracht van sociale virtuele netwerken. daardoor 
komen mensen ook weer sneller in actie. indirect 
leidt dat toch tot een veiligere omgeving.” 

voorbeelden
de branden in veendam zijn een voorbeeld, maar 
inmiddels zijn er meer gevallen waar de inzet van 
sociale media zijn nut voor een veiligere leefomge-
ving heeft bewezen. van Zuidam: “iemand was z’n 
auto kwijt en twitterde dat. uiteindelijk bleek dit 
tachtigduizend reacties op te leveren. een van de 
tips leidde ertoe dat de auto weer is gevonden.” 
hogeveen: “in Groningen ontstond een grote brand 
in een net afgebouwde school. via een blog en twit-
ter hield de betrokken wijkagent de buurtbewoners 
op de hoogte van de acties van de politie. iedereen 
was na afloop blij met deze open houding van de 
politie.” 

protocol
het gebruik van sociale media door de politie blijkt 
niet altijd zonder risico’s, bewijzen recente inciden-
ten. Zo werd de drentse politiechef Gerda dijksman 
eind vorig jaar op non-actief gesteld nadat ze een 
onjuiste inschatting twitterde over de vermeende 
oorzaak van de dood van twee slachtoffers in een 
meppelse flat. van Zuidam: “We gaan uit van ver-
trouwen en vakmanschap. We hebben daarom geen 
specifiek twitterprotocol. Wel een handreiking hoe 
om te gaan met sociale media. ook geven de korps-
leiding, een communicatieadviseur en een sociale 
mediaspecialist maandelijks een workshop waarin 
cases worden behandeld over hoe om te gaan met 
bijvoorbeeld twitter. bij lopende zaken overleggen 
we regelmatig met het om. uiteraard adviseert 

blackberrY’s voor  
de politie groningen

het politiekorps Groningen rust alle 
150 wijkagenten uit met de blackberry 
torch, een smartphone met onder 
andere internet, mail en een goede 
camera- en videofunctie. met dit 
apparaat zal iedere wijkagent zelf  
een ‘wijksecretariaat’ kunnen voeren. 
ook kan de agent het Pol-infosysteem 
raadplegen, evenals sociale media als 
Facebook , twitter en het interne 
 sociale netwerk Plitter.
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ook onze afdeling communicatie over de inzet van 
sociale media.” hogeveen: “We zijn niet zomaar 
begonnen met twitteren. er is eerst een proef 
 gehouden met een aantal wijkagenten. inmiddels 
hebben zo’n 60 agenten van het korps Groningen 
het twitteren onder de knie. dat aantal breiden we 
snel uit tot alle 150 wijkagenten.”

privacY
de directe noodzaak om een strak protocol in te 
stellen, ziet van Zuidam niet zo. “We wijzen iedere 
agent die privé of zakelijk gebruik wil maken van 
sociale media op de mogelijkheden en valkuilen. 
We leggen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit 
wat ze wel en niet kunnen twitteren. Weten hoe je 
hiermee om moet gaan, maakt deel uit van je pro-
fessionaliteit. dat moet ook wel, want het gaat om 
meer dan alleen betrouwbare informatie. Privacy is 
een belangrijk aspect van sociale media waar je 
rekening mee moet houden. je moet je aan de wet 
en regelgeving houden en aan de algemene 
gedragscode voor ambtenaren: code blauw. dat 
betekent onder meer dat je als politie voorzichtig 
bent met privacy gevoelige informatie, en lopende 
opsporingsonderzoeken niet doorkruist. je com-
municeert dus in meer algemene termen, zonder 
persoonsinformatie gedetailleerd prijs te geven.”

‘de uitdaging  
is  transparant  
te zijn zonder alles  
prijs te geven’

er is natuurlijk een grijs gebied, erkent hogeveen. 
“iemand twitterde dat een conciërge op een middel-
bare school in een bepaalde wijk was mishandeld 
door een leerling. nu bleek er in die wijk maar één 
middelbare school te zijn. dat kom je er al snel ach-
ter om wie het in zo’n geval gaat. als politie moet je 
dan voorzichtig zijn, dat wil zeggen zo communice-
ren dat de privacy van personen gewaarborgd blijft.” 
Zuidam: “de uitdaging is transparant te zijn zonder 
alles prijs te geven.” sociale media stellen meer 
eisen dan privacy alleen. hogeveen: “Wanneer je als 
politie start met sociale media, moet je alert zijn en 
snel reageren. doe je dat niet, dan verliest de burger 
z’n vertrouwen en interesse. je moet dus binnen je 
organisatie capaciteit creëren om ervoor te zorgen 
dat berichten worden gelezen en beantwoord. 
 complimenten en kritiek hebben onze bijzondere 
aandacht.” 

cultuuromslag
dat deze aanpak werkt, daar zijn zowel hogeveen 
als Zuidam het over eens. hogeveen: “al onze 
 agenten op straat krijgen een smartphone waarmee 
ze direct toegang hebben tot de buitenwereld. 
We doen ook onderzoek naar de mogelijkheid om 
via ‘Plitter’ (Politie twitter –red.), een intern sociaal 
netwerk, info en ideeën over operationele en interne 
zaken uit te wisselen.” behalve materiële verande-
ringen, pleiten beide Groningers ook voor een 
 cultuuromslag binnen de politie-organisatie. van 
Zuidam: “inherent aan sociale media is dat je meer 
verantwoordelijkheid legt bij de medewerkers. 
Zaak is dus om ruimte te geven aan je professionals 
om de media goed te kunnen gebruiken, onder 
meer door het geven van goede opleidingen. 
 anderzijds heeft dat gevolgen voor de cultuur 
en je organisatie. van een top-downstructuur 
 waarbij de nadruk ligt op het  controleren van 

42 secondant #2 | mei 2011 



 medewerkers, richt je de focus nu meer op het pro-
fessionaliseren van de agenten. het betekent een 
meer horizontaal informatie- en sturingsconcept, 
waarbij ook burgers en professionals van andere 
instellingen zijn betrokken. sociale media vragen 
om een verantwoordelijk gebruik. met die profes-
sionalisering zijn we nu hard bezig. de Politie aca-
demie wil daarop inspelen door veel meer op de 
werkplek te trainen en te coachen. hiervoor zetten 
we samen een pilot op. en daarmee zijn we er nog 
niet. We richten ons op ‘het nieuwe werken in een 
samenleving 2.0’. angst en regels zijn daarbij slech-
te raadgevers.”

