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inhoud

Jeugd- 
criminaliteit 
neemt af
de jeugdcriminaliteit lijkt sinds 
kort te dalen, zo blijkt uit de nieuwe 
monitor jeugdcriminaliteit. 
verschillende bronnen, zoals 
 politiestatistieken en zelfrapportage-
onderzoek, laten een afname zien 
van daders in de leeftijdsgroep van 
twaalf tot en met zeventien jaar.

6 Crimi-trends

20 
werkvloer
aanpak verloedering
 FOTOSEriE  Fysieke verloedering kan 
wijzen op achterliggende veiligheids-
problemen. met een wijkschouw  
worden knelpunten en oplossingen  
voor de buurt geïnventariseerd. 

26
perceptie van burgers
gerichte overheidscommunicatie kan 
helpen om het beeld van burgers, dat 
overlast en verloedering toenemen,  
bij te stellen. 

30
Huisverbod
gemeenten hebben verschillende 
manieren ontwikkeld om huisverboden 
effectief uit te voeren. Zoals het werken 
met speciale piketdiensten. 

40
tecHnologie en opsporing
opsporingsinstanties maken 
graag gebruik van technologieën,  
maar ontberen vaak kennis van 
de mogelijkheden en de juridische 
basis ervan. 

46
modeproJect in volkswiJk
 rEpOrTAgE  in de arnhemse wijk 
klarendal heeft het project 100% mode 
bijgedragen aan een grotere leefbaarheid 
in de wijk. 

50
aanpak onveiligHeidsbeleving
hoewel nederland veiliger wordt, 
blijven veel burgers zich onveilig voelen. 
rotterdam wil de perceptie van toe-
nemende onveiligheid beïnvloeden. 
 

vaste rubrieken
03 redactioneel
04 snippers
60 Column
61 Buitenlandse berichten
62 CCv-nieuws
63 Colofon
64 het nabeeld

Omslag: Het aantal 12- t/m 17-jarigen dat 
de politie als verdachte aanhield groeide 
verhoudingsgewijs jarenlang. In 2008 
volgde een daling. De jongen op de foto 
heeft geen relatie met de inhoud van het 
verhaal / foto: Inge van Mill.

14
veiligHeidsbeleid
 iNTErViEw  Emeritus hoogleraar 
strafrecht en Criminologie Cyrille Fijnaut: 
“geweld is een endemisch probleem 
geworden.”

34
Hooliganaanpak
de nieuwe generatie hooligans kan met 
iedereen de confrontatie zoeken. voor 
hen heeft de rotterdamse politie een 
persoonsgerichte aanpak ontwikkeld. 

54
Bedrijfsleven
donkere dagen offensief
 rEpOrTAgE  in de wintermaanden 
vinden de meeste overvallen plaats. 
de gemeente den haag neemt maat-
regelen, zoals gratis afroomkluizen.
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Het bekladden van 
muren en andere 
objecten behoort tot de 
meest gerapporteerde 
delicten door 12- t/m 
17-jarigen / foto: Inge 
van Mill.

delinquent en antisociaal gedrag van jongeren is al 
jaren een hot item in veel nederlandse gemeenten. 
dan ontstaat al snel het beeld dat een deel van 
onze jeugd van kwaad tot erger vervalt. in de Crimi-
trends in dit nummer stellen andré van der laan, 
martine Blom en Frits huls dit beeld bij. Zowel de 
politiecijfers over aangehouden jonge verdachten 
als gegevens over zelfgerapporteerd daderschap 
laten een recente daling zien. tot zover de ontwik-
keling van de jeugdcriminaliteit.

nu de aanpak ervan. onlangs maakte een 
 gemeente, die de buik vol had van het hardnekkige 
probleemgedrag van groepen jongeren binnen haar 
gemeentegrenzen, gewag van een overeenkomst 
met het nederlands instituut voor vechtsport en 
maatschappij (nivm). het nivm gaat twee sport-
verenigingen scholen, zodat zij probleemgedrag 
van risicojongeren gericht kunnen aanpakken. 
vechtsport moet als pedagogisch instrument 
een aantal competenties van probleemjongeren 
opkrikken. Zoals ‘zelfbeheersing, zelfvertrouwen, 
en het herkennen en erkennen van emotie en (zelf)
respect’. de gemeente verwacht met de inzet van 
het nivm hinderlijk en agressief gedrag van 

 probleemjongeren te beteugelen. Zij baseert zich 
daarbij op onderzoek (Beloften van vechtsport, 2010) 
van het mulier instituut, dat sociaal-wetenschap-
pelijk sportonderzoek verricht. het onderzoek laat 
zien dat vechtsport agressief gedrag kan helpen 
verminderen. naarmate vechtsporters langer actief 
zijn in de sport, keuren zij agressie meer af. 

goede resultaten. En het valt toe te juichen dat 
er onderzoek ten grondslag ligt aan de beslissing 
om dit project uit te voeren. maar de normen 
om een project toe te passen, mogen wel dwingen-
der. waarom is er met name niet geput uit de 
belangwekkende, groeiende lijst van effectieve 
gedrags interventies die de Erkenningscommissie 
gedragsinterventies justitie heeft opgesteld? 
die onder  werpt gedragsinterventies aan strenge 
kwaliteitscriteria om tot een oordeel over de 
 effectiviteit ervan te komen. daarmee levert 
de commissie een belangrijke bijdrage aan het 
afremmen van de ‘projectencarrousel’ – de tendens 
om voortdurend nieuwe projecten op te zetten. 
Beter is het om terug te vallen op een klein aantal 
interventies die écht aan een streng oordeel zijn 
onderworpen. << alfred hakkert

dwingende normen
redactioneel

www.hetccv.nl
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snippers
Tekst lynsey dubbeld. aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd  
p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid, red. secondant, Postbus 14069, 3508 sC utrecht. 
E-mail secondant@hetccv.nl

‘vier keer sloeg hij toe: ‘jack de Prikker’. 
Zijn werkterrein is lelystad, zijn wapen 
een 30 centimeter lang mes. de schade: 
een dode, drie gewonden.’ dat schreef 
De Telegraaf in april 2009 naar aanleiding 
van een reeks steekincidenten in de 
 Flevolandse hoofdstad. de casus geeft 
nieuwe inzichten in publiekscommuni-
catie over veiligheidsincidenten, zo 
blijkt uit onderzoek dat de dsP-groep 

uitvoerde in opdracht van het  
Programma Politie & wetenschap. 

Balanceren tussen alert maken en onrust 
voorkomen reconstrueert de gebeurtenis-
sen en het politieoptreden na de vier 
geruchtmakende steekincidenten in 
lelystad. de focus van de analyse ligt op 
de communicatieactiviteiten, die werden 
ingezet om aanvullende opsporingsin-
formatie te verzamelen en om onveilig-
heidsgevoelens en maatschappelijke 
onrust tegen te gaan. het onderzoek, 
dat vlak na de vier steekpartijen startte, 
heeft onder andere geresulteerd in een 
praktische checklist die politiekorpsen 
kunnen gebruiken als zij geconfronteerd 
worden met zogenoemde seriële 
 schokkende incidenten, zoals een reeks 
steekincidenten, brandstichtingen of 
verkrachtingen. 

Een belangrijke praktijkles is dat een 
oproep om opsporingstips te geven 
alleen werkt als burgers vertrouwen 
 hebben in de lokale politie. als dit ver-
trouwen ontbreekt, zijn eerst zichtbare 
toezicht- en handhavingsacties nodig, 
die burgers het gevoel geven dat hun 
zorgen serieus worden genomen. 
 tegelijkertijd kan die politie-inzet de 
gemoederen bedaren. hetzelfde geldt 
voor het actief betrekken van burgers  
bij opsporing, zoals het opbouwen van 
 relaties met buurtpreventieteams.  
hiervan kunnen zowel de opsporing als 
de veiligheidsbeleving profijt hebben.

A.J.E. van Hoek, met medewerking van  
p.F. van Someren, M.D. Abraham, J. de Kleuver, 
Balanceren tussen alert maken en onrust 
voorkomen. Publiekscommunicatie over seriële 
schokkende incidenten (casestudy Lelystad),  
DSp-groep/politie & wetenschap, Amsterdam/ 
Apeldoorn, iSBN: 978 90 3524 534 1.

Jack de prikker

in politiecafé’s kunnen burgers en 
 politieambtenaren op een gezellige, 
opbouwende en gelijkwaardige manier 
met elkaar praten over veiligheidsproble-
men. daardoor ontstaan beter onderling 
begrip en meer zicht op effectieve oplos-
singen waaraan burgers hun steentje 
kunnen bijdragen. dat schrijft dirk van 
aerschot in de bundel Burgerparticipatie, 

naar aanleiding van een pilot in de 
vlaamse politiezone herko. van politie-
café’s, die zijn gebaseerd op de metho-
diek van het world Café, mogen inhou-
delijk veel concrete ideeën, maar geen 
spectaculaire resultaten verwacht 
 worden, concludeert van aerschot.

het politiecafé is een van de vele 
 methodieken voor burgerparticipatie die 
de politie tegenwoordig ter beschikking 
staan. in de bundel Burgerparticipatie, 
die verschijnt in de reeks Cahiers Politie-
studies, passeren verschillende instru-
menten de revue om burgers actief of 
passief te laten bijdragen aan de lokale 
veiligheid. auteurs uit nederland en 
vlaanderen bespreken onder andere 
de rol van burgers bij het opstellen, 
 uitwerken en uitvoeren van veiligheids-
beleid, jurisprudentie over het burger-

arrest en noodweer, en de kansen van 
burgerpersoneel bij de politie. Burger
participatie, staat ook stil bij een aantal 
innovatieve projecten. Elma Bos en wim 
Broer bespreken twee pilots met social 
gaming, die ervaringen opleveren over 
het verkrijgen van belangrijke informatie 
van burgers via internet (‘wisdom of the 
crowds’). Evelien van den herrewegen 
stelt een benadering voor die niet alleen 
kijkt naar wat burgers als onveilig 
 ervaren – zoals nu doorgaans gebeurt 
– maar ook hoe burgers onveiligheid in 
hun dagelijkse leven vormgeven en hoe 
hun beleving zich ontwikkelt.

Lodewijk gunther Moor, Frank Hutsebaut,  
peter van Os, Dominique van rijckeghem (red.), 
Burgerparticipatie. Cahiers politiestudies 
jaargang 2011-2, Maklu, Antwerpen /Apeldoorn/ 
portland, iSBN: 978 90 466 0411 3.

burgerparticipatie in Het politiewerk
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Criminaliteit mag dan een populair 
gespreksonderwerp zijn, de serieuze 
belangstelling voor veiligheid en straf-
rechtspleging lijkt voorbehouden aan 
criminologen. de nieuwe editie van 
 Actuele criminologie biedt deze weten-
schappers een handboek. met het 
 overzicht van wetenschappelijke kennis 

over misdaad en straf, kunnen zij volgens 
de auteurs bijdragen aan een evenwich-
tige en humane reactie op onveiligheid. 
Actuele criminologie richt zich niet alleen 
op studenten, maar ook op lezers die 
op de hoogte willen zijn van wetenschap-
pelijke inzichten in de oorzaken van 
 criminaliteit en de aanpak van onveilig-
heid. Zo plaatsen auteurs jan van dijk, 
marianne junger en irene sagel-grande 
het relatief lage ophelderingspercentage 
van misdrijven in nederland in internati-
onaal perspectief. En maken zij duidelijk 
dat situationele preventie weliswaar kan 
leiden tot verplaatsing van criminaliteit, 
maar dat daarbij zelden een volledige 
verschuiving van de problematiek 
optreedt. in Actuele criminologie komen 
volop cijfermatige feiten aan bod. 
Er blijkt bijvoorbeeld voldoende bewijs 

voor de stelling dat een meerderheid van 
de nederlandse bevolking vertrouwen 
heeft in de rechtspraak. de moordcijfers 
in ons land zijn, met een score van  
één slachtoffer per 100000 inwoners,  
in internationaal perspectief geen reden 
tot ongerustheid. daarnaast bespreken 
de auteurs de voors en tegens van 
 verschillende theorieën over preventie, 
straffen en veiligheidsbeleid. Crimino-
logen in spe kunnen vervolgens, aan 
de hand van een concrete casus over 
overlastgevende allochtone jongeren, 
lezen hoe zij een veiligheidsprobleem 
idealiter benaderen.

Jan van Dijk, Marianne Junger en irene Sagel-
grande, Actuele criminologie, 7e herziene druk, 
Sdu Uitgevers, Den Haag, 2011.  
iSBN 978 90 12 38574 9.

actuele criminologie

het motto ‘hoe meer, hoe beter’ gaat niet 
op voor de bestrijding van winkeldiefstal. 
Er wordt nog wel eens aangenomen dat 
het totale effect van preventie groeit 
naarmate er meer antidiefstalmaat-
regelen worden ingezet, schrijft jeske 
nederstigt in haar promotieonderzoek 
over de problematiek. maar in veel geval-
len is niet bekend waarom maatregelen 
werken en ontbreekt bovendien inzicht 

in de effecten van samengestelde aan-
pakken, zoals de inzet van bewakings-
camera’s voor het handhaven van 
het winkelverbod. 

Gelegenheid alléén maakt nog geen dief 
signaleert daarnaast dat onvoldoende 
rekening wordt gehouden met onge-
wenste neveneffecten van de bestrijding 
van winkeldiefstal. Zo kunnen consu-
menten zich laten weerhouden tot de 
aankoop van cosmetica die achter slot 
en grendel ligt. 

de hoge kosten die gemoeid zijn met 
de bestrijding van winkelcriminaliteit  
– 290 miljoen euro in 2009 – maken 
 duidelijk dat antidiefstal maatregelen 
niet alleen effectief maar ook efficiënt 
ingezet moeten worden. de integrale, 
generieke benadering die nederstigt 
in haar boek ontwikkelt, moet daaraan 

aanpak van winkeldiefstal 

bijdragen. op basis van een literatuur-
verkenning en empirisch onderzoek 
onder middelbare scholieren concludeert 
de docent toegepaste psychologie dat 
de kans op winkeldiefstal wordt bepaald 
door een combinatie van de motivatie en 
capaciteiten van potentiële daders met 
de gelegenheid die de omgeving biedt. 
dit analysemodel maakt het mogelijk  
om diefstal te voorkomen door een 
dader- en contextgerichte aanpak. Zelfs 
een  stimulans tot gewenst gedrag ligt 
binnen handbereik. Zo zouden scholieren 
die winkeldiefstal plegen vanwege geld-
gebrek mogelijk afzien van diefstal als 
ze een bijbaan hadden.

Jeske Nederstigt, Gelegenheid alléén maakt 
nog geen dief: theoretische, methodologische 
en operationele suggesties voor een integrale 
benadering van winkeldiefstal, BOXpress, 
Oisterwijk, iSBN: 978 90 8891 251 1.
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voor het eerst sinds jaren minder jeugdcriminaliteit 

wordt 
onze Jeugd 
braver?

Crimi-trends

de afgelopen jaren vertoonde de jeugdcriminaliteit een 
stijgende lijn. de nieuwe Monitor Jeugdcriminaliteit laat 
voor het eerst in lange tijd een daling laten zien van de 
criminaliteit onder jongeren van twaalf tot en met zeventien 
jaar. Zo is het percentage jongeren dat naar eigen zeggen 
een of meerdere delicten heeft gepleegd, in 2010 lager  
dan in 2005. de afname mag je gerust goed nieuws noemen. 
Maar pas als deze ontwikkeling zich doorzet, is er echt 
sprake van een trendbreuk, constateren André van der Laan, 
Martine Blom en Frits Huls. 
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Meer jongens dan meisjes plegen delicten. 
In 2010 zeggen bijna anderhalf keer zoveel 
jongens als meisjes dat zij een of meerdere 
delicten hebben gepleegd. De jongeren op 
de foto hebben geen relatie met de inhoud 

van het verhaal / foto: Inge van Mill.



door andré van der laan, martine blom en frits Huls 
andré van der laan en martine Blom zijn werkzaam als  

onderzoeker bij het wodC, Frits huls is onderzoeker bij het CBs.

 i
n de afgelopen jaren raakte nederland er bijna mee 
 vertrouwd dat er jaarlijks steeds meer jeugdige verdachten 
van misdrijven bijkwamen. deze stijgende trend leek te 
bevestigen wat velen al meenden te weten: ‘de hedendaag-

se jeugd glijdt met een rotvaart af in de richting van sodom 
en gomorra’. de trends waren in de afgelopen jaren vooral 
gebaseerd op politie- en justitieregistraties. van deze registra-
ties is bekend dat ze voor een aanzienlijk deel afhankelijk zijn 
van beleidsaandacht en politie-inzet, ze vertellen dus maar 
een deel van het verhaal. in de meest recente monitor jeugd-
criminaliteit (mjC) is, naast politieregistratie, ook gekeken naar 
de ontwikkelingen in zelfrapportage van delinquent gedrag 
door jongeren. door de tijdreeksen van meerdere onafhanke-
lijke bronnen met elkaar te vergelijken, wordt een reëler beeld 
verkregen van de ontwikkeling in de jeugdcriminaliteit. 
alle bronnen laten in hun meest recente metingen een daling 
zien. wordt de nederlandse jeugd braver?

meerdere wegen naar rome 
diverse methoden bieden de mogelijkheid om de ontwikke-
lingen in het aantal daders van criminaliteit te onderzoeken.  
deze zijn in te delen in enerzijds zelfrapportage van delinquent 
gedrag en anderzijds politie- en justitiestatistieken. Zelf-
rapportage biedt zicht op het aantal jongeren dat zegt zich  
in een bepaalde periode schuldig te hebben gemaakt aan  
het plegen van een delict; de zogenoemde zelfgerapporteerde 
daders. de politiestatistieken geven onder meer inzicht in  
het aantal aangehouden verdachten van een misdrijf. justitie-
gegevens werpen licht op het aantal daders van een misdrijf 
tegen wie het openbaar ministerie strafvervolging zinvol 
 achtte en tegen wie een strafzaak is afgedaan. kortom:  
deze databronnen bieden elk zicht op een deel van de jeugdige 
daderpopulatie. daarbij kunnen we grofweg stellen dat de 
ernst van het delinquente gedrag van daders hiermee respec-
tievelijk oploopt.

de bronnen hebben elk hun eigen mogelijkheden en beper-
kingen. Politie- en justitiestatistieken hebben betrekking op  
alle mogelijke delicten en betreffen de totale populatie van 
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(aangehouden) verdachten of strafrechtelijke daders van 
 misdrijven. Belangrijke beperkingen van politie- en justitie-
statistieken zijn echter dat niet alle delicten en bijbehorende 
daders bij de politie bekend worden of worden opgehelderd. 
deze statistieken zijn sterk afhankelijk van inspanningen van 
politie en justitie en de gestelde prioriteiten ten aanzien van 
specifieke typen delicten of dadergroepen. Bovendien kunnen 
er zich veranderingen voordoen in de door de politie of justitie 
gebruikte registratiesystemen, bijvoorbeeld door de invoering 
van een nieuw systeem. ook dit kan effect hebben op de trends 
in het aantal verdachten of strafrechtelijke daders. 

de zelfrapportagemethode is onafhankelijk van politie- en 
justitie-inspanningen en levert ook informatie op over plegers 
en hun delicten die niet door de politie worden ontdekt. deze 
bron beperkt zich echter tot de lichte en frequent voorkomen-
de delicten. daarnaast is bij zelfrapportage sprake van over-  
en onderrapportage van delinquent gedrag, kunnen niet alle 
delicten worden nagevraagd en kan slechts een beperkt aantal 
jongeren worden bevraagd. 

in dit artikel worden meerdere bronnen gebruikt om de  
ontwikkelingen in jeugdcriminaliteit onder jongeren van 
twaalf tot en met zeventien jaar te beschrijven. hierdoor is het 
mogelijk om bij benadering een reëler beeld te krijgen van de 
ontwikkelingen in het aantal jeugdige daders dan wanneer 
slechts één bron wordt gebruikt. (het woord jongeren heeft 
hierna uitsluitend betrekking op deze leeftijdscategorie,  
tenzij anders vermeld wordt, red.)

zelfgerapporteerde daders
om de ontwikkelingen in jeugdige zelfgerapporteerde daders 
te onderzoeken, is gebruikgemaakt van de monitor Zelfgerap-
porteerde jeugdcriminaliteit (mZj), een periodieke studie onder 
een representatieve groep van nederlandse jongeren. de gege-
vens van 2010 zijn vergeleken met die van 2005. het percentage 
zelfgerapporteerde daders van een of meer delicten is in 2010 
lager dan in 2005 (figuur 1). de daling doet zich vooral voor 
onder jeugdigen die zeggen een vermogensdelict en een 
wapendelict te hebben gepleegd. onder de andere typen delic-
ten is ook een dalende tendens, maar die is niet statistisch 
significant. Zowel onder jongens als onder meisjes is sprake >>

Figuur 1> Percentage 12- t/m -17-jarigen dat zegt zich in de afgelopen 12 maanden schuldig te hebben gemaakt aan een delict  

(in categorieën) in 2005 en 2010

noot

in de figuur is met foutenbalken ook de 95%-betrouwbaarheidsinterval weergegeven.

*  de prevalentie in 2010 wijkt significant (p<0,05) af van die in 2005. 

Bron: mZj 2005, 2010.
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Figuur 2 > Aantal aangehouden verdachten per 1000 12- t/m 17-jarigen in de periode 1999-2008

Bron: hks/ssB

van een afname in het percentage zelfgerapporteerde daders 
van een of meerdere vermogensdelicten. het aandeel meisjes 
dat zegt een geweldsdelict te hebben gepleegd, is ook afgeno-
men. hoewel de afname zich voordoet onder alle leeftijds-
groepen, is de daling alleen statistisch significant onder  
de twaalf- en dertienjarigen. verder blijkt de afname zich 
 vooral voor te doen onder autochtone jongeren en niet onder 
allochtone  jongeren.

aangeHouden verdacHten
de ontwikkelingen in het aantal aangehouden jongeren dat 
verdacht wordt van een misdrijf, zijn gebaseerd op het herken-
ningsdienstsysteem (hks) van de politie dat door het CBs is 
gekoppeld aan het sociaal statistisch Bestand (ssB). dit gekop-
pelde bestand bevat alleen alle legaal in nederland verblijven-
de en geregistreerde inwoners. illegalen die wel als aangehou-
den verdachten in het hks maar niet in het ssB voorkomen, 
komen daarom niet in de statistiek. onder minderjarigen is dit 
percentage echter gering (nog geen 4 procent). in de periode 
1999-2008 laat het aandeel door de politie aangehouden ver-
dachten van een misdrijf onder minderjarigen eerst een jaren-

lange stijging zien, gevolgd door een duidelijke afname in 2008 
(figuur 2). hoewel het aandeel verdachten onder jongens flink 
hoger is dan onder meisjes, zijn de trends vergelijkbaar: een 
toename tot aan 2007 gevolgd door een daling in 2008. verder 
blijkt dat onder alle herkomstgroepen sprake is van een  
afname in het meest recente jaar. onder marokkaanse en  
antilliaanse jongeren is al langer sprake van een stabiel aantal 
verdachten per 1000 inwoners van de overeenkomstige bevol-
kingsgroep. de algemene ontwikkelingen in de verschillende 
herkomstgroepen komen hoofdzakelijk voor rekening van  
de jongens. onder de meisjes uit de verschillende herkomst-
groepen is sprake van een grilliger patroon, maar het aandeel 
vrouwelijke verdachten laat in alle herkomstgroepen in de  
periode tot en met 2008 overwegend een toename zien met 
een daling in het laatste jaar. de sterkste daling in het aandeel 
verdachten is onder meisjes van antilliaanse herkomst.

strafrecHteliJke daders 
om de ontwikkelingen in het aandeel strafrechtelijke daders 
onder minderjarigen te onderzoeken, is gebruikgemaakt van 
de onderzoek en Beleidsdatabase justitiële documentatie 
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(oBjd). dit is een gepseudonimiseerde versie van het justitiële 
documentatie systeem. het aandeel strafrechtelijke daders 
onder de jongeren is, na een periode van jaarlijkse stijging, in 
2008 voor het eerst lager dan in het voorgaande jaar (figuur 3). 
de jaarlijkse stijging in het aandeel strafrechtelijke daders 
onder twaalf- tot en met zeventienjarige jongens is in 2008 
voor het eerst omgezet in een daling. de jaarlijkse stijging in 
het aandeel strafrechtelijke daders onder de twaalf- tot en met 
zeventienjarige meisjes is in 2008 tot stilstand gekomen. ook 
als we uitsplitsen naar type misdrijf is de jaarlijkse stijging voor 
de meeste typen misdrijven in 2008 voor het eerst afgenomen 
ten opzichte van het voorgaande jaar.

verder zijn we nagegaan in hoeverre jongeren die al eens met 
justitie in aanraking zijn geweest binnen twee jaar opnieuw 
met justitie te maken krijgen wegens een misdrijf (de twee-
jarige recidive). ook de tweejarige recidive onder de strafrech-
telijke daders laat in het meest recente jaar een (lichte) daling 
zien (figuur 4).

>>

Figuur 3 > Aantal strafrechtelijke daders per 1000 12- t/m 17-jarigen in de periode 1997-2008

Bron: oBjd
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de hier beschreven resultaten zijn afkomstig 
uit a.m. van der laan & m. Blom (red.) 
Jeugdcriminaliteit in de periode 19962010. 
Ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, 
door de politie aangehouden verdachten en 
strafrechtelijke daders op basis van de Monitor 
Jeugdcriminaliteit 2010. den haag: wodC/CBs 
(Cahier 2011-2). in deze rapportage wordt ook 
ingegaan op de ontwikkelingen onder 12-min-
ners en onder jongvolwassenen (18- tot en met 
24-jarigen). de gegevens voor de 12-minners 
hebben alleen betrekking op zelfrapportage en 
die van de 18-plussers alleen op politie- en 
justitieregistratie. de rapportage is te down-
loaden van www.wodc.nl en www.cbs.nl 
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daling in het aandeel zelfgerapporteerde daders, aangehouden 
verdachten of strafrechtelijke daders, kunnen we op basis van 
dit onderzoek niet duiden. wel moeten we opmerken dat 
het niet uitgesloten is dat de invoering van nieuwe registratie-
systemen bij de politie (de Basisvoorziening handhaving) en 
het om (het geïntegreerd Processysteem strafrecht) hebben 
bijgedragen aan een afname in de registratie in de politie- en 
justitiestatistieken van het aantal aangehouden verdachten 
en strafrechtelijke daders in het meest recente jaar. tot slot 
kunnen we op basis van deze resultaten nog niet spreken 
van een dalende trend, omdat de afname in het aantal 
 aan gehouden verdachten en strafrechtelijke daders onder 
jeugdigen pas in het laatste jaar van de metingen zichtbaar is. 
dit geldt ook voor de zelfrapportage van delinquent gedrag die 
gebaseerd is op twee metingen. het is denkbaar dat er sprake 
is van een eenmalige dip. Er is pas sprake van een trendbreuk 
als de recente daling de komende jaren doorzet. <<

de afname in het aandeel strafrechtelijke daders en in de 
 justitiële recidive van daders zijn mede een gevolg van 
een afname in het aandeel aangehouden verdachten onder 
minderjarigen. daarnaast kan de invoering van een nieuw 
 registratiesysteem door het openbaar ministerie ook hebben 
bijgedragen aan een afname in het aantal (ingeschreven zaken 
van) strafrechtelijke daders. 

conclusie
de bevindingen lijken erop te wijzen dat er onder jongeren in 
de meest recente jaren voor het eerst sprake is van een afname 
in het werkelijk aandeel daders van een of meerdere delicten. 
dit betreft (zelfgerapporteerde) daders van lichte en frequent 
voorkomende delicten, aangehouden verdachten van een 
 misdrijf en strafrechtelijke daders van misdrijven waarbij het 
om strafvervolging zinvol achtte. de afname correspondeert 
met de daling in het aandeel burgers dat slachtoffer wordt van 
een misdrijf, zoals dat blijkt uit slachtofferenquêtes. de in alle 
bronnen gesignaleerde afname in vermogenscriminaliteit 
maakt het verdedigbaar te stellen dat hier sprake is van een 
werkelijke afname. de achtergronden van de meest recente 

Figuur 4 > Prevalentie van tweejarige algemene recidive onder 12- t/m 17-jarige strafrechtelijke daders met een strafzaak afgedaan  

in de periode 2002-2007 (%)

Bron: oBjd; bewerking wodC recidivemonitor
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Zwaardere vermogens-
misdrijven, zoals het stelen 
van een fiets of scooter, komen 
onder jongeren weinig voor 
/ foto: Inge van Mill.
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Hoogleraar Strafrecht en Criminologie 
Cyrille Fijnaut: “De burger in Nederland 
is iemand met rechten én plichten.” / 
foto: Inge van Mill



het veiligheidsbeleid dat midden jaren tachtig werd geformuleerd, is door 
opeenvolgende kabinetten – ongeacht hun politieke kleur – gecontinueerd. 
“Elk kabinet heeft in de afgelopen 25 jaar begrepen dat veiligheid in het 
openbare domein voor mensen heel belangrijk is”, stelt de tilburgse 
criminoloog en strafrechtgeleerde professor Cyrille Fijnaut. Fijnaut die 
onlangs met emeritaat is gegaan, signaleert dan ook een versterking van 
het veiligheidsbeleid door de jaren heen. hij maakt zich wel zorgen over 
de toenemende gewelddadigheid in de samenleving. “Politici moeten 
zich normatiever uitspreken dat geweld niet acceptabel is.”