‘sociale media spelen 
nu alleen nog een 
rol tussen politie 
en burgers. in de 
samenwerking met 
het bedrijfsleven en 
andere groepen is 
nog veel winst te 
behalen’ 

wijkblog
voor de toekomst ziet van Zuidam sociale media 
een belangrijke rol spelen in de verdere verkleining 
van de kloof tussen politie en burger. “sociale 
media zijn een prima middel voor de agent om de 
contacten met de buurtbewoners te versterken. 
door te laten zien waar we mee bezig zijn betrekken 

we de burgers bij ons werk. je kunt direct reageren 
op vragen en je bent aanspreekbaar en zichtbaarder. 
het belangrijkste is dat men direct ziet dat je als 
politie ook reageert op vragen en tips. denk aan 
bijdragen van de wijkagent aan een wijk- of 
gemeenteblog.” 

met het bedrijfsleven is een dergelijk samen-
werkingsverband nog toekomstmuziek. van 
 Zuidam: “sociale media spelen nu alleen nog een 
rol tussen politie en burgers. in de samenwerking 
met het bedrijfsleven en andere groepen is nog veel 
winst te behalen. dan denk ik aan de uitwisseling 
van berichten en camerabeelden, bijvoorbeeld via 
Youtube, met winkeliers. dan kunnen we met 
behulp van sociale media de leef omgeving nog 
 veiliger maken.” << 
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bezuinigingen op de overheids uitgaven en nieuwe visies op de taken en 
verantwoordelijk heden van de overheid leiden tot een groeiend 
enthousiasme over publiek-private samenwerking voor de lokale 
veiligheid. hoe zit het met innovaties, effectiviteit en risico’s? het nieuwe 
trendsignalement van het centrum voor criminaliteits preventie en 
veiligheid (ccv) laat zien dat de notie van een gedeelde verantwoordelijkheid 
voor veiligheid steeds meer ingeburgerd is geraakt, maar dat bewezen 
effectieve samenwerking nog geen vanzelf sprekendheid is. 
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het buzzword van 2011 op het gebied van veiligheid 

gedeelde 
verantwoor-
delijkheid 

>>

schap een must, zo was de teneur. burgers kunnen 
hun buurt schoon houden en meedenken over 
bezuinigingen van hun gemeente, vinden ver-
schillende burgemeesters. van bedrijven en maat-
schappelijke organisaties wordt verwacht dat zij, 
nu de overheid meer regisseert dan  organiseert, 
het heft in eigen handen nemen. of, zoals harm 
brouwer, voorzitter van het college van procu-
reurs-generaal, het stelde in zijn nieuwjaarstoe-
spraak bij het ccv: “We moeten af van het beeld 
dat misdaadbestrijding het speeltje is van alleen 
politie en om. het vraagt nadrukkelijk betrokken-

door lynsey dubbeld
de auteur is trendanalist bij het centrum voor 

criminaliteitspreventie en veiligheid.

 

 P
ubliek-private samenwerking op het terrein 
van maatschappelijke veiligheid is meer 
dan ooit een toverwoord. niet toevallig 
riepen burgemeesters dit jaar in hun 

nieuwjaarstoespraken en masse op tot een grotere 
betrokkenheid van burgers en bedrijven bij veilig-
heid. de overheid bemoeit zich met te veel zaken 
en in tijden van economische krimp is nabuur-
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heid van alle relevante partners in alle  sectoren van 
de samenleving waar criminaliteit zich voordoet, 
inclusief het maatschappelijk middenveld als de 
koepels van bank- en verzekeringswezen, de horeca, 
logistiek en vervoer et cetera.”

gemeengoed
inmiddels zijn er terreinen waarop de zo vurig 
bepleite publiek-private samenwerking gemeen-
goed lijkt. het trendsignalement 2011 geeft er  
volop voorbeelden van. Zo signaleert het ccv dat 
de traditionele Closed-Circuit Television, camera’s 
die onder regie van gemeente of politie een oogje in 
het zeil houden, allang de standaard niet meer is. 
samenwerking tussen bijvoorbeeld vervoersmaat-
schappijen, ondernemers, particuliere beveiliging, 
gemeente en politie leidt tot regionale toezicht-
ruimten en complexe gegevensuitwisselingen.

 om de meldings-
bereidheid te 
 bevorderen, 
 worden in sommige 
gemeenten sinds 
kort geurkaarten 
verspreid

ook in de strijd tegen hennepteelt en daarmee 
de samenhangende georganiseerde criminaliteit 
is publiek-private samenwerking steeds meer een 
 vanzelfsprekendheid. bij het ontmantelen van 
 hennepkwekerijen is gegevensuitwisseling  
en samenwerking tussen gemeente, politie en 
 bijvoorbeeld woningcorporaties, energiebedrijven 
en afvalverwerkingsbedrijven allang geen nieuws 
meer. van recenter datum is de inzet van buurt-
gastheren die toezicht houden op bezoekers van 
coffeeshops. deze particuliere beveiligers worden 
door coffeeshops ingehuurd om overlast en 
 verloedering in hun buurt tegen te gaan. daarnaast 
wordt in de strijd tegen illegale hennepteelt steeds 
vaker de hulp ingeroepen van burgers. Zij kunnen 
sinds jaar en dag verdachte situaties melden bij 
meld misdaad anoniem. om de meldings bereidheid 
te bevorderen, worden in gemeenten zoals rotter-
dam en den haag sinds kort geurkaarten verspreid, 
waarmee burgers de stank van hennepkwekerijen 
leren herkennen. 