>>

   iNTErViEw  criminoloog en strafrechtgeleerde  
professor cyrille fijnaut over het veiligheidsbeleid:

‘ veiligHeid is een 
scHaars goed, 
dat Je niet mag 
verkwisten’

door Yvonne van der Heijden
de auteur is freelancejournalist.

 ‘i
k ben radicaler geworden in de voorbije jaren”, 
zegt de vriendelijke professor Cyrille Fijnaut. 
“geen tolerantie van geweld”, laat hij er 
 gedecideerd en zonder stemverheffing op vol-

gen. Fijnaut, hoogleraar strafrecht en Criminologie 
aan de universiteit van tilburg en eerder aan de 
katholieke universiteit leuven, maakt zich ernstige 
zorgen over de zwijgzaamheid in de samenleving 

over de toenemende gewelddadigheid. “geweld is 
een endemisch probleem geworden. En het wordt 
niet als algemeen maatschappelijk vraagstuk 
benoemd. wat dreigt, zijn wat ze in amerika wild 
cities noemen. steden waar het recht van de sterk-
ste geldt. Zover mogen we het in nederland niet 
laten komen. we moeten geweld in het uitgaans-
leven, bij het voetbal, achter de voordeur of waar 
dan ook, niet accepteren”, aldus Fijnaut die dit 
interview geeft ter gelegenheid van zijn vertrek 
bij de  universiteit van tilburg.
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Fijnaut (65) heeft op 30 september in tilburg zijn 
afscheidscollege gegeven. in zijn academische 
loopbaan die bijna vier decennia beslaat, heeft hij 
tientallen onderzoeken uitgevoerd. vaak op verzoek 
van ministers en burgemeesters, en vaak op het 
gebied van maatschappelijke veiligheid en van 
 criminaliteit. hij ziet de nederlandse samenleving 
worstelen met het geweldsvraagstuk. “we zijn 
 tolerant geworden. het geweld heeft ons overmand. 
je zag begin augustus in londen wat er gebeurt  
als geweld schaal krijgt, hele winkelstraten zijn in  
de fik gegaan, politiemensen gestenigd. daar 
moet nederland lessen uit trekken”, refereert 
Fijnaut aan de straatrellen deze zomer in 
 groot-Brittannië. 

openliJke stellingname 
voor Fijnaut is duidelijk dat geweld niet zomaar 
ineens kan worden uitgebannen. maar een open-
lijke stellingname tegen geweldpleging is volgens 
hem noodzakelijk om geweld effectief tegen te 
 kunnen gaan. “Politici moeten zich normatiever 
uitspreken dat geweld niet acceptabel is, dat  
er geen plaats is voor geweld in de nederlandse 
samenleving. unisono, unaniem.” 

‘de economisering 
van het maatschap-
pelijk leven is vanuit 
het oogpunt van 
sociale veiligheid 
een heel slechte 
 ontwikkeling’

“het maatschappelijke middenveld, van midden-
stand tot voetbalclubs, moet zich er ook duidelijk 
over uitspreken. we moeten in nederland klare taal 
spreken: geweld is onacceptabel, we gaan het aan-
pakken.” in één adem hekelt de tilburgse hoogleraar 
het consumentisme dat de burger zich heeft eigen 
gemaakt in relatie tot de overheid. “de economi-

sering van het maatschappelijk leven is vanuit het 
oogpunt van sociale veiligheid een heel slechte ont-
wikkeling. de burger legt alle verantwoordelijkheid 
bij de overheid. maar de burger in nederland is geen 
klant, het is iemand met rechten én met plichten. 
dat moet opnieuw helder worden gesteld.” 

overigens zijn overheden niet vrij te pleiten als het 
gaat over de oorzaken van geweld, stelt Fijnaut vast. 
want gemeenteraden geven onder meer horecaver-
gunningen af. de hoogleraar geeft als voorbeeld de 
situatie in Eindhoven in 2008 waar hij, op verzoek 
van burgemeester rob van gijzel, de slechte veilig-
heidssituatie onderzocht. “wat bleek onder andere? 
in het weekeinde verzamelden zich in het stratums-
eind, de uitgaansstraat bij uitstek, tien- tot vijftien-
duizend mensen. Een vechteenheid van de politie 
moest steeds paraat zijn om de orde te handhaven. 
tegelijkertijd zag je overal advertenties dat mensen 
zich daar van donderdag tot en met zondag voor 1 
euro konden bezatten. Een gemeenteraad die ver-
gunningen verleent die dit toestaan, accepteert 
dat er problemen ontstaan. inmiddels zie je dat 
burgemeesters voorzichtiger zijn geworden en 
hun eigen afweging maken, in plaats van zich te 
laten leiden door de belangen van de horeca- 
en entertainmentondernemers.”

sociale veiligheid is volgens Fijnaut een belangrijke 
voorwaarde voor de leefbaarheid van een stad. 
“niet voor niets heeft de gemeente de regiefunctie”, 
zegt hij. het doet hem goed te kunnen constateren 
dat het burgemeestersambt in de afgelopen tien 
jaar meer inhoud en gewicht heeft gekregen, omdat 
veiligheid in het openbare domein meer aandacht 
opeist. “de burgemeester is op die golf meer 
 burgemeester geworden. Zoals thorbecke het 
ook bedoeld heeft in de gemeentewet van 1851. 
in de grote steden heeft de burgemeester een 
gezicht gekregen. mensen als ahmed aboutaleb 
in rotterdam en Eberhard van der laan in amster-
dam kiezen bij problemen met openbare veiligheid 
partij en nemen duidelijk stelling. in de jaren 
 tachtig was de burgemeester veroordeeld tot 
 ceremoniemeester; de wethouders deden het werk. 
die tijd is gelukkig voorbij.”
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vrouwenHandel
de geïntegreerde aanpak moet lang worden volge-
houden om vruchten te kunnen afwerpen en kost 
veel mankracht. “de vrouwenhandel in amsterdam 
is bijvoorbeeld niet een probleem dat je vlug even 
oplost. je moet uithoudingsvermogen hebben en 
volharden. maar uiteindelijk loont het wel want je 
komt veel meer te weten over vrouwenhandel.” 
Fijnaut die erom bekendstaat als wetenschapper 
midden in de maatschappij te staan, heeft de 
 burgemeesters uit de steden in het zuiden van 
nederland in een bus meegenomen naar amster-
dam om de praktijk van de hoofdstedelijke aanpak 
met eigen ogen te zien. “op de wallen ging het om 
zaken als drugsbusiness, coffeeshops en prostitu-
tie. door de massaliteit en de grootschaligheid is 
in amsterdam alles goed zichtbaar. in de kleinere 
steden heb je vaak dezelfde problemen maar dan 
in het klein. de Emergo-aanpak is heel goed toe 
te passen in de zuidelijk steden met de kleinere 
varianten van bijvoorbeeld vrouwenhandel en 
 wietteelt”, aldus Fijnaut. 

om het bestuur van kleine gemeenten te onder-
steunen bij de bestrijding van georganiseerde 
 criminaliteit zijn in 2009 elf regionale informatie 
en Expertise Centra (riEC’s) in het leven geroepen. 

‘drieduizend overval-
len op jaarbasis zijn 
kwantitatief niet 
zoveel, maar de 
impact die ze hebben 
is onnoemelijk’

“kleine gemeenten zijn niet in staat zelf voldoende 
knowhow op te bouwen. als bijvoorbeeld maas-
tricht iets doet om de drugsoverlast aan te pakken, 
heeft dat direct gevolgen voor de omliggende 
gemeenten. Zij kunnen een beroep doen op een 
riEC. het is een sterke formule waar het gaat om 

zware misdaad
Een andere positieve ontwikkeling die Fijnaut 
 signaleert, is de betrokkenheid van de gemeente-
besturen bij de aanpak van zware misdaad. “tot 
de jaren negentig was het opsporen van zware mis-
daad een zaak van politie en openbaar ministerie; 
gemeenten speelden geen rol. dat is nu wel het 
geval. amsterdam koopt bijvoorbeeld panden op 
om de georganiseerde illegaliteit in de stad in te 
dammen. het is een hele ommekeer, en terecht. 
het openbaar bestuur heeft een heel belangrijke 
rol, want het geeft vergunningen af en is volop 
betrokken bij aanbestedingen.”

amsterdam vervult voor de pakweg dertig grotere 
steden in nederland inmiddels een voorbeeld-
functie om georganiseerde criminaliteit aan te 
 pakken. deze rol is nog weer aangescherpt door 
het vier jaar durende onderzoek Emergo (2007-2011) 
waaraan Fijnaut heeft meegewerkt, over de aanpak 
van de criminaliteit op met name de wallen. 
de Emergo-aanpak draait om een geïntegreerde 
samenwerking tussen lokaal bestuur, politie, om 
en Belastingdienst. Fijnaut: “niet op ad-hocbasis 
samenwerken maar structureel en over de gehele 
linie. het gaat vooral om een bundeling van krach-
ten bij informatie-uitwisseling en optreden. open 
en vrije toegang tot elkaars gegevens is essentieel. 
Bovendien moeten er mensen zijn die met de 
 informatie iets kunnen doen, zoals ambtenaren 
die vergunningen verlenen en politieagenten  
bij het optreden in de wijk.” >>

afscHeid

ondanks het afscheidscollege gaat 
professor Cyrille Fijnaut niet op zijn 
lauweren rusten. gezien het antwoord 
op de vraag naar zijn toekomstplan-
nen, prijst hij zich gelukkig dat hij zijn 
werkkamer op de universiteit nog drie 
jaar kan gebruiken. “ik wil nog een 
boek of vijf schrijven, onder andere 
een boek over het verdrag van 
lissabon uit 2007, dat verregaande 
gevolgen zal hebben voor de grens-
overschrijdende samenwerking van 
politie en justitie bij de criminaliteits-
bestrijding.” Zijn zeer omvangrijke 
bibliotheek van meer dan 12 000 
banden heeft Fijnaut geschonken aan 
de Politieacademie.
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wederzijdse toegang tot informatie.” Fijnaut 
 benadrukt dat het belangrijk is dat in een riEC ook 
mensen uit de eerste lijn zitten, die rechtstreeks 
met de burgers te maken hebben, zoals ambtenaren 
die een vergunning verlenen of belasting innen en 
het wijkteam. “Er moet een vitale verbinding zijn 
tussen het riEC en de eerste lijn, anders wordt de 
kennis dode kennis. En ook om informatie en actie 
bij elkaar te hebben, want informatie en optreden 
vormen een twee-eenheid.” 

nationale politie
Fijnaut hamert steeds weer op de ernstige gevolgen 
van zware misdaad, zoals overvallen, berovingen 
en gewelddadige inbraken. “drieduizend overvallen 
op jaarbasis zijn kwantitatief niet zoveel, maar 
de impact die ze hebben op het leven van mensen, 
op winkelstraten, op de leefbaarheid is onnoeme-
lijk. Zware misdaad, raakt mensen in het hart en 
in een rechtsstaat mag je ervan uitgaan dat de 
 overheid je beveiligt. het is aan de overheid om 
 normen te stellen, niet alleen in woorden, maar 
ook in daden. dat betekent handhaven”, betoogt 
Fijnaut. daarvoor is een politieorganisatie nodig 
die efficiënt en effectief kan opereren. dat is in zijn 
ogen met de huidige 26 politiekorpsen met elk een 
eigen korpschef niet het geval. Eén nationale politie, 
zoals het kabinet van plan is per 1 januari 2012 in te 
voeren, is dan te verkiezen. “we moeten niet denken 
dat veiligheidsproblemen zich voegen naar de 
 grenzen van politieregio’s. overvallers houden er 
ook geen rekening mee. ik ben niet zozeer voor de 
structuur van een nationale politie op zich, maar 
het is nodig om de rechtshandhaving beter te 
 organiseren. het is nog afwachten of het nieuwe 
stelsel gaat werken. de aanpak van de georgani-
seerde criminaliteit wordt de lakmoesproef. ik ben 
heel nieuwsgierig naar de resultaten”, zegt Fijnaut, 
die zijn loopbaan eind jaren zestig begon als 
 inspecteur van politie in tilburg. 

dat de politie op dit moment niet goed functioneert 
bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, 
is volgens Fijnaut ook te wijten aan de bureau-
cratisering van het politiekorps. “Er zitten te weinig 
goede operationele mensen in de hogere lagen van 

de korpsen. daardoor is er te weinig overzicht en 
inzicht ten aanzien van de veiligheidsproblemen en 
ontbreekt het nogal eens aan de nodige daadkracht. 
de organisatie wordt nog altijd gegijzeld door 
management-denken.” 

‘de politieleiding 
is door het kabinet 
voor gek gezet’
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de hoogleraar had dan ook grote moeite met 
de opstelling van de politietop in de discussie 
over de vorming van één nationaal korps. “met 
de meest dwaze argumenten heeft de politieleiding 
in 2005 geageerd tegen een nationale politie. 
die opstelling getuigde ook van heel weinig 
 operationeel inzicht. nu de politiek het kabinets-
voorstel heeft overgenomen, zullen ze het moeten 
uitvoeren. de politie leiding is door het kabinet 
voor gek gezet.”

veiligHeidsbeleid 
volgens Fijnaut, die midden jaren tachtig als raad-
adviseur op het ministerie van justitie betrokken 
was bij de formulering van het veiligheidsbeleid, is 
het veiligheidsbeleid in nederland in de afgelopen 
25 jaar niet wezenlijk veranderd. de bevindingen 
van de commissie-roethof (1983), in haar onderzoek 
naar kleine criminaliteit en het beleidsplan Samen
leving en criminaliteit uit 1985, vormen nog steeds 
het uitgangspunt van het veiligheidsbeleid. “Elk 
kabinet heeft in de afgelopen 25 jaar begrepen dat 
veiligheid in het openbare domein voor mensen 
heel belangrijk is. naast continuïteit is eerder 
 sprake van versterking van het beleid door de jaren 
heen. vooral vanaf eind jaren negentig heeft het 
beleid meer body gekregen. te denken valt dan aan 
de zogeheten isd-maatregel voor plaatsing van 
veelplegers in een inrichting voor stelselmatige 
daders, en aan het opzetten van veiligheidshuizen 
waarin gemeente, jeugd- en zorginstellingen, 
 politie en justitie samenwerken bij de aanpak van 
criminaliteit en overlast.”

“nederland is niet repressief, want de besturen 
doen mee”, klinkt het beslist als hij oordeelt over 
het maatschappelijke klimaat zoals dat is gegroeid 
na de moorden op Pim Fortuyn (2001) en theo van 
gogh (2004). “aan een stuk repressie valt niet te 
ontkomen. Bij zware misdaad is een stevige straf-
rechtelijke inzet nodig om te kunnen handhaven. 
maar mensen moeten zich niet laten leiden door 
retorica.” Zijn overtuiging is onder meer gebaseerd 
op het succes van de veiligheidshuizen waar hij zich 
voor heeft ingezet. “veiligheid gekoppeld aan zorg-
verlening, zoals bijvoorbeeld in tilburg, biedt een 
optimale verbinding tussen repressie, preventie en 
hulp. in het verlengde hiervan is in tilburg onlangs 
een zogeheten double-trouble kliniek geopend voor 
verslaafden die ook psychiatrische problemen heb-
ben. die mensen moeten op één plaats kunnen 
worden geholpen door gespecialiseerde hulpverle-
ners. naar dit soort ontwikkelingen in de steden 
moet worden gekeken als wordt gesproken over het 
maatschappelijk klimaat. veiligheid is een schaars 
goed. daar moet je voorzichtig mee omgaan. je 
mag het niet verkwisten.” <<

“Ik ben radicaler 
 geworden in de 
voorbije jaren.”  
/ foto: Inge van Mill.
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werkvloer

de aanpak van verloedering is binnen het lokale veilig-
heidsbeleid geen ondergeschoven kindje meer. aan 
innovatieve interventies en bewonersacties tegen honden-
poep, zwerfvuil en vernielingen is geen gebrek. En dat is maar 
goed ook, want fysieke overlast kan negatieve effecten 
hebben op de subjectieve én objectieve veiligheid.

 FOTOSEriE  werken aan schoon, heel en veilig

aanpak 
verloedering: 
een slimme 
keuze
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fotografie: inge van mill
tekst: lynsey dubbeld
de auteur is werkzaam bij het Centrum voor  

Criminaliteitspreventie en veiligheid.

 s
tudenten van de universiteit van tilburg 
hebben een prototype van de snoepdog 
 ontwikkeld, een afvalbak met touchscreen 
die honden én hun eigenaren beloont voor 

het inleveren van volle poepzakjes. Baasjes kunnen 
inloggen op de computer op de snoepdog, het afval 
deponeren en direct een portie hondenbrokjes 
in ontvangst nemen. daarnaast krijgen ze een 
 persoonlijke pas waarmee ze kunnen sparen voor 
belastingkorting of kans kunnen maken op 
 speeltjes voor hun trouwe viervoeter. 

hondenpoep figureert al jarenlang in de top drie 
van buurtproblemen die nederlanders volgens 
de integrale veiligheidsmonitor ervaren. te hard 
rijdend verkeer, hondenpoep en parkeeroverlast 
zijn de meest genoemde buurtproblemen. Een 
 aanzienlijk deel van de nederlanders kreeg in 
2010 ook te maken met fysieke verloedering in 
de woonomgeving, zoals graffiti (7,9 procent), 
 rommel op straat (19,9 procent) en vernieling van 
telefooncellen of bus- en tramhokjes (10,9 procent). 
ter vergelijking: het aantal inwoners dat overlast 
van groepen hangjongeren ervaart, ligt net boven 
de tien procent (11,3 procent), en daklozen en 
 zwervers veroorzaken overlast voor iets meer dan 
één procent van de bevolking (1,3 procent).

>>

(Foto links) 
Marjon Rijnders vraagt 
de aandacht van 
bewoners tijdens een 
wijkschouw van het 
Zeeheldenkwartier in 
Den Haag.

(Foto rechts)
De bewonersorganisatie 
De Groene Eland voert 
een paar keer per jaar 
een schouw uit, om de 
fysieke staat van de wijk 
in kaart te brengen.

aanpak 
verloedering: 
een slimme 
keuze
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in het veiligheids- en leefbaarheidsbeleid heeft 
de aanpak van verloedering op straat inmiddels 
een volwaardige plek ingenomen. in de strijd tegen 
hondenpoep worden creatieve acties bedacht. 
denk aan buitengewone opsporingsambtenaren 
die aan hondeneigenaren die zich aan de regels 
houden, sleutelhangers met poepzakjes over-
handigen. inwoners die het hondenbeleid over-
treden, slingeren zij direct op de bon. En dan zijn er 
nog hondenhaltes: strategisch geplaatste palen 
met poepzakjesbakken en gratis zakjes.

ook andere zwerfvuilproblemen kunnen zich op 
de nodige aandacht verheugen. de wijkschouw is 
een geëigend middel geworden om burgers te 
betrekken bij de aanpak van verloedering in hun 

buurt. Bij een wijkschouw gaan buurtbewoners 
samen met gemeente, politie, welzijnswerk en 
andere partijen die zich bezighouden met de lokale 
leefbaarheid en veiligheid de buurt in. samen 
maken ze op een gestructureerde manier een 
 inventarisatie van knelpunten en oplossings-
richtingen. vervolgens worden deze op een actielijst 
geplaatst en door de verantwoordelijke instanties 
ter hand genomen.

daarnaast beschikken steeds meer gemeenten over 
een telefoonnummer waar burgers niet alleen ver-
dachte situaties en overtredingen kunnen melden, 
maar ook overlast en vernielingen, zoals kapot 
straatmeubilair, zwerfvuil, graffiti en haperende 
straatverlichting. voor ondernemers zijn er zelfs 
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Samen met onder meer 
gemeentelijke diensten, 
de wijkagent en een 
woningcorporatie 
inspecteren de bewoners 
systematisch de wijk. 

webapplicaties waarmee meldingen van overlast en 
vernielingen direct bij de juiste instantie kunnen 
worden ingediend.

uit een quickscan van het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en veiligheid (CCv) onder de g31-
gemeenten, blijkt dan ook dat er uiteenlopende 
systemen in gebruik zijn voor het registreren en 
behandelen van dit soort overlastmeldingen. de 
wijze van registreren blijkt in praktijk samen te 
 hangen met het type overlast dat een gemeente wil 
aanpakken. ligt dit meer op het sociale vlak dan valt 
er veel te zeggen voor interactieve manieren van 
inventariseren. daarbij wordt niet alleen gekeken 
naar binnengekomen meldingen, maar ook naar 
uitkomsten van buurtpanels, bewonerspeilingen  

en veiligheidsmonitors. ligt het accent meer op 
‘schoon, heel en veilig’ dan kan worden volstaan 
met het registreren van – en vervolgens reageren  
op – meldingen. in alle gevallen geldt dat draagvlak 
onder betrokkenen een voorwaarde voor succes is.

dat burgers bereid zijn om een bijdrage te leveren 
aan het schoonhouden van hun buurt, blijkt wel uit 
het succes van onder andere de nationale Burendag 
en de week van nederland schoon. in groningen 
wordt ook succes geboekt met het project lente-
kriebels, dat sinds acht jaar bestaat en onlangs 
werd geëvalueerd. met deze subsidieregeling 
 stimuleert de gemeente groningen activiteiten 
waarbij stadjers de handen uit de mouwen steken 
om gezamenlijk zwerfvuil, snoeiafval en drijfvuil in >>
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hun omgeving op te ruimen. uit onderzoek van de 
universiteit groningen onder 200 inwoners van de 
stad blijkt dat het leven in een schone, opgeruimde 
wijk voor respondenten de belangrijkste motivatie 
is om aan lentekriebels mee te doen. ook mensen 
in de buurt ontmoeten, kinderen het goede voor-
beeld geven, iets nuttigs doen en sociale cohesie  
in de wijk stimuleren, worden door bewoners 
genoemd als redenen voor deelname. opvallend 
genoeg blijkt de beschikbaarheid van een subsidie 
geen motivatiefactor.

het tegengaan van verloedering op straat is, met 
het oog op een integraal veiligheidsbeleid, een slim-
me keuze. uit wetenschappelijk onderzoek, zoals de 
beleidsevaluatie die het sociaal en Cultureel Plan-

bureau in 2009 maakte van het actieplan van  
het kabinet Balkenende-iv tegen overlast en 
 verloedering, is gebleken dat de aanpak van fysieke 
verloedering kan bijdragen aan verbetering van  
de subjectieve én objectieve veiligheid. 

Beleid dat gericht is op het schoonhouden en het 
onderhouden van de leefomgeving zou volgens het 
sCP dan ook gestimuleerd moeten worden. hierdoor 
neemt de verloedering in het straatbeeld en de daar-
door ervaren overlast direct af. Bovendien kan het 
beleid, zoals de broken windows-theorie heeft aan-
getoond, een preventieve uitwerking hebben op 
overlast en criminaliteit. daarnaast kunnen vervui-
ling, vernieling en achterstallig onderhoud door 
buurtbewoners worden geïnterpreteerd als signalen 

(foto links) 
De problemen kunnen 
variëren van verloede-
ring, zoals zwerfvuil en 
graffiti, tot sporen van 
criminaliteit. Voor de 
gesignaleerde proble-
men zoeken bewoners en 
andere partijen samen 
een oplossing. 
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dat er dieperliggende veiligheidsproblemen zijn.  
als deze signalen verdwijnen, kan dit positief 
 uitpakken voor veiligheidsbeleving.

opvallend is dat de aanwezigheid van grote super-
markten en grote middelbare scholen in woon-
buurten juist negatieve effecten kan sorteren. 
 wouter steenbeek promoveerde eerder dit jaar  
aan de universiteit utrecht op een onderzoek  
naar de relatie tussen gemeenschapsgevoelens,  
de aanwezigheid van bedrijven, en sociale en  
fysieke overlast. hij toonde aan dat bedrijvigheid in 
74 utrechtse woonbuurten leidde tot een toename 
van sociale en fysieke overlast. Een hoge mate van 
overlast resulteert in meer verhuizingen, die vervol-
gens leiden tot een vermindering van het aantal 

buurtbewoners dat zich inzet voor veiligheid  
en leefbaarheid in buurt. Zo heeft een overlast-
problematiek de neiging zichzelf te versterken.  
wat dat betreft is er alle reden om de aanpak van 
hondenpoep en zwerfvuil serieus te nemen. <<

het CCv ondersteunt veiligheidsprofessionals bij de 

aanpak van overlast en verloedering. in het webdossier 

over percepties van overlast en verloedering  

(www.hetccv.nl/dossiers/perceptie-van-overlast-

en-verloedering/index) heeft het CCv een groot 

aantal onderzoeken over beïnvloeding van de 

bewonerservaringen van verloedering verzameld.  

neem voor meer informatie contact op met  

Bernadette schomaker, telefoon (030) 751 67 38,  

e-mail: bernadette.schomaker@hetccv.nl. 