burgers en bedrijven een sleutelrol
ook de aanpak van onder andere woonfraude en 
alcoholgerelateerde overlast wordt in toenemende 
mate een kwestie van een gedeelde verantwoor-
delijkheid van lokale overheden en private partijen. 
vorig jaar werd in amsterdam bijvoorbeeld gestart 
met de inzet van de bestuurlijke boete tegen woon-
fraude in corporatiewoningen. Woningcorporaties 
en de gemeente, die de boetes uiteindelijk oplegt, 
bezoeken gezamenlijk verdachte woon adressen.  
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bij constatering van illegale doorverhuur kon eerder 
al de huurovereenkomst worden ont bonden. nu kan 
daar een flinke boete aan worden toegevoegd. 
Publiek-private samenwerking bij woonfraude  
richt zich niet alleen op opsporing, maar ook op 
risico analyses. met pilots in eindhoven, maastricht, 
 alkmaar, leiden en haarlem zijn in 2010 ervaringen 
verzameld met het uitwisselen van uiteenlopende 
gegevensbestanden voor het opsporen van woon-
fraude. deze ervaringen variëren van het raadplegen 
van Gba-gegevens en het afleggen van huis-
bezoeken tot het koppelen van informatie uit  
onder andere Kadaster, telefoonrekeningen en 
 verhuisberichten. 

bij de bestrijding en preventie van alcoholgerela-
teerde jongerenoverlast spelen burgers en bedrijven 
een sleutelrol. de rijksoverheid heeft publicaties 
over veilige drankketen gepubliceerd voor gemeen-
ten, maar ook voor ouders en keeteigenaren. in 
sommige gemeenten wordt ingezet op het activeren 
van  risicogroepen, zoals met lokjongeren en blaas-
testteams. via die teams spreken groepen jongeren 
 tijdens stapavonden hun leeftijdsgenoten aan  
op bovenmatige alcoholconsumptie. 

voor supermarkten en slijterijen die de handhaving 
van de leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol 
willen verbeteren, zijn zogenoemde ageviewers op 
de markt gebracht. met het videosysteem kunnen 
operators op afstand de leeftijd en legitimatie van 
klanten controleren. 

trendsignalement

in het trendsignalement zet het ccv 
ieder jaar een breed scala aan actuele 
ontwikkelingen op het gebied van maat-
schappelijke veiligheid op een rij. uit het 
overzicht van trends – die betrekking 
hebben op thema’s zoals geweld, over-
last, verloedering, diefstal en brand – 
is ook altijd een aantal meer algemene 
veiligheidsvraagstukken af te leiden. 
in 2009 signaleerde het ccv een toe-
nemende focus op risico- en probleem-
jongeren en een groeiend arsenaal aan 
veiligheidstaken voor gemeenten en 
burgemeesters. in 2010 vroeg het ccv 
aandacht voor de balans tussen preven-
tieve en repressieve veiligheidsmaatre-
gelen. dit jaar is publiek-private samen-
werking het centrale thema van het 
trendsignalement. nut en noodzaak 
van een gedeelde verantwoordelijk heid 
voor veiligheid worden breed erkend. 
maar de vraag hoe deze samenwerking 
effectief en duurzaam vorm kan krijgen, 
blijft vaak onbeantwoord. met het 
trend signalement 2011, dat gratis is 
te  downloaden en te bestellen via 
www. hetccv.nl, wil het ccv deze 
 discussie verder  brengen. in het 
trendsignalement  worden vijfentwintig 
veiligheidsont wikkelingen besproken 
die een beeld geven van de actuele 
problemen en oplossingen in maat-
schappelijke  veiligheid.

>>
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bezorgde burgers
de effectevaluaties van de vele initiatieven waar-
mee de overheid samen met burgers en bedrijven  
de veiligheid wil vergroten, liggen niet voor het 
oprapen. vooral over de effecten van probleem-
aanpakken die vanuit de samenleving worden 
 geïnitieerd weten we relatief weinig. toen de 
 marokkaans-nederlandse gemeenschap vorig jaar 
problemen in de eigen gelederen wilde bespreken 
en aanpakken, waren bezorgde burgers primair 
gemotiveerd om daadkrachtig en zichtbaar actie  
te ondernemen. en niet om zorg te dragen voor  
een gedegen evaluatie. laat staan dat er binnen 
afzienbare tijd een wetenschappelijk verantwoorde 
proces- en effectstudie wordt opgeleverd.

dat wil niet zeggen 
dat het streven naar 
effectevaluaties 
maar in de koelkast 
kan worden gezet

dat wil niet zeggen dat het streven naar effect-
evaluaties dus maar in de koelkast kan worden 
gezet. Zeker als de overheid betrokken is bij maat-
schappelijke initiatieven en private samenwerkings-
verbanden, is het effectiviteitsvraagstuk pregnant. 

dat blijkt wel uit de onderzoeken naar veiligheid en 
leefbaarheid in de veertig aandachtswijken. recen-
telijk werd nog geconcludeerd dat ‘samenwerking 
tussen de verschillende partijen nog beter kan  
en ook beter moet. ondanks de goede wil van 
 professionals, blijkt uit de resultaten dat een deel 
van de inzet in de praktijk onvoldoende of slechts 
tijdelijk effect heeft’. dat is een zorgwekkende 
 conclusie voor een overheid die zuinig en doelmatig 
met haar financiën wil omgaan.

werkzame ingrediënten 
vanuit de vraag naar aantoonbaar effectieve 
publiek-private samenwerking kan het trendsigna-
lement 2011 dan ook weinig nieuws melden. als het 
gaat om effectiviteit komen vooral oude bekenden 
in beeld. denk aan buurtbemiddeling tegen buren-
conflicten en burenoverlast, het Politiekeurmerk 
veilig Wonen tegen woninginbraken en het Keur-
merk veilig ondernemen tegen overlast, crimina-
liteit en onveiligheidsgevoelens in winkelcentra en 
op bedrijventerreinen.

deze veiligheidsmaatregelen klinken ons misschien 
niet trendy in de oren, maar door te kijken naar  
hun werkzame ingrediënten krijgen we wel meer 
zicht op de randvoorwaarden voor een effectieve 
verantwoordelijkheidsverdeling. structurele samen-
werkingafspraken zijn een basisvoorwaarde voor 
een succesvolle publiek-private veiligheidszorg, zo 
kan geconcludeerd worden uit ervaringen met bij-
voorbeeld het Keurmerk veilig ondernemen. 
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met financiële 
 prikkels kunnen 
ondernemers en 
 burgers makkelijker 
verleid worden 
om beveiligings-
maatregelen te 
 treffen

niet voor niets behoort het Kvo tot de Good 
 practices privaat toezicht en handhaving die de ver-
eniging van Particuliere beveiligingsorganisaties 
eerder dit jaar publiceerde. daarnaast leert het 
 toenemende aantal projecten buurtbemiddeling 
ons dat praktische ondersteuning aan burgers een 
vereiste is voor hun duurzame betrokkenheid. en 
met financiële prikkels, zoals gratis veiligheidsscans 
en subsidies voor preventieve interventies, kunnen 
ondernemers en burgers verleid worden om beveili-
gingsmaatregelen te treffen, blijkt uit de subsidie-
regeling veiligheid Kleine bedrijven en acties met 
het Politiekeurmerk veilig Wonen.