(Foto rechts)  
Tijdens de schouw 
noteren bewoners allerlei 
problemen die het gevoel 
van veiligheid in de wijk 
negatief kunnen beïn-
vloeden. 
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tien kernpunten

Het biJscHaven 
van de 
veiligHeids-
beleving

 i
n de afgelopen jaren ervoeren we als individuele 
burger steeds minder overlast van jongeren, 
 terwijl we collectief het beeld hebben dat de 
jeugdoverlast de spuigaten uitloopt. straten 

worden aantoonbaar schoner, maar burgers zien 
zwerfafval nog steeds als probleem. En menige 
gemeente zorgt voor aantoonbare verbeteringen 
in de openbare ruimte, maar ziet dat niet terug in 

door marnix eysink smeets, ton baetens  
en Hans moors
marnix Eysink smeets is lector Public reassurance 

hogeschool inholland en senior onderzoeker landelijke 

Expertisegroep veiligheidspercepties, ton Baetens is partner 

van Politiek online, bureau voor beleidscommunicatie, en 

hans moors is afdelingshoofd veiligheid en criminaliteit, 

welzijn en zorg bij iva Beleidsonderzoek en advies.Ill
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tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s
26 secondant #5 | oktober 2011 



in de veiligheidspraktijk ontstaat steeds meer  
aandacht voor de perceptie van burgers. kan gerichte 
overheidscommunicatie helpen om de ervaring van 
overlast, verloedering of maatschappelijk spanningen 
te verminderen? in opdracht van het ministerie van 
veiligheid en justitie, onderzochten Marnix Eysink 
Smeets, Ton Baetens en Hans Moors deze vraag. onlangs 
rondden zij hun onderzoek af dat tien kernpunten 
voor een evidence-based communicatiestrategie bevat.

 evidencebased communicatiestrategieën te 
 formuleren die  bijdragen aan het verminderen 
van ervaren overlast en verloedering? En zou het 
kunnen dat deze strategieën ook werkzaam zijn 
op (percepties van) polarisatie, radicalisering en 
maatschappelijke onrust?  

eén en hetzelfde 
fenomeen kan  
door verschillende  
mensen anders  
worden ervaren

om deze vraag te beantwoorden, analyseerden 
we de belangrijkste factoren die percepties van 
overlast, verloedering, maatschappelijke onrust, 
polarisatie en radicalisering beïnvloeden (key 
 drivers). vervolgens werd op een rij gezet wat 
belangrijke uitgangspunten voor effectieve over-
heidscommunicatie zijn. ten slotte werden de 
opbrengsten van de beide voorgaande stappen met 
elkaar gecombineerd: (hoe) zouden de key drivers 
optimaal via overheidscommunicatie kunnen 
 worden beïnvloed? En wat betekent dit praktisch 
voor communicatie op landelijk en lokaal niveau?

verbeterende monitorscores op het gebied van 
 ervaren overlast en verloedering: een klassieke  
paradox.  
 
dergelijke waarnemingen drukken ons met de 
neus op de feiten: overlast en verloedering zijn, 
net als aanverwante fenomenen als maatschappe-
lijke onrust, polarisatie of radicalisering, vooral  
subjectieve verschijnselen. in welke mate burgers 
dus  bijvoorbeeld overlast en verloedering ervaren,  
is een kwestie van perceptie. maatregelen om over-
last, verloedering, of maatschappelijke spanningen 
te bestrijden, kunnen aantoonbare veranderingen 
in het veld bewerkstelligen. als burgers dat niet zo 
percipiëren, blijft het probleem in hun ogen simpel-
weg bestaan en de gemoederen bezighouden. 

voorgescHiedenis
het vorig jaar verschenen rapport Omgaan met 
de perceptie van overlast en verloedering: een advies 
voor de bestuurspraktijk (Eysink smeets e.a., 2010) 
liet zien hoe percepties van overlast en verloedering 
bij het publiek tot stand komen en welke betekenis 
dit kan hebben voor (overheids)interventies op 
lokaal en landelijk niveau. vervolgonderzoeken 
 werden gestart om het relatief nieuwe aandachts-
terrein tot wasdom te brengen. Eén daarvan was 
een onderzoek naar de mogelijkheden van over-
heidscommunicatie. Zou het mogelijk zijn om >>
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1. luister voordat Je gaat zenden
Zenden zonder precies te weten wat de houdingen en 
percepties van de doelgroepen zijn, is gedoemd te 
 mislukken. Luister dus eerst naar die doelgroepen.

2. zoek naar Het laagste scHaalniveau
Percepties van overlast en verloedering en maatschap
pelijke spanningen verschillen vaak van buurt tot buurt 
en van doelgroep tot doelgroep. Hoe lager het schaal
niveau is waarop gecommuniceerd wordt, hoe beter 
daarop kan worden aangesloten. In de praktijk betekent 
dit dat het buurtniveau het ijkpunt is. 

3.  communiceer niet in ‘boodscHappen’  
maar maak deel uit van de conversatie

Mensen hechten aan hun eigen buurt en wijk, en vooral 
ook aan de zeggingskracht van peers en lokale opinion 
leaders. buurtregisseurs, wijkagenten, welzijnswerkers: 
zij moeten er voor zorgen dat de buurtbewoners hen als 
logische, benaderbare aanspreekpunten zien. 

4. bedenk wie de beste afzender is
de beste afzender is tegenwoordig vaak een professional 
(die in de buurt werkzaam is). Hiervoor is vertrouwen in 
die lokale professionals nodig. Zij vormen de ‘eerste lijn’ 
van de communicatie, waar de formele gezagsdragers 
– behalve in het geval van crisissituaties – zich terug
houdend moeten opstellen in de communicatie. ook 
voor de professionals geldt: laat anderen zoveel mogelijk 
met je boodschap aan de haal gaan! 

5.  personaliseer de afzender  
(een menseliJk gezicHt)

de geloofwaardigheid van de communicerende persoon 
neemt toe naarmate deze een meer persoonlijk gezicht 
heeft. bewaak daarbij de continuïteit, zodat niet telkens 
een nieuw gezicht opduikt. burgers verblijven sowieso 
vaak langer op eenzelfde plek dan professionals er 
 werken of bestuurders er iets te zeggen hebben. 

6. organiseer collectief geHeugen
Veranderingsprocessen op wijk en buurtniveau kosten 
tijd. besef dat mensen langzame maar gestage verbete
ringen nauwelijks waarnemen, waardoor op de langere 

termijn voor hun gevoel van zo’n verbetering helemaal 
geen sprake is. ontwikkel dus, bijvoorbeeld via beeld
materiaal, collectief geheugen.

7.  zorg voor congruentie tussen  
publiek probleembesef en beleidsmatige 
aandacHt

Veel zichtbare aandacht voor een verschijnsel dat daar
voor voor mensen helemaal geen probleem was, kan hun 
probleembesef juist aanjagen. Weinig zichtbare aan
dacht voor een verschijnsel dat juist als een probleem 
wordt gezien, kan hun probleembesef nog verder 
 vergroten. Het is dus nodig dat congruentie bestaat 
 tussen het gevoel van het publiek dat er sprake is van 
een probleem en (de zichtbaarheid van) de aanpak.

8.  communiceer op inHoudeliJk  
én betrekkingsniveau

voordat op een feitelijke situatie wordt ingegaan, dienen 
de ontvangers van die boodschap zich gehoord te voelen. 
maak daarom scherp onderscheid tussen inhoudelijk en 
betrekkingsniveau van de boodschap.

9.  tap in tiJden van nood uit  
een ander vaatJe

In crisissituaties is de overheid – met name de  
bestuurder – in eerste instantie de geëigende  autoriteit. 
Maar het duurt niet lang voordat deskundigen in de ogen 
van de burger die autoriteit overnemen. dat vergt een 
 complex spel van naar voren te stappen en terugtreden. 

10. durf te relativeren
de voornaamste opgave van overheidscommunicatie 
rond deze terreinen is misschien wel de durf om te 
 relativeren. berichtgeving in de media leidt (dikwijls 
onbedoeld, maar slecht nieuws verkoopt) tot uit   
ver grotingen van de lokale situatie die bewoners 
 percipiëren. Hierdoor ontstaat een symbolische 
 werkelijkheid die onbehagen schept. die ervaren 
 symbolische werkelijkheid zou het aangrijpingspunt 
moeten zijn voor adequate overheidscommunicatie.

tien kernpunten van een evidence-based 
communicatiestrategie
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keY drivers
Percepties van overlast, verloedering of polarisering 
worden in eerste instantie bepaald door wat zich in 
de directe omgeving van mensen daadwerkelijk 
voordoet. maar één en hetzelfde fenomeen kan 
door verschillende mensen anders worden ervaren. 
‘voor de één is het groepje jongeren op de hoek 
 precies dat (een groepje jongeren op de hoek), voor 
de ander vormt het een bedreigende groep hang-
jongeren, terwijl de jongeren een ander niet eens 
zijn opgevallen’ (Eysink smeets e.a., 2010). wat als 
overlast of verloedering wordt ervaren, is dan ook 
sterk persoons-, plaats- en tijdsafhankelijk. ook de 
sociale omgeving waarin mensen zich bevinden, 
speelt een rol. hoe minder daarin sprake is van 
onderlinge bekendheid, gedeelde waarden en 
 normen, hoe eerder mensen één en hetzelfde 
 verschijnsel als overlast zullen ervaren. 

ook de reactie van de overheid is een belangrijke 
driver van de publieke percepties. overheidsingrij-
pen wordt idealiter bepaald door de mate waarin 
mensen overlast ervaren. maar het omgekeerde is 
ook het geval. 

Hoe verder weg, 
hoe negatiever het 
beeld van burgers 
meestal wordt

de manier waarop instituties op overlast, verloede-
ring of de andere verschijnselen reageren, voedt de 
publieke percepties van die verschijnselen. dat laat-
ste leidt er toe dat maatregelen in precies het tegen-
overgestelde effect kunnen resulteren als wordt 
beoogd. Zo zag de londense politie dat, na de ver-
spreiding van een nieuwsbrief over (de aanpak van) 
problemen in de buurt, een significant groter deel 
van de buurtbewoners overlast en verloedering in 
hun buurt als een (ernstig) probleem beschouwde.  

dicHtbiJ en veraf
Burgers ervaren de veiligheid in hun eigen omge-
ving (‘dichtbij’) gemiddeld genomen als beter dan 
die in (vergelijkbare) situaties elders (‘veraf’). dat 
verschijnsel is ook zichtbaar bij percepties van over-
last, verloedering of maatschappelijke spanningen. 

hoe verder weg, hoe negatiever het beeld van 
 burgers meestal wordt. daar zijn verschillende 
 verklaringen voor, maar belangrijk is te constateren 
dat mensen hun beeld van de ‘dichtbij’-situatie 
vooral baseren op eigen ervaringen, terwijl zij hun 
beeld van de ‘veraf’-situatie baseren op wat zij  
denken dat de ervaringen van anderen zijn. mede 
door de vertekenende werking van de media, blijken 
we ons daar echter stelselmatig in te vergissen. Zo 
kan het verschijnsel zich voordoen waarmee we dit 
 artikel al begonnen: we hebben het idee dat jeugd-
overlast de pan uitrijst, terwijl de optelsom van 
onze individuele ervaringen heel iets anders zegt. 

geloofwaardige gesprekspartner
de gedachte dat de overheid via een goed uitge-
voerde communicatiecampagne een boodschap 
bij het publiek kon ‘injecteren’, is lang populair 
geweest. op basis van recente inzichten uit de 
 communicatiewetenschappen moet die gedachte 
naar het rijk der fabelen worden verwezen. Commu-
nicatie blijkt slechts succesvol wanneer deze goed 
aansluit op de persoonlijke en situationele context 
van de ontvanger. wanneer dit niet gebeurt, komt 
informatie domweg niet bij mensen binnen of  
– vaak nog erger – wordt deze door mensen een 
andere betekenis gegeven dan was bedoeld. klak-
keloos ‘zenden’ volstaat niet meer. Bovendien blijkt 
de overheid niet altijd de meest geloofwaardige 
afzender. succesvol communiceren ontstaat vooral 
als de (bij voorkeur kleinschalige) dialoog met men-
sen in hun eigen context wordt aangegaan. waarbij 
steeds moet worden afgevraagd wie in die context 
de meest geloofwaardige gesprekspartner is. 

ontwikkeling
het denken over beïnvloeding van de ervaring  
van overlast, verloedering en maatschappelijke 
spanningen is volop in ontwikkeling. naast evidence 
based practices is het nu nodig practicebased 
 evidence te ontwikkelen: te zien dus wat in de prak-
tijk bewezen wel en niet goed werkt. En vooral ook 
om inzichten en ervaringen te delen, om te komen 
tot een steeds beter arsenaal aan interventies. <<

het CCv houdt, in samenwerking met het ministerie 

van veiligheid en justitie, de komende jaren een pilot 

over veiligheidsbeleving. daarnaast wordt in meerdere 

gemeenten onderzoek op dit vlak gedaan. komend najaar 

vindt ook een seminar plaats, dat ruimte biedt voor een 

eerste uitwisseling van lokale initiatieven.
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de kans dat een pleger van huiselijk geweld te 
maken krijgt met een huisverbod, wordt sterk 

beïnvloed door een aantal regionale 
beleidskeuzes. dat stellen onderzoekers Katrien 
de Vaan en Ad Schreijenberg. Zij waren betrokken 

bij de landelijke procesevaluatie van de wet 
tijdelijk huisverbod, in opdracht van het 

Wodc. de invoering van deze wet, twee jaar 
geleden, heeft voor alle betrokken partijen een 

intensieve tijdsbesteding met zich 
meegebracht. Gemeenten hebben echter de 

ruimte om hier zelf invulling aan te geven. 

drie keuzes bepalen het verloop en effect

de gemeenteliJke 
invulling van 
Het Huisverbod



>>

Huisverboden zijn 
meestal onderdeel van 
een strafrechtelijk 
traject. Als preventief 
middel, voordat er 
geweld is gepleegd, 
komen ze weinig voor / 
foto: Inge van Mill.

good practice

Een aantal gemeenten stuurt actief 
aan op het opleggen van huisverbo-
den in reactie op signalen van andere 
organisaties dan de politie. de 
gemeenten vlaardingen en maassluis 
zochten bijvoorbeeld begin dit jaar de 
publiciteit met huisverboden die 
waren opgelegd naar aanleiding van 
meldingen vanuit het steunpunt 
huiselijk geweld. het betrof casussen 
waarin wel sprake was van geweld en 
een dreigende situatie, maar waarin 
geen aanleiding bestond om in een 
strafrechtelijk kader in te grijpen.  
door een huisverbod op te leggen, 
werd het op gang brengen van hulp-
verlening geforceerd. de politie was 
wel betrokken bij het opleggen van  
de huisverboden. Een deel van het 
risicotaxatie-instrument huiselijk 
geweld (rihg), waarmee beoordeeld 
wordt of een situatie huisverbodwaar-
dig is, werd ingevuld door de politie, 
het andere deel door de crisisdienst 
van het maatschappelijk werk.