Wil de gedeelde verantwoordelijkheid voor lokale 
veiligheid naar een hoger plan worden getild, dan 
zijn dit soort lessen uit de praktijk onmisbaar. 
anders overstijgen nieuwe initiatieven vanuit 

 burgers en ondernemers nooit het niveau van  
een makkelijk leeg te prikken proefballonnetje. <<

het trendsignalement is als PdF te down loaden en 

als papieren uitgave te bestellen via www.hetccv.nl. 

de digitale editie van het trendsignalement, die 

 gedurende het jaar wordt geactualiseerd, is te bekijken 

op www.hetccv.nl/trends. Wij horen graag uw mening 

over het trendsignalement. vul de enquête in op 

www. hetccv.nl/lezersonderzoek.

secondant #2 | mei 2011 49



bedrijfsleven

het is veiliger om mijn kind thuis aan alcohol te laten wennen. verbieden  
helpt toch niet. ach, dat beetje bier kan toch geen kwaad? veel ouders hebben 
een verkeerd beeld over wat alcohol met hun pubers doet en onderschatten 
daarnaast hun rol als opvoeder. het project uit met ouders helpt bij de 
bewustwording, zo ervaren ze in eindhoven. 

 rEpOrTAgE  integrale alcoholaanpak in eindhoven 

op kroegen tocht 
met ouders 
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>>

In de bekende uitgaansstraat 
Stratumseind in Eindhoven krijgen 

ouders presentaties en rondleidingen 
over stapavonden van hun kinderen / 

foto: Inge van Mill.

door nelleke plomp
de auteur is werkzaam als journalist bij  

KePcom creatieve communicatie.

 s
tratumseind is dé uitgaansstraat in eindhoven. 
Langs de 225 meter lange weg bevinden zich zo’n 
 vijftig horeca gelegenheden, voornamelijk cafés. 
 Jongeren uit de wijde omtrek, vooral in de leeftijd van 16 

tot 21 jaar, komen hier in het weekend naartoe om de bloeme-
tjes buiten te zetten. Vaak vloeit de alcohol hierbij  rijkelijk en 
ontstaat er, naast een gezellige situatie, ook  overlast door 
agressie. niet alleen op stratumseind hebben ze met een der-
gelijke alcoholproblematiek te maken,  

maar in hele de regio. dit is een van de redenen voor de 
21 gemeentes binnen het samenwerkingsverband Regio 
 eindhoven (sRe) om na te denken over jongeren en alcohol.  
 
daarom is in 2006 Laat je niet Flessen gestart, een project met 
twee doelen. als eerste is dat het terugdringen van de start-
leeftijd waarop alcohol gedronken wordt en het bestendigen 
van de norm dat alcohol onder de 16 niet kan. Het tweede doel 
is een afname van dronkenschap in de  openbare ruimte, met 
name bij jongeren tot 24 jaar. Behalve de sRe-gemeenten, wer-
ken ook partijen als GGd,  politie,  horeca, bureau Halt en het 
trimbos-instituut mee om deze doelen te halen. 

 rEpOrTAgE  integrale alcoholaanpak in eindhoven 

op kroegen tocht 
met ouders 
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tij keren
nederlandse jongeren drinken steeds meer en op steeds 
 jongere leeftijd, zo blijkt uit landelijk onderzoek. de regio 
eindhoven is daar zeker geen uitzondering op. emmy thijssen, 
preventiemedewerker bij de GGd, vertelt over het project. 
“sinds 2006 zetten de partners van Laat je niet Flessen zich  
in om dit tij te keren. dit doen we op het gebied van educatie  
& draagvlak, beleid & regelgeving en handhaving. de eerste 
jaren richtten we ons vooral op het verhogen van de start-
leeftijd. We deden dat door ons op verschillende manieren te 
focussen op de volwassen leefomgeving, zoals ouders, scho-
len en sportkantines. met succes. de gemiddelde startleeftijd 
is tussen 2006 en 2009 gestegen van 12,2 naar 14 jaar. een mooi 
resultaat, maar we zijn er nog niet. Jongeren drinken nog 
steeds op een te lage leeftijd, te veel en te vaak. in ieder geval 
tot 2013 gaan we door met Laat je niet Flessen en ondersteunt 
het project gemeenten bij de uitvoer van allerlei initiatieven.”

‘kinderen moeten 
leren fietsen, maar 
ze moeten ook leren 
 stappen’

een van die initiatieven is Uit met ouders, een project om 
ouders te laten zien hoe jongeren stappen op stratumseind 
en wat de risico’s daarvan zijn. Vier keer per jaar krijgt een 
groep ouders eerst een presentatie over uitgaan in eindhoven 
en vervolgens een rondleiding over stratumseind.  

op verschillende locaties vertellen deskundigen van politie, 
GGd, horeca en  verslavingszorg novadic-Kentron over hun 
ervaringen. Het project is een succes, in totaal hebben ruim 
700 ouders eraan meegedaan. Koos antonis, buurtbrigadier in 
het horecagebied, is sinds de start in 2006 bij Uit met ouders 
betrokken en maakte een kleine twintig bijeenkomsten mee. 
“Kinderen moeten leren fietsen, maar ze moeten ook leren 
stappen. de meeste ouders hebben geen idee hoe het er tij-
dens  stapavonden aan toegaat en waar hun kind uithangt.  
Uit met ouders wil daar verandering in brengen.” 

kroegentocht
Polyground, een organisatie die de publiek-private samen-
werking verbetert, is organisator en coördinator van het 
 project. de gemeente vroeg ons om Uit met ouders op ons 
te nemen”, zegt projectmanager Rachida Fethi. “We hebben 
dit in nauw overleg met de Vereniging Horecabelangen 
stratumseind (VHs) aangepakt. als organisator regelen 
wij de werving van ouders, de locaties en de sprekers.” de 
avonden zien er elke keer hetzelfde uit: de ouders worden door 
de wethouder verwelkomd op het gemeentehuis. daar krijgen 
ze de film Overeind te zien, een realistische weergave van 
 uitgaan op stratumseind, gemaakt door jongeren van jonge-
rencentrum dynamo. Vervolgens gaan ze onder begeleiding 
van raadsleden op  kroegentocht. Ze bezoeken vier horeca-
gelegenheden waar de presentaties door politie, GGd, horeca 
en novadic-Kentron plaatsvinden. “Vanaf het begin is duide-
lijk dat deze aanpak werkt”, merkt Fethi. “dat blijkt uit de 
deelname en interesse. We hebben ruimte voor minimaal 
30 en maximaal 120 ouders per keer. in de afgelopen jaren 
 hebben we nog nooit een  bijeenkomst af moeten lassen 
wegens gebrek aan belang stelling. We moeten zelfs wel 
eens mensen teleurstellen.”
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‘ondernemers hebben 
ook last van agressie 
en voelen hun verant-
woordelijkheid. 
voor hen is het ook 
een nare ervaring als 
ze een  dronken gast 
met de ambulance 
naar het  ziekenhuis 
 moeten sturen’

de horecavereniging was direct enthousiast om mee te 
 werken aan Uit met ouders. “ondernemers hebben last van 
agressie en voelen hun verantwoordelijkheid. Voor hen is  
het ook een nare ervaring als ze een dronken gast met de 
ambulance naar het ziekenhuis moeten sturen. stratumseind 
is gelukkig goed georganiseerd. dertig van de vijftig onder-
nemers zijn actief lid van VHs. dat maakt de samenwerking 
gemakkelijk. Veel ondernemers deden al actief mee aan Laat  
je niet Flessen, bijvoorbeeld door hun personeel op een cursus 
te sturen. over het algemeen zijn ze erg betrokken bij de jon-
geren die in hun zaak komen.” ouders staan vaak verbaasd van 
het verhaal en de betrokkenheid van de horecaondernemer 
tijdens een bijeenkomst, is de ervaring van Fethi. “Het is goed 
dat ouders horen wat hier gebeurt en welke impact dat kan 
hebben op iemands werk en bedrijf.”

centrum voor
veilig en gezond uitgaan

niet alleen in eindhoven, maar in heel 
nederland worden initiatieven gelan-
ceerd rond het uitgaansleven met het 
doel om alcohol- en drugsgebruik te 
verminderen. Het centrum voor Veilig 
en Gezond Uitgaan, een samenwerking 
van het trimbos-instituut en het ccV, 
ondersteunt gemeenten bij het maken 
van een integraal uitgaansbeleid. op de 
website www.veiligengezonduitgaan.nl 
zijn allerlei voorbeelden te vinden van 
een effectieve aanpak. Het centrum 
brengt daarnaast professionals op het 
gebied van veiligheid, gezondheid en 
welzijn samen en biedt advies op maat. 
over jongeren, uitgaan en de rol die 
ouders hierbij kunnen spelen, is op de 
site ook informatie te vinden, evenals 
succesvolle landelijke, regionale en 
lokale initiatieven. ninette van Hasselt, 
Programmahoofd Jongeren en Vrije tijd 
bij het trimbos-instituut, benadrukt het 
belang van samenwerking als het om de 
aanpak van alcohol problematiek bij 
jongeren gaat. “een project heeft alleen 
kans van slagen als meerdere partijen 
meedoen. denk hierbij aan horecaver-
enigingen, politie, gemeente, jeugdwer-
kers, scholen. Hoe meer draagvlak er is, 
hoe meer succes. Laat je niet Flessen in 
eindhoven is een goed voorbeeld van 
een vruchtbare samenwerking. Uit met 
ouders past hier perfect tussen. We 
hopen dat meer gemeenten zullen 
volgen zodat ouders zich bewust wor-
den van de gevolgen van alcohol voor 
hun kinderen.”
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naar huis.” Het stellen van grenzen vinden veel opvoeders 
 lastig, zeker bij oudere tieners, merkt thijssen. “Ze denken 
dat jongeren juist stiekem gaan drinken als je het verbiedt. 
Uit onderzoek blijkt dat dit niet zo is. duidelijke regels stellen 
én je er consequent aan houden helpt. Gelukkig komt er maat-
schappelijk gezien steeds meer aandacht voor een heldere 
opvoedstijl.” Het voorbeeldgedrag van ouders komt in de 
 presentatie ook altijd aan bod. “ik moedig ouders aan om 
zichzelf ook aan de verantwoorde norm voor volwassenen 
te houden. en, heel belangrijk, om het onderwerp thuis 
bespreekbaar te maken. Leg uit waarom je regels stelt. 
 Waarom jij zelf wel drinkt, maar het je tiener verbiedt. neem 
je verantwoordelijkheid als opvoeder.”