 meerwaarde. het eerste punt komt in de uitvoering 
van het huisverbod niet goed uit de verf. het preven-
tief opleggen van huisverboden, dat wil zeggen 
opleggen van een huisverbod voordat daadwerkelijk 
geweld heeft plaatsgevonden, gebeurt nauwelijks. 
ruim tachtig procent van de huisverboden valt 
samen met een strafrechtelijk traject. Er zijn boven-
dien indicaties dat het huisverbod wordt opgelegd 
in relatief ernstige situaties van huiselijk geweld. 
vaker dan plegers van huiselijk geweld in het alge-
meen, hebben uithuisgeplaatsten een strafblad en 
verslavingsproblemen. 

door katrien de vaan en ad schreijenberg
Beiden zijn werkzaam als onderzoeker bij regioplan 

Beleidsonderzoek.

 o
p 1 januari 2009 trad de wet tijdelijk huis-
verbod is in werking. inmiddels is ruime 
ervaring met de uitvoering van de wet 
opgedaan. deze ervaringen zijn opgete-

kend in de procesevaluatie van de wet, uitgevoerd 
door regioplan in 2010. dit artikel gaat in op de de 
keuzes die gemeenten in het kader van deze wet 
maken en de gevolgen daarvan. daarbij wordt aan-
dacht besteed aan mogelijkheden om te komen tot 
een optimale inzet van het huisverbod.
 
de wet tijdelijk huisverbod geeft burgemeesters de 
bevoegdheid om een huisverbod op te leggen aan 
iemand van wie een dreiging van huiselijk geweld 
uitgaat. het huisverbod houdt in dat diegene zijn  
of haar eigen woning gedurende een periode van 
tien dagen niet mag betreden. daarnaast brengt het 
huisverbod een contactverbod met zich mee. het 
doel van de wet is om, door de oplegging van een 
huisverbod, slachtoffers van huiselijk geweld rust te 
geven en de dreiging van herhaling van het geweld 
weg te nemen. ook moet het huisverbod aan de 
uithuisgeplaatste duidelijk maken dat de samen-
leving het geweld niet accepteert. gedurende het 
huisverbod moet hulpverlening voor alle betrokke-
nen op gang komen. als de dreiging van huiselijk 
geweld na tien dagen niet is geweken, kan de burge-
meester besluiten het huisverbod te verlengen tot 
maximaal 28 dagen. 

toegevoegde waarde
de toegevoegde waarde van het huisverbod, ten 
opzichte van de aanpak van huiselijk geweld, ligt in 
de mogelijkheid op te kunnen treden in situaties 
waarin wel sprake is van een dreigende situatie, 
maar (nog) niet van concreet geweld. dit vormde 
een belangrijke aanleiding voor de wet. daarnaast 
biedt de intensieve hulpverlening die met het 
 huisverbod gepaard gaat, een belangrijke 
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keuzes 
Bij de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod 
worden op een aantal terreinen keuzes gemaakt. 
deze hebben invloed op de kans dat iemand in een 
bepaalde regio te maken krijgt met een huisverbod, 
ook beïnvloeden zij het verloop en effect van de 
maatregel. het betreft de werkwijze van de politie, 

de interventie op het moment van crisis en de wijze 
waarop wordt omgegaan met een zinsnede uit 
de wet over ‘anders dan incidenteel’ verblijf.
het huisverbod leidt tot veel werk voor de politie. 
intern onderzoek van de politie heeft laten zien 
dat de uitvoering van het huisverbod de politie 
gemiddeld zes en een half uur kost. vijf uur en 
een kwartier daarvan zijn voor rekening van de hulp-
officier van justitie. hoewel de politie zelf aangeeft 
dat dit geen reden is om minder huisverboden 
op te leggen, kan het daar in de praktijk wel op 
 neer komen; de hulpofficieren moeten kiezen waar 
zij hun tijd aan besteden. Een tijdsbesparende 
 herinrichting van het werkproces zou er toe kunnen 
leiden dat er vaker huisverboden worden opgelegd. 

naarmate de tijd  
vordert, relativeren 
betrokkenen  
het voorval vaker

Een andere mogelijkheid is om ervoor te kiezen 
om ’s nachts, wanneer er toch al een hoge druk 
op de capaciteit van de hulpofficieren is, geen huis-
verboden op te leggen. de pleger wordt dan aange-
houden en de risicotaxatie met het oog op het huis-
verbod wordt dan de volgende ochtend uitgevoerd, 
 wanneer er meer bezetting op het bureau is. 
dit gebeurt in verschillende politieregio’s. deze 
werkwijze is echter niet optimaal, omdat dit ertoe 
leidt dat het crisismoment niet kan worden benut 
door de hulpverlening. 

crisismoment
uit de procesevaluatie blijkt dat betrokkenen 
 tijdens het crisismoment vaak meer open staan 
voor hulpverlening. dat levert een meerwaarde op. 
de ervaring van hulpverleners is dat naarmate de 
tijd vordert, betrokkenen het voorval vaker relati-
veren en een meer gesloten houding aannemen  
ten opzichte van buitenstaanders. hulpverleners 

vermindering 
tiJdsbesteding

op verschillende manieren kan wor-
den voorkomen dat een huisverbod 
niet wordt opgelegd vanwege de grote 
tijdsbesteding die het met zich mee-
brengt.
twee voorbeelden hiervan zijn:
1.  het invoeren van speciale piket-

diensten voor het huisverbod. Een 
hulpofficier van justitie die huisver-
boddienst heeft, kan daar dan altijd 
prioriteit aan geven.

2.  de hulpverlening laten helpen bij 
het invullen van het rihg. dit staat 
ook wel bekend als het 
‘rotterdamse model’. de agenten 
die bij een melding ter plaatse gaan, 
vullen het deel in over het incident 
en antecedenten. de hulpverlening 
vult het deel in over gezinsachter-
gronden. samen gaat deze informa-
tie naar de hulpofficier. die neemt 
op basis daarvan, na het eventueel 
aanvullend horen van betrokkenen, 
het besluit het huisverbod al dan 
niet op te leggen. de raad van 
korpschefs wil dit model graag over-
nemen. dat betekent wel dat hier 
24 uur per dag hulpverlening voor 
inzetbaar moet zijn. dat is nu lang 
niet in alle gemeenten het geval. 
deze werkwijze kost de gemeenten 
extra geld.
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andere bewoners van de woning, kan dat voldoende 
grond zijn voor een huisverbod; dus ook als de 
 pleger officieel niet op dat adres woonachtig is. 
of de rechter deze zinsnede uit de wet ook zo 
 interpreteert, is overigens onduidelijk. gerechtelijke 
 uitspraken over de wet tijdelijk huisverbod in dit 
kader zijn schaars en komen niet geheel overeen.

er zijn al signalen 
dat huisverboden 
(potentieel) geweld-
dadige situaties 
 kunnen doorbreken

effectevaluatie
de wet tijdelijk huisverbod beoogt huiselijk geweld 
te verminderen. Pas over enkele jaren zal worden 
vastgesteld of dat inderdaad het geval is. Een effect-
evaluatie hiertoe wordt de komende twee jaar uitge-
voerd. Er zijn op dit moment echter al signalen dat 
huisverboden (potentieel) gewelddadige situaties 
kunnen doorbreken, wat een eerste stap is in het 
verminderen van het geweld. hoe optimaal 
gemeenten gebruikmaken van de mogelijkheden 
die het huisverbod biedt, hangt onder andere af van 
de manier waarop zij omgaan met de keuzes die in 
dit artikel zijn beschreven. <<

 kunnen bovendien direct na de crisis informatie 
vergaren die nadien niet meer beschikbaar is (bij-
voorbeeld waarnemen hoe de woning eruitziet). 
hoe snel hulpverleners ter plaatse zijn, hangt af van 
de beschikbaarheid van een crisisdienst en of de 
hulpverleners van die crisisdienst ook daadwerkelijk 
tijdens de crisis komen. het opleggen van huisver-
boden kan veel tijd in beslag nemen. Zelfs als een 
crisisdienst direct na oplegging van het huisverbod 
ter plaatse komt, kan de crisis al geruime tijd voorbij 
zijn, zeker wanneer de politie ’s nachts geen huis-
verboden oplegt. Een good practice in dit kader, die 
inmiddels in meerdere regio’s wordt toegepast, is 
dat een crisisdienst van de hulpverlening of een 
casemanager tegelijk met de hulpofficieren ter 
plaatse komt. deze observeert dan de situatie en 
voert een eerste gesprek met de uithuisgeplaatste 
en de achterblijvers. dat gebeurt in het rotterdamse 
model, maar bijvoorbeeld ook in amsterdam en in 
midden- en noord-limburg.

anders dan incidenteel 
in de wettelijke definitie van het huisverbod is spra-
ke van een verbod tot betreding van een woning 
waarin de uithuisgeplaatste woont of anders dan 
incidenteel verblijft. deze laatste zinsnede voorziet 
erin dat aan iemand die slechts een gedeelte van de 
week bij diens partner verblijft tóch een huisverbod 
kan worden opgelegd. in de praktijk wordt hier ech-
ter verschillend mee omgegaan: sommige gemeen-
ten vinden de zinsnede zo onduidelijk dat het huis-
verbod alleen wordt toegepast wanneer de 
betrokkenen daadwerkelijk samenwonen. maar het 
komt ook voor dat huisverboden worden opgelegd 
wanneer er ook maar enigszins sprake is van struc-
tureel bezoek van de uithuisgeplaatste aan het huis 
van de achterblijver(s).

het moge duidelijk zijn dat het huisverbod niet 
dient te worden toegepast in situaties waarvoor het 
niet bedoeld is. wanneer ex- of niet samenwonende 
partners regelmatig bij elkaar over de vloer komen, 
kan er echter sprake zijn van ‘meer dan incidenteel 
verblijf’. als de aanwezigheid van de geweldpleger 
dan een gevaar betekent voor de veiligheid van de 

onderzoek

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisver
bod, a. schreijenberg., k.B.m. de vaan, 
m.C. vanoni, g.h.j. homburg, den 
haag: wodC (2010). de publicatie is te 
downloaden via: www.wodc.nl.
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Een persoonsgerichte aanpak moet jonge 
hooligans van Feyenoord op het rechte 
pad krijgen. De jongens op de foto hebben 
geen relatie met de inhoud van het 
verhaal / foto: Inge van Mill.
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rotterdamse hooliganaanpak zoomt in  
op privésituatie 

op Huis-
bezoek biJ 
de Harde 
kern

huisbezoeken van de politie aan jonge hooligans maken diepe 
indruk, zo blijkt uit het rotterdamse project Hand in Hand. 
sinds de invoering van het project, anderhalf jaar geleden, 
heeft meer dan de helft van de jonge harde kern geen overlast 
meer veroorzaakt. de jongens hebben veel te verliezen, wanneer 
hun directe omgeving op de hoogte wordt gebracht van 
de overlast die zij veroorzaken.



>>

kern waren eerder betrokken bij ongeregeldheden 
rondom voetbalwedstrijden, maar ook tijdens 
 evenementen als het Bevrijdingsfestival en de 
danceparade in 2009. naar aanleiding van deze 
gebeurtenissen, is de hooliganaanpak geïntensi-
veerd. de voetbaleenheid (vBE) van de politie rotter-
dam-rijnmond is eind 2009 van start gegaan met 
het project hand in hand, waarin voor 40 jonge 
 hooligans een persoonsgerichte aanpak is ontwik-
keld. om zicht te krijgen op beïnvloedingsmogelijk-
heden van de doelgroep, heeft het hoofd van de 
voetbaleenheid de afdeling strategische analyse 
opdracht gegeven tot nader onderzoek. 

door saskia van vulpen
de auteur is werkzaam als strategisch analist bij de 

regionale informatie organisatie, politie rotterdam-

rijnmond.

 o
p 22 augustus 2009 loopt een strandfeest 
in hoek van holland volledig uit de hand. 
Een deel van het publiek keert zich tegen 
de aanwezige politieagenten. die voelen 

zich zo bedreigd dat zij zich genoodzaakt zien hun 
dienstwapen te gebruiken om zich te verdedigen. 
Een deel van de relschoppers behoort tot de jonge-
renkern van Feyenoord. leden van de jonge harde 
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de rotterdamse hooliganaanpak is gebaseerd 
op de methodiek hooligans in Beeld, waarbij een 
verbeterde kennis- en informatiepositie centraal 
staat. Bij de ontwikkeling van de persoonsgerichte 
aanpak is hier nadere invulling aan gegeven. 
het eerste doel is om, naast de informatie die 
er al vanuit de politie is, zicht te krijgen op de 
 sociale en economische omstandigheden van 
de  hooligans. te denken valt aan privésituatie, 
werk, inkomsten en andere factoren die stabiliteit 
kunnen bieden in het leven. medewerkers van 
 politie bezoeken de 40 jonge hooligans thuis en 
gaan in gesprek. aan de hand van een vragenlijst 
wordt de privé situatie van de betrokkenen in 
kaart gebracht. 

een aantal personen 
wordt gezien als 
leidinggevend, 
maar de meeste 
jonge hooligans 
zijn meelopers

de meeste hooligans zijn niet blij met de huis-
bezoeken die de politie aflegt. Bij zes personen 
lukt het in het geheel niet om een gesprek aan 
te gaan. de overige jongens staan de politie, al 
dan niet onder toeziend oog van hun ouders, 
wel te woord. op basis van informatie uit de huis-
bezoeken, aangevuld met gegevens uit de politie-
systemen, heeft de strategisch analist een profiel 
van de jonge harde kern opgesteld. vervolgens 
is nagegaan op welke punten dit profiel afwijkt 
van het traditionele beeld van ‘de hooligan’, 
zoals dat in de literatuur beschreven wordt. 