ouderbrief
Verbeterpunten zijn er ook, vinden de deelnemers. Juist de 
ouders van jongeren waar het misgaat of mis dreigt te gaan, 
bereik je vrijwel niet, zeggen zowel thijssen als antonis.  
“Voor de bijeenkomsten moeten ouders zich zelf aanmelden. 
degenen die dit doen, zijn al geïnteresseerd en gemotiveerd 
om meer te leren over hun kinderen en uitgaan. de ouders 
waarvan wij denken dat ze extra voorlichting goed kunnen 
gebruiken, komen bijna niet.” antonis beaamt dit. “Jongeren 
die uit de bocht vliegen tijdens een stapavond, bijvoorbeeld 
doordat ze met een nep-identiteitsbewijs een café in willen  
of agressief gedrag vertonen, krijgen altijd een brief aan de 
ouders thuisgestuurd. Hierin staat dat hun kind over de 
schreef is gegaan, maar dat het vergrijp niet ernstig genoeg 
was voor een proces-verbaal. ook wordt er om een reactie 
gevraagd. elke week versturen wij een aantal brieven, maar er 
reageert vrijwel geen ouder. Jammer, want zo weten wij niet  
of de brieven resultaat hebben. Helaas hebben wij niet de 
mankracht om iedereen na te bellen.” Fethi, die de werving van 

zelf kijken
openbare orde en veiligheid zijn de centrale thema’s 
die  brigadier antonis aansnijdt tijdens zijn presentatie. 
“ik  vertel bijvoorbeeld dat jongeren pas vanaf 16 jaar een 
horecagelegenheid in mogen. is jouw kind jonger, dan kan 
de ondernemer van het café een boete van 800 euro krijgen. 
ook maak ik  duidelijk wat ik op een stapavond zoal tegen-
kom. ouders zijn vaak geschrokken na mijn verhaal. Ze 
 hebben geen idee. ik moedig ze aan om zelf eens een kijkje 
te komen nemen op zaterdagavond om 24.00 uur. Je kunt op 
zondagochtend wel aan je kind vragen hoe het was, maar dat 
levert meestal een vertekend plaatje op. Het is mooi om op 
deze manier een steentje bij te dragen aan bewustwording 
van ouders.” de effecten van Laat je niet Flessen en Uit met 
ouders zijn volgens de buurtbrigadier op straat te merken. 
“Jongeren  reageren begripvoller op onze waarschuwingen. 
ik merk dat ze thuis over uitgaan hebben gesproken.”

‘duidelijke regels   
stellen én je er  
consequent aan  
houden helpt’

de gevaren van alcoholgebruik bij jongeren staan centraal  
in de presentatie van de GGd. “Vanuit de overheid wordt de 
afgelopen jaren al flink gehamerd op de risico’s. Veel ouders 
zeggen bij binnenkomst dan ook dat ze het verhaal wel 
 kennen, maar toch gaan ze vaak met nieuwe inzichten 
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ouders regelt, geeft aan dat ze proberen om juist deze groep 
ouders bij het project te betrekken. “door de werving zo breed 
mogelijk te maken, willen we alle ouders bereiken. allochtone 
mensen, vaak moslim, zien we bijvoorbeeld bijna niet op de 
bijeenkomsten, terwijl hun kinderen wel voor overlast zorgen 
op stratumseind. Voor hen zijn plaatsen waar alcohol 
geschonken wordt vaak taboe. dit willen we oplossen  
door bijvoorbeeld een avond in een moskee te organiseren.  
Het blijkt lastig te zijn om dat voor elkaar te krijgen.” 

‘het gedrag van 
 jongeren kun  
je niet in je eentje  
beïnvloeden. 
alcoholgebruik is 
van zoveel verschil - 
lende  factoren 
 afhankelijk’

voorbeeld voor nederland
over de integrale aanpak van Laat je niet Flessen en Uit 
met ouders zijn alle partijen enthousiast. “Het gedrag van 
jongeren kun je niet in je eentje beïnvloeden. alcoholgebruik 
is van zoveel verschillende factoren afhankelijk. in eindhoven 
en omgeving laten we zien dat een goede samenwerking 
 vruchten afwerpt”, zegt thijssen.  

Wat Uit met ouders concreet  oplevert, is lastig meetbaar 
omdat er zoveel verschillende  projecten over hetzelfde 
 onderwerp lopen. Laat je niet Flessen heeft wel zichtbaar 
resultaat opgeleverd, waaronder de hogere startleeftijd en 
meer expertise bij horecapersoneel en andere partijen. 
in 2013 worden de uitkomsten van de tweede projectperiode 
gemeten.  antonis: “ik kan het mijn collega’s van alle korpsen 
in nederland aanraden om mee te doen. Kom eens in eind-
hoven kijken. de manier waarop het hier georganiseerd is, 
op één locatie, is een voorbeeld voor heel nederland.” <<

uit met ouders is niet alleen in eindhoven een succes.  

ook in deurne, twente, asten en someren worden soortgelijke 

 bijeenkomsten georganiseerd. heeft u interesse in dit project  

of wilt u meer weten? Kijk dan op www.ljnf.nl, de website over  

laat je niet Flessen, of www.polyground.nl.
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column

omdat de politiestatistieken geen 
betrouwbaar beeld geven van de 
omvang en ontwikkeling van de crimi-
naliteit, worden in alle moderne landen 
tegenwoordig enquêtes uitgevoerd 
onder de bevolking naar de ervaringen 
met criminaliteit (slachtofferenquêtes). 
nederland begon er al mee in 1974 en 
liep daarmee in europa voorop. sinds 
1980 worden de enquêtes uitgevoerd 
door het cbs. Wat leren ons de resul-
taten van veertig jaar enquêteren?  
dat de criminaliteit sinds de jaren 
zeventig van de vorige eeuw dertig jaar 
lang is gestegen. en dat de criminaliteit 
vanaf 2000 continu is gedaald. We zijn 
nu weer terug op het niveau van 1975.  
dit is ook in andere  Westerse landen  
het geval. het plegen van allerlei 
 vermogens- en agressie delicten is  
kennelijk uit de mode geraakt. de jeugd 
heeft het te druk met sms’en.

in 2008 is het cbs overgegaan op een 
enquête met een nieuwe methodiek:  
er wordt in toenemende mate 
 geënquêteerd via internet. de veilig-

heids   monitorrijk (vmr) heet nu de inte-
grale veiligheidsmonitor (ivm). voor de 
 zekerheid is de oude vmr nog drie keer 
herhaald onder beperkte steekproeven. 
hoe zit het nu met de trend in de afge-
lopen drie jaar? volgens de ivm zou de 
criminaliteit in 2009 ten opzichte van 
2008 licht zijn gestegen en daarna  
in 2010 weer zijn gedaald tot onder het 
niveau van 2008. volgens de vmr is  
de criminaliteit zowel in 2009 als 2010 
gedaald. Wie moeten we nu geloven?  
de nieuwe enquête, de ivm, verkeert in 
een experimenteel stadium. de metho-
diek wordt jaarlijks bijgesteld. het cbs is 
nog bezig om uit te zoeken welke invloed 
uitgaat van het enquêteren via internet.
vooralsnog is er daarom reden om uit-
sluitend geloof te hechten aan de meer 
stabiele vmr. de totale criminaliteit  
blijft dus dalen. dat dit zo is, weten  
we trouwens ook uit de daling van de 
gevangenispopulatie.

opmerkelijk is dat er, volgens de ivm, 
in 2008 42 000 auto’s zijn gestolen. 
in 2009 zouden dit er zelfs 49 000 zijn. 
volgens de vrm gaat het echter om 
 respectievelijk 11 000 en 20 000 gestolen 
auto’s. ook hier lijkt het raadzaam om 
ons op de vrm te verlaten. de vrm- 
uitkomst ligt dichter in de buurt van de 
bij de politie en verzekeraars opgegeven 
aantallen. er lijkt inderdaad sprake van 
een plotselinge stijging. de oorzaak is 
waarschijnlijk de komst van een appa-
raatje waarmee professionals de elek-
tronische beveiliging in auto’s kunnen 
uitschakelen. ook van het inbraakfront 
komt er slecht nieuws. beide enquêtes 
laten een stijging zien in 2010. aan de 
jarenlange daling van de woninginbraken 
lijkt een bruusk einde gekomen. 
Welke lessen zijn hieruit te trekken?  
de veelvoorkomende criminaliteit daalt 
nog steeds maar de stijging van de auto-

diefstallenen woninginbraken zou een 
voorbode kunnen zijn van een nieuwe 
golf van professionele criminaliteit.  
er is dus geen reden om op v&j achter-
over te gaan zitten. ook niet op het cbs 
trouwens. de methodiek van de ivm 
moet onder controle worden gebracht. 
dit zal nog wel even duren. de enige 
manier om te kunnen bepalen of er in 
2011 een omslag in de misdaadtrends  
is opgetreden, is voortzetting van de 
vrm. anders zijn we in 2012 weer op  
de politiestatistieken aangewezen. << 

leugens en 
misdaadstatistieken

jan van dijk is hoogleraar victimologie 
en menselijke veiligheid aan de 
universiteit van tilburg.
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‘iedere technologie heeft een donkere 
kant. soms kan je die voorspellen, maar 
vaak niet.’ dat zei de amerikaanse 
 computerwetenschapper Hany Farid 
eerder dit jaar in een interview met de 
New York Times. aanleiding voor zijn 
 uitspraken waren berichten over nieuwe, 
krachtige cameratechnologieën voor-
zien van gezichtsherkenning en audio-
systemen, die worden getest voor 
 toezicht in onder andere ziekenhuizen 
en gevangenissen. dit soort smart 
 surveillance kan al ons gedrag continu 
monitoren – en dat kan leiden tot regel-
naleving maar ook tot een samenleving 
die ‘minder spontaan, minder creatief, 
minder innovatief’ is.

de New York Times beschrijft onder 
 andere een test met camera’s met auto-

matische gezichts- en gedragsherken-
ning, waarmee groepen gedetineerden 
worden bekeken. of daar een resociali-
serend effect van uitgaat, valt natuurlijk 
te betwijfelen. maar ook bij andere 
 interventies in penitentiaire inrichtingen 
is effectiviteit geen vanzelfsprekend-
heid, blijkt uit een onderzoek van het 
zweedse preventie-instituut brå.  
in Treatment Effectiveness in Secure 
Corrections of Serious (Violent or Chronic) 
Juvenile Offenders beschrijven onder-
zoekers uit spanje en mexico 31 studies 
naar de effectiviteit van behandel-
programma’s voor gedetineerde 
 delinquenten. Hun conclusie is dat  
de interventieprogramma’s recidive 
onder 12- tot 21-jarigen met gemiddeld 
7,2 procent kunnen verminderen. Vooral 
cognitieve gedragstherapieën zouden  

op dit vlak goed scoren.
Het tegengaan van probleemgedrag 
onder jongeren is ook onderwerp van 
een andere recente studie van de Brå.  
Uit dit langlopende onderzoek blijkt dat 
het percentage 15-jarigen dat betrokken 
is bij criminaliteit, sinds 1995 is gedaald. 
Jongens zijn zich relatief vaker goed 
gaan gedragen dan hun vrouwelijke 
 leeftijdgenoten. Vermogensmisdrijven 
zoals diefstal en inbraak blijven de meest 
gerapporteerde vorm van criminaliteit, 
zowel onder jongens als meisjes. 

de gevangenispopulatie in australië 
laat op haar beurt een groot verschil  
zien tussen de beide seksen. de over-
weldigende meerderheid van de jonge-
ren tussen 10 en 17 jaar in jeugddetentie 
is man. Volgens de meest recente cijfers, 
uit de zomer van 2008, behoorden meis-
jes tot niet meer dan 8 procent van de 
jongeren binnen de gevangenismuren.
op preventief vlak wordt down under 
veel verwacht van community policing. 
de australische overheid publiceerde 
vorig jaar een bundel artikelen over de 
status quo en toekomst van deze vorm 
van politiezorg. Het uitgangspunt van 
een lokale veiligheidszorg, die zich 
samen met burgers inzet voor betrok-
kenheid, samenwerkingsverbanden  
en preventie, kan op forse steun van  
de politiekorpsen rekenen. toch komt  
de probleemgerichte aanpak niet een-
voudig van de grond, bijvoorbeeld in 
buurten waar de bevolking vijandig staat 
tegenover de politie. maar zelfs daar zou 
de politieman op straat nog wel eens  
een positievere bijdrage aan de veilig-
heid kunnen leveren dan een state-of-
the-art-beveiligingscamera.  
 