Huisbezoek

Fragment uit een huisbezoek: 
“vandaag bij betrokkene langsge-
weest voor een huisbezoek. Zijn 
ouders waren ook thuis en schoven 
aan bij het gesprek. Betrokkene zegt 
dat het goed met hem gaat. hij geeft 
aan nog wel contact te hebben met de 
jongens van de harde kern, maar hij 
voorkomt om in situaties te komen 
zoals in het verleden. Betrokkene 
de vraag gesteld hoe het was bij 
Feyenoord-heracles waarop betrok-
kene knalrood wordt en vraagt hoe 
rapporteur aan deze info komt. (...) 
de ouders van betrokkene zijn erg 
enthousiast over de aanpak en vragen 
hoe lang hun zoon nog in de spot-
lights blijft staan. wat hen betreft 
mag dit nog een hele tijd duren omdat 
het nu zo goed met hem gaat.”
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antecedenten. in de meeste gevallen gaat 
het om delicten als openlijke geweldpleging, 
 mishandeling of vernieling. Zij plegen deze 
 delicten rondom voetbalwedstrijden, maar 
 bijvoorbeeld ook tijdens het uitgaan. 

Er zijn signalen dat cocaïnegebruik binnen de 
 jongerenkern toeneemt. de relschoppers zouden 
bewust kiezen voor een cocktail van  middelen 
 vanwege de ontremmende werking. het zicht op 
middelengebruik blijft echter beperkt, doordat 
hooligans er in de huisbezoeken niets over kwijt 
willen tegenover de politie. 

Het traditionele beeld
het profiel van de jonge harde kern is vergeleken 
met het profiel van ‘de hooligan’ zoals in de 
 literatuur beschreven. op een aantal punten wijkt 
het profiel af van het traditionele beeld: 
•	 	Een	deel	van	de	jonge	hooligans	heeft	minder	

binding met de club dan de oude hooligans. 
jongeren komen af op de geweldsreputatie 
van de harde kern van Feyenoord.

•	 	In	de	laatste	twee	decennia	heeft	het	hooligan-
geweld zich definitief verplaatst van in en 
 rondom het stadion naar andere locaties, 
zoals (dance)evenementen en uitgaans-
gelegenheden. 

•	 	Het	geweld	is	niet	langer	alleen	gericht	tegen	
supporters van de rivaliserende tegenpartij. 
steeds vaker wordt de confrontatie met de poli-
tie gezocht en ook nietsvermoedende burgers 
zijn slachtoffer van het geweld. traditionele 
‘erecodes’, zoals de regel om alleen te vechten 
tegen gelijken, vervagen. 

•	 	Met	de	oudere	garde	van	de	harde	kern	is	het	
voor de voetbaleenheid vaak nog mogelijk 
om afspraken te maken, terwijl de leden van 
de jongerenkern door de politie worden 
omschreven als ‘ongeleide projectielen’.

op basis van de gesignaleerde ontwikkelingen, 
adviseert de strategisch analist de voetbaleenheid 
over de aanpak van de jonge hooligans.

profiel Jonge Harde kern
de gemiddelde leeftijd van de jongeren uit groep 
is 21 jaar, het merendeel woont thuis bij zijn 
ouder(s). op een enkele uitzondering na, zijn 
de jongeren laag geschoold. Bijna allemaal 
 hebben ze een dagbesteding in de vorm van een 
opleiding of baan. 

er zijn signalen 
dat cocaïnegebruik 
binnen de jongeren-
kern toeneemt

veel jongens volgen een werkend-lerentraject 
waarbij ze werken in de bouw of in de rotterdamse 
haven. de jongens behoren tot de jonge harde kern 
van Feyenoord, maar de rol die ze binnen de groep 
hebben verschilt. Een aantal personen wordt 
gezien als leidinggevend, maar de meeste jonge 
hooligans zijn meelopers: jongens die zich willen 
bewijzen tegenover de groep en daarom voorop 
lopen bij ongeregeldheden. tegenover de politie 
verklaren de hooligans dat ze aansluiten bij rellen 
vanwege de kick en de spanning. groepsdynami-
sche processen en de anonimiteit van de groep 
lijken hierbij een belangrijke rol te spelen. de 
 binding die de hooligans hebben met het voetbal 
en de frequentie waarmee zij voetbalwedstrijden 
bezoeken, loopt uiteen. waar de groep onderling 
ook sterk in verschilt, is het aantal geregistreerde 
politiecontacten; variërend van 1 tot 55. het 
merendeel van de jongens heeft tussen de 1 en 5 >>
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hooligangeweld is minder voorspelbaar geworden: 
het vindt niet langer plaats op voor de hand lig-
gende momenten, zoals de dag van een voetbal-
wedstrijd of de avond ervoor. de nieuwe generatie 
hooligans gaat met ieder willekeurig persoon  
de confrontatie aan. dit veroorzaakt grote maat-
schappelijke onrust. hierdoor is het nóg belang-
rijker dat de politie een goede informatiepositie 
 verwerft binnen de jonge harde kern.

beïnvloedingsmogeliJkHeden
om te kunnen bepalen welke jonge hooligans in 
aanmerking komen voor de aanpak, moet er voor 
iedere persoon die op een negatieve wijze in beeld 
komt bij de voetbaleenheid een dossier worden 
aangemaakt. op basis van deze dossiers wordt  
een selectie gemaakt. Bij de hooligans die een 
 persoonsgerichte aanpak krijgen, wordt allereerst 
getracht een vrijwillige gedragsverandering 
teweeg te brengen door preventieve maatregelen. 
Beïnvloedingsmogelijkheden liggen dan op het 
gebied van: uit de anonimiteit halen, ouders erbij 
betrekken, de buurtagent inschakelen en eventu-
eel hulpverlening. 

ouders zijn soms 
in het geheel niet 
op de hoogte van 
het negatieve gedrag 
van hun zoon

veelal is er geen sprake van problematiek op 
het gebied van financiën, huisvesting, gezin of 
verslaving. aan de ene kant zijn er dus weinig aan-
knopingspunten voor hulp door ketenpartners. 
aan de andere kant hebben deze jongens des te 

meer te verliezen, wanneer hun directe omgeving 
op de hoogte wordt gebracht van hun overlastge-
vende/criminele gedrag. huisbezoeken van de 
voetbaleenheid maken diepe indruk en ouders 
zijn soms in het geheel niet op de hoogte van het 
negatieve gedrag van hun zoon. gedurende de 
persoonsgerichte aanpak wordt de hooligan met 
enige regelmaat thuis opgezocht. ook vooraf-
gaand aan risicowedstrijden en bepaalde evene-
menten legt de voetbaleenheid huisbezoeken af. 
Zij informeren dan of de hooligan voornemens is 
om het evenement te bezoeken, met wie en wat de 
plannen zijn. op die manier wordt ook het signaal 
afgegeven dat hij in de gaten wordt gehouden en 
dat anoniem meedoen aan een verstoring van 
de openbare orde niet mogelijk is. 

met name de hooligans die al langer tot de jonge 
harde kern behoren en een prominente rol hebben, 
zullen hun gedrag niet snel laten beïnvloeden door 
de huisbezoeken en waarschuwingen van de voet-
baleenheid. voor diegenen waarbij de preventieve 
aanpak niet afdoende is, kent de persoonsgerichte 
aanpak ook een repressieve kant. getracht wordt 
om een gedragsverandering af te dwingen door 
de hooligan dicht op de huid te zitten. dit wordt 
ook wel een viP-aanpak genoemd, waarbij viP 
staat voor Very Irritating Police. de politie volgt de 
hooligan in en rondom stadion, maar vooral ook 
in de eigen omgeving. de wijkpolitie en de directe 
hulpverlening (dhv) worden betrokken bij het 
 ‘vippen’ en voor iedere overtreding wordt een 
bekeuring uitgeschreven. tevens neemt de politie 
de namen van hooligans die niet meewerken aan 
het project op in het landelijk signalerings-
systeem. dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat 
als een hooligan met het vliegtuig op vakantie 
gaat, hij door de marechaussee op schiphol uit 
de rij gehaald wordt om nader uitleg te geven 
over zijn signalering. duidelijk is dat de jonge 
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 hooligans het bijzonder vervelend vinden om 
op deze manier ‘lastig gevallen’ te worden door 
de politie, zeker wanneer mensen uit de directe 
omgeving er ook mee geconfronteerd worden. 
deze aanpak kan dan ook een belangrijke rem 
 vormen op overlastgevend en gewelddadig gedrag. 
voor hooligans die zich in het geheel niet laten 
beïnvloeden door de persoongerichte aanpak, rest 
een strafrechtelijke aanpak. inmiddels loopt het 

project hand in hand anderhalf jaar en zijn 
de  eerste positieve resultaten geboekt. van de 
40 hooligans hebben er 24 in de tussentijd geen 
overlast meer veroorzaakt. deze personen zijn 
van de lijst geschrapt, maar worden nog wel in de 
gaten gehouden door de politie. tevens is een aan-
tal nieuwe meelopers geselecteerd bij wie met een 
persoonsgerichte aanpak een verdere carrière als 
hooligan wordt tegengegaan. <<

Schema > Beïnvloedingsmogelijkheden persoonsgerichte aanpak (PGA)

breng de nieuwe
aanwas in beeld 

door dossieropbouw 

preventieve aanpak

Doel: vrijwillige gedragsverandering 

- Spreek betreffende aan
- Ouders inlichten

- Buurtagent inschakelen

- Schakel hulpverlening in 

repressieve aanpak

Doel: afgedwongen gedragsverandering 

- Vippen door VBE

- Vippen door DHV/wijkpolitie

- School/werk inlichten

strafrechtelijke aanpak

Doel: vrijheidsberoving

- Overdracht Opsporing

- Start opsporingsonderzoek

Maak selectie voor PGA
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door bart custers
de auteur is werkzaam bij het ministerie van veiligheid 

en justitie en bij de universiteit leiden.

 h
et ministerie van veiligheid en justitie 
stippelt actief beleid uit op het terrein 
van technologie en opsporing. het doel 
hiervan is om de inzet van technologie  

te optimaliseren en knelpunten in de toepassing 
ervan weg te nemen. de aandacht gaat vooral  
uit naar de opsporing en vervolging van strafbare 
feiten, maar er is ook aandacht voor technologieën 
die bijdragen aan preventie, handhaving of het 
bevorderen van burgerparticipatie. het gaat om 

welke technologieën gebruiken opsporingsorganisaties 
zoal, wat zijn hun ervaringen daarmee en welke behoeften 

bestaan er nog op dit vlak? deze vragen stonden centraal 
in het onderzoek dat Bart Custers namens het ministerie 

van veiligheid en justitie deed naar technologie in de 
opsporing. Evaluaties en succesverhalen 

lijken vaak te ontbreken.
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metrie worden minder gebruikt. weinig gebruikt 
worden stem- en gezichtsherkenning, virtual 
 reality en rFid. opvallend is dat een enkele res-
pondent ook speurhonden of compositietekenin-
gen als technologie noemt.

over aftappen en 
cameratoezicht is 
slechts de helft van 
de organisaties 
tevreden

Er zijn wel misverstanden over definities, bijvoor-
beeld rondom burgerparticipatie. dit betreft bur-
gers die getuige zijn van een voorval en bereid zijn 
de politie te waarschuwen en te delen wat ze heb-
ben gezien. Zo worden opsporingsberichtgeving 
en depolitiezoekt.nl apart genoemd, terwijl dit 
vormen van burgerparticipatie zijn. ook web 2.0 
en sociale media als hyves en Facebook worden 
apart genoemd, terwijl ze in de opsporing vaak 
burgerparticipatie betreffen. Ill
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bestaande én nieuwe technologieën. de nadruk 
ligt op nieuwe kansen. in het kader van dit beleid 
vond het onderzoek naar technologie in de 
op sporing plaats.

meer dan dertig organisaties, hoofdzakelijk 
 politiekorpsen en bijzondere opsporingsdiensten, 
kregen vorig jaar een vragenlijst met tien vragen 
voorgelegd. Er is bewust voor gekozen om slechts 
tien vragen voor te leggen. Zo blijft de drempel  
om mee te werken laag. de respons was uitein-
delijk 59 procent. uit de terugkoppeling bleek  
dat de bevraagde organisaties de vragen vaak  
met meerdere afdelingen gezamenlijk hadden 
beantwoord. de antwoorden van respondenten 
bleken tamelijk consistent, er waren geen enorme 
verschillen in de antwoorden. 

gebruikte tecHnologieën
als eerste is gevraagd welke technologieën worden 
gebruikt. de meeste respondenten maken gebruik 
van technologieën als gPs/peilbakens, aftappen, 
vingerafdrukken, dna-onderzoek, databanken/
bestanden koppelen, profiling, cameratoezicht en 
netwerkanalyses. technologieën als kentekenher-
kenning, Burgernet en burgerparticipatie en bio-

tien vragen over nieuwe kansen in de opsporing

de (on)mogeliJk  - 
Heden van 
opsporings-
tecHnologie
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wensen en kansen
de volgende vraag was welke technologieën men 
graag zou willen gebruiken. de twee meest gegeven 
antwoorden waren stemherkenning en gezichts-
herkenning. andere technologieën werden 
 nauwelijks genoemd. mogelijk is dit te verklaren 
doordat deze technologieën herkenbaar zijn: 
het is meteen duidelijk wat ermee wordt bedoeld 
en welke  mogelijkheden ze bieden. dat is minder 
het geval voor technologieën die nauwelijks  
werden aan gekruist, zoals rFid, virtual reality 
en  narrowcasting.

op de vraag welke technologie het meest kansrijk 
werd geacht in de opsporing, was de respons vooral 
gericht op de reeds beschikbare technologieën: 
aftappen, dna-onderzoek, datamining/geauto-
matiseerde data-analyse, anPr (automatische 
 kentekenherkenning), databanken/koppelen van 
bestanden en cameratoezicht. dit roept de vraag 
op of men wel voldoende inzicht en overzicht heeft 
in andere, nieuwe technologieën (zie kader). 
het antwoord op die vraag volgt hieronder.

knelpunten
na de vragen over het gebruik, zijn drie vragen over 
knelpunten voorgelegd. daarbij is gevraagd of men 
tegen juridische, organisatorische en technologi-
sche knelpunten aanloopt bij het gebruik van tech-
nologie en, zo ja, welke knelpunten het dan betreft. 
telkens werden enkele knelpunten gesuggereerd, 

burgerparticipatie, 
netwerkanalyses, 
datamining en 
 profiling worden 
 weinig gebruikt

naast de vraag wat wordt gebruikt, is ook gevraagd 
wat het meest wordt gebruikt. dit blijken te zijn: 
aftappen, vingerafdrukken, gPs/peilbakens, 
 cameratoezicht en dna-onderzoek. op de vraag 
waarover men het meest tevreden is, worden dezelf-
de technologieën genoemd. hoewel aftappen en 
cameratoezicht wat achterblijven. over deze tech-
nologieën is slechts de helft van de organisaties 
tevreden. mogelijk heeft dit te maken met de grote 
hoeveelheid informatie die bij deze technologieën 
wordt verzameld. het analyseren van deze infor-
matie is daarom lastig en tijdrovend. Burgerpartici-
patie, netwerkanalyses, datamining en profiling 
worden weinig gebruikt, maar daarover is wel veel 
tevredenheid. mogelijk is de reden voor de hoge 
tevredenheid dat deze technologieën zeer gericht 
worden toegepast. het geringe gebruik, bijvoor-
beeld bij burgerparticipatie, is mogelijk ook te 
 verklaren doordat bij veel organisaties (nog) 
niet wordt voorzien in de benodigde kennis en 
 organisatorische ondersteuning om deze techno-
logieën effectief toe te passen.