<< lynsey dubbeld is werkzaam bij het 

centrum voor criminaliteitspreventie en 

veiligheid.

resocialiseren
buitenlandse berichten
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ccv-nieuws

ida haisma verlaat ccv 
ida haisma, directeur van het ccv, treedt op 1 juni 2011 in dienst 
bij tno als director of innovation veilige maatschappij. Zij 
gaat zich in deze functie vooral bezighouden met innovatie en 
strategische ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke 
veiligheid.
  
tot 1 juni blijft ida haisma directeur en bestuurder van het ccv. 
deze functie heeft zij de afgelopen zeven jaar met veel inzet en 
voldoening vervuld. Ze kijkt terug op een mooie periode bij 
het ccv waarin zij zeer prettig samenwerkte met een klein en 
slagvaardig team van professionals.

haisma ziet veel raakvlakken met haar nieuwe functie bij tno. 
“voor welvaart en welzijn is het cruciaal dat de samenleving 
veilig is én veilig voelt. de complexiteit van veiligheid neemt 
echter toe. denk aan nationaal en internationaal niveau, de 
fysieke en de digitale wereld, de werkelijkheid én de beleving. 
tno zet daarom in op integrale veiligheid en werkt nauw 
samen met overheden, politie, hulpdiensten en het bedrijfs-
leven.”

verkiezingen handhaving en 
toezicht

de verschillende verkiezingen binnen handhaving en toe-
zicht zijn in 2011 samengevoegd tot één verkiezing met drie 
categorieën: de handhaver van het jaar, de Projecttrofee voor 
vernieuwend toezicht en het handhavingstalent van het jaar.

inschrijven voor de verkiezing kan de hele maand mei via  
verkiezingenhandhavingentoezicht.nl. op deze site staat 
meer informatie over de procedure, de criteria, de inschrijf-
formulieren en de leden van het expertcomité. de verkiezing 
wordt georganiseerd door het landelijk overleg milieuhand-
having (lom), bureau inspectieraad, het ccv en de vereniging 
stadswerk.

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

senioren en veiligheid 
de brochure ‘senioren en veiligheid, wat u zelf aan veiligheid 
kunt doen’ is een nieuwe toevoeging aan de publicatiereeks 
van het Politiekeurmerk veilig Wonen. in acht pagina’s krijgen 
lezers een toelichting op PKvW-maatregelen om inbraken te 
voorkomen en leren ze hoe om te gaan met onbekenden aan de 
deur. ook biedt de brochure tips voor veiligheid op straat en 
zijn handige telefoonnummers opgenomen. deze brochure op 
a4-formaat is speciaal gemaakt voor senioren en bevat op hun 
verzoek een extra groot lettertype. 

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

congres veilig ondernemen 
het ccv verzorgt op donderdag 19 mei voor de vierde keer 
het congres veilig ondernemen. uw tijd is kostbaar, dus we 
houden het compact van opzet, interactief, ontspannen en 
bieden ruimte om te netwerken. het ccv organiseert dit 
 congres samen met het bedrijfsleven, de rijksoverheid, politie, 
gemeenten en publiek-private partijen. samen slaan we 
de handen ineen voor een veiliger ondernemersklimaat. 
 vandaar ook het thema: samen Werken Werkt.

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

jeugdgroepen
op de website Wegwijzer jeugd en veiligheid is de database 
jeugdgroepen gelanceerd. deze database biedt een uniek 
 overzicht van aanpakken om problemen met hinderlijke, 
 overlastgevende of criminele jeugdgroepen op te lossen.
  
door gericht te kiezen op type jeugdgroepen, type aanpak, 
middel en aard van de aanpak, komt de zoekende veiligheids-
professional uit bij die aanpakken die het meest aansluiten bij 
de lokale jeugdproblematiek. de wegwijzer is een initiatief van 
de ministeries van v&j en bZK, de vnG en het ccv.

Kijk voor meer informatie op  
www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

<< robbie Keus
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secondant is een uitgave van het 
 centrum voor criminaliteitspreventie 
en veiligheid (ccv). het tijdschrift is 
een voortzetting van sec: tijdschrift 
over samenleving en criminaliteits-
preventie. met ingang van 2005 is de 
naam gewijzigd in secondant, waarmee 
het ondersteunen van betrokkenen op 
het gebied van criminaliteitspreventie 
en veiligheid en informeren over kennis 
en ontwikkelingen op het gebied van 
de criminaliteitspreventie en veiligheid 
wordt bedoeld. secondant wil voor  
eenieder die werkzaam is op het terrein 
van de criminaliteitspreventie en veilig-
heid een medium zijn voor praktische 
en actuele informatie over de praktijk 
van criminaliteitspreventie. ook wil 
secondant deskundigheid bevorderen 
en nieuwe ideeën op het gebied van  
criminaliteitspreventie genereren. 
hoofddoel is: het bijdragen aan de 
im plementatie van criminaliteitspreventie 
in brede zin, door te informeren over  
initiatieven en ontwikkelingen op het 
brede terrein van de criminaliteits - 
pre ventie. hierbij vormen (wetenschap-
pelijke) onderzoeksbevindingen ten 
 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 zomernum-
mer) in een oplage van 16 000.

colofon

aan dit nummer werkten mee:
stefan bogaerts, abdessamad bouabid, 
lynsey dubbeld, jan van dijk, tom van ham, 
Yvonne van der heijden, jos Kuppens, 
 annemiek nieuwenhuis, nelleke Plomp, 
laurens van der varst, henk van der veen, 
rik Weeda, anton van Wijk. 

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.

aanwijzingen voor auteurs
artikelen, bijdragen en/of reacties kunnen 
in overleg met de redactie worden 
geplaatst. auteurs die een bijdrage leveren, 
geven tevens toestemming de bijdrage te 
publiceren op de website van het ccv. 
richtlijnen voor het schrijven van artikelen 
kunnen bij de redactie worden aan-
gevraagd.

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 criminaliteits-
preventie en veiligheid (ccv) draagt bij 
aan de maatschappelijke veiligheid 
door het stimuleren van publiek-
private samenwerking, actieve 
 kennisdeling van de veiligheids-
praktijk en kwaliteitsontwikkeling 
van instrumenten en regelingen. 

sluitingsdatum kopij
Kopij voor secondant 25-3/4  
(juli-augustus 2011) dient uiterlijk 16 mei 
2011 in het bezit van de redactie te zijn. 
ongevraagde kopij kan plaatsing worden 
geweigerd.
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