Figuur 1 > Juridische knelpunten
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maar is ook ruimte opengelaten voor mogelijke 
andere knelpunten. 79 procent bleek tegen juridi-
sche knelpunten aan te lopen, 90 procent tegen 
organisatorische knelpunten en 90 procent tegen 
technologische knelpunten.

Hoewel geld vaak een 
probleem is, is het 
niet altijd het enige 
of belangrijkste 
 probleem

in figuur 1 zijn de juridische knelpunten te zien. 
het grootste deel wordt ingenomen door onvol-
doende juridische basis voor het gebruik van de 
technologie. daarbij moet meteen de kanttekening 
worden geplaatst dat dit niet betekent dat deze 
juridische basis er zou moeten komen. het ont-
breken van een juridische basis, kan immers 
ook betekenen dat die politiek, juridisch en/of 
ethisch niet gewenst is. de andere knelpunten zijn 
onduidelijkheid over wat juridisch is toegestaan en 
onduidelijkheid over hoe om te gaan met persoons-
gegevens. andere problemen die de respondenten 
noemden, waren het opslaan van gegevens op 
andere netwerken of in het buitenland, onvoldoen-
de mogelijkheden tot gegevens koppelen met >>

nieuwe tecHnologieën

Bij aftappen, vingerafdrukken en dna-
onderzoek heeft iedereen wel een beeld. 
Enkele minder bekende technologieën 
zijn:
•	 	Netwerkanalyses:	analyses	van	onder-

linge relaties tussen personen. wie 
kent wie? sociale netwerksites als 
hyves, Facebook, myspace, maar ook 
bel- en e-mailgedrag kunnen inzicht 
geven.

•	 	Biometrie:	verzamelnaam	voor	identi-
ficerende technieken op basis van 
unieke lichaamskenmerken. 
voorbeelden zijn vingerafdrukken, 
dna, stemherkenning, pasfoto’s.

•	 	Virtual	Reality:	met	computerbeelden	
een 3d-wereld nabootsen voor bijvoor-
beeld reconstructies.

•	 	RFID:	afkorting	van	Radio	Frequency	
identification, technologie om kleine, 
goedkope chips op objecten te plaat-
sen teneinde deze altijd en overal te 
kunnen volgen.

•	 	Datamining:	geautomatiseerd	
 analyseren van grote hoeveelheden 
gegevens met wiskundige algoritmen 
om nieuwe patronen en verbanden te 
vinden. 

•	 	Profiling:	opstellen	van	profielen,	
zoals daderprofielen en risicoprofielen.

•	 	Narrowcasting:	doelgroepenbenade-
ring via netwerken als hyves, 
Facebook, etc.
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 andere overheidsinstellingen en weigering 
van bevoegdheden door het om en weigering 
van bewijs door de rechter.

de organisatorische knelpunten zijn weergegeven 
in figuur 2. het betreft onder meer onvoldoende 
financiering, onvoldoende inzicht en overzicht, 
onvoldoende capaciteit en onvoldoende regie 
en sturing. op eigen initiatief noemden respon-
denten meerdere keren onvoldoende capaciteit, 
gebrekkige borging en onvoldoende adaptiviteit 
van collega’s. hoewel geld dus vaak een probleem 
is, valt op dat het niet altijd het enige of belang-
rijkste probleem is.

de belangrijkste van de technologische knelpunten 
(zie figuur 3), is onvoldoende inzicht in wat er 
‘te koop’ is. dit verklaart grotendeels waarom 
de antwoorden op de eerdere vragen bleven steken 
op technologieën waarmee men reeds bekend 
is. onbekend maakt dus onbemind. andere 
 technologische knelpunten zijn onvoldoende 
gebruikersvriendelijkheid en onvoldoende 
 beschikbaarheid. 

successen en evaluaties
de laatste vragen van de enquête gingen over 
 succesverhalen en evaluaties. 26 procent van  
de respondenten gaf aan niet te beschikken over 
echt duidelijke, aansprekende succesverhalen. 
de overige respondenten zeiden wel over zulke 

 succesverhalen te beschikken, maar wilden of 
 konden deze niet zonder meer met ons delen. 
de succesverhalen die wel beschikbaar zijn,  
worden momenteel voor enkele technologieën 
geïnventariseerd.

er wordt veel 
 technologie in de 
opsporing gebruikt, 
maar niet altijd 
naar tevredenheid

succesverhalen laten zien dat de inzet van een 
 technologie in de opsporing iets kan opleveren. 
hoeveel en hoe vaak dit iets oplevert, vergt een 
systematischer evaluatie. 40 procent van de 
 respondenten gaf aan geen evaluaties te doen 
naar de effectiviteit van de inzet van een bepaalde 
technologie in de opsporing. 30 procent gaf aan 
te evalueren na pilots en 20 procent gaf aan te 
 evalueren na pilots en periodiek na implementatie. 
Bij de resterende 10 procent was onbekend of er 
 evaluaties plaatsvinden.

alles overziend, blijkt dat er veel technologie in 
de opsporing wordt gebruikt, maar niet altijd naar 
tevredenheid. Er is eerder behoefte aan meer ruimte 

Figuur 2 > Organisatorische knelpunten
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 aantoonbare successen dan is het waarschijnlijk 
beter om tijd, geld en mankracht op een andere 
technologie in te zetten.

een juridische 
basis komt pas 
in beeld als een 
 technologie aan-
toonbaar resultaten 
oplevert voor 
de opsporing

deze en andere resultaten worden bij de verdere 
beleidsvorming gebruikt om opsporingsinstanties 
meer inzicht en overzicht te verschaffen in de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de inzet 
van technologie. ook kunnen ze meer duidelijkheid 
scheppen over wat juridisch wel en niet is toe-
gestaan. het realiseren van een juridische basis 
komt pas in beeld als een technologie aantoonbaar 
resultaten oplevert voor de opsporing en daarnaast 
(net als bij andere opsporingsbevoegdheden) 
 voldoet aan de eisen van proportionaliteit en 
 subsidiariteit als het gaat om de mogelijke inbreuk 
op burgerrechten, zoals privacy, non-discriminatie 
en integriteit. <<

voor bestaande technologieën dan vraag naar 
 nieuwe technologieën. dit lijkt sterk gekoppeld aan 
het gebrek aan overzicht van wat er zoal mogelijk 
is en ‘te koop’ is. dat is een van de belangrijkste 
knelpunten. daarnaast is ook vaak onduidelijk 
wat juridisch kan en mag. geld, kennis en kunde 
ontbreken soms.

Bij een kwart van de organisaties ontbreken succes-
verhalen. de vraag is waarom doorgegaan wordt 
met de inzet van een bepaalde technologie als er 
geen duidelijke successen te melden zijn. mogelijk 
 moeten die successen nog komen, maar de vraag 
is wanneer duidelijk wordt of die successen über-
haupt nog zullen volgen. dat hangt sterk samen 
met het feit dat evaluaties vaak ontbreken. Er 
wordt dan onvoldoende kritisch gekeken of iets 
werkt. in zulke gevallen is er geen sprake van 
een gesloten leercirkel. 

uiteraard kon met deze enquête niet de effectiviteit 
van verschillende technologieën worden vast-
gesteld. daarvoor is empirisch onderzoek nodig, 
dat inmiddels in gang is gezet. wel kan al worden 
aanbevolen om bij nieuwe technologieën vooraf 
een duidelijk plan, inclusief kritische succes-
factoren, te maken alvorens met een pilot te 
 starten. in een afgebakende tijd van bijvoorbeeld 
een half of een heel jaar kan dan geëxperimenteerd 
 worden. Zijn er aantoonbare successen, dan kan 
men overgaan tot implementatie, zijn er geen 

Figuur 3 > Technologische knelpunten
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de leefbaarheid en veiligheid in de arnhemse krachtwijk klarendal 
zijn het afgelopen decennium zichtbaar verbeterd. dat is duidelijk 
voor iedereen die een kijkje neemt op de klarendalseweg en de 
sonsbeeksingel, die het kloppend hart vormen van het arnhemse 
modekwartier. modewinkels en een trendy grand café – met 
daarboven het monsteratelier, waar ontwerpers proefcollecties 
kunnen laten maken en mbo-leerlingen stage kunnen lopen – 
domineren daar het straatbeeld. wat kunnen andere risicobuurten 
leren van de ervaringen in klarendal?
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 rEpOrTAgE  wijkenaanpak in arnhem

mode maakt 
mooi én veilig



100% mode stimuleert de ontwikkeling van 
mode-initiatieven in klarendal, een wijk die 
 tientallen jaren berucht was vanwege haar drugs-
problematiek. woningcorporatie volkshuisvesting 
arnhem heeft panden gerenoveerd, de verloede-
ring van de openbare ruimte is aangepakt en zo’n 
vijftig modegerelateerde bedrijven hebben zich 
in de wijk gevestigd. klarendal staat anno 2011 
eerder bekend om zijn modekwartier dan om 
zijn leefbaarheidsproblematiek.

Heisa team
“in de jaren zeventig en tachtig verdwenen veel 
ondernemers uit klarendal, met name als gevolg 
van de komst van winkelcentra in andere delen 
van de stad”, zegt robin atema, die sinds 2008 
projectleider is van 100% mode. verloedering en 
leegstand in beeldbepalende straten waren het 
gevolg. “rond de eeuwwisseling was klarendal 
een onveilige wijk: het was een concentratieplek 
van coffeeshops. door kraakpanden en kamerver-
huur door huisjesmelkers zag het er groezelig uit. 
kleine en grote criminaliteit waren aan de orde 
van de dag. Er moest echt worden ingegrepen”, 
onderschrijft Charly tomassen, programmaleider 
wijkenaanpak bij de gemeente arnhem. “de eer-
ste stap was om vertrouwen en gezag te herstel-
len”, vat tomassen de acties samen die gemeente 
en politie aan het begin van het millennium in 
klarendal ondernamen. de gemeente investeerde 
in het verbeteren van de openbare ruimte en het 
openbaar ministerie nam deel aan een landelijke 
pilot met justitie in de Buurt. Er kwam een politie-
huiskamer, een unicum in arnhem, en het ‘heisa 
team’ werd opgericht. “heisa stond voor: het is 
afgelopen. daarmee trad de politie op met zero 
tolerance en extra surveillance.”

tussen 2001 en 2005 wordt vervolgens een  
sociaal programma uitgevoerd waarin de focus 
ligt op schoon, heel en veilig, en daarnaast op 
jeugd, sport en cultuur. het programma is in 
samenspraak met wijkbewoners ontwikkeld. 
“Bewoners wilden de levendigheid en leefbaarheid 
van jaren vijftig en zestig terug”, vertelt robin 
atema van 100% mode, dat in 2004 van start ging. 
“Er was een breed gedragen wens om de assen  
van de wijk – de honderden meters lange klaren-
dalseweg en de hommelsweg die de wijk met  
het centrum verbindt – weer tot leven te brengen”, 
zegt Charly tomassen. 

door lynsey dubbeld
de auteur is trendanalist bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en veiligheid (CCv).

 E
en nieuwe jordaan. de arnhemse vogelaar-
wijk klarendal zou wel eens kunnen uit-
groeien tot zo’n geliefde, kleinschalige en 
gemengde wijk dicht bij het stadscentrum. 

dat staat in De nieuwe kracht van Klarendal, een 
onderzoek dat in het voorjaar werd uitgevoerd in 
opdracht van de toenmalige rijksbouwmeester, 
liesbeth van der Pol. 

het rapport concludeert dat het project 100% 
mode een zeer positief effect heeft gehad op 
de negentiende-eeuwse volkswijk.  >>

Om de volkswijk 
Klarendal een fris 
aanzien te geven, 
moedigt de gemeente 
ondernemers in de 
modeketen aan om 
zich daar te vestigen 
/ foto: Inge van Mill. 
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straat. ik wil niet zeggen dat iedereen elke dag bij 
elkaar koffie drinkt, maar een modeondernemer 
die ook wijkbewoner is, komt wel in contact 
met de buurt.”

 ‘er is een nieuw 
soort optimisme 
gekomen. men wil 
hier weer wonen’

de veiligheid heeft zich in gunstige zin mee- 
ontwikkeld met de revitalisering van de wijk, 
 constateert de gemeente. tomassen: “in de 
 periode van 2001 tot 2009 is eerst nog een stijging 
van onveiligheidsgevoelens te zien, maar sinds 
2003 is sprake van een continue daling. nog 
 spectaculairder is het percentage buurtbewoners 
dat positief is over de toekomst. Er is een nieuw 
soort optimisme gekomen. men wil hier weer 
wonen.” de coffeeshops in de buurt zijn groten-
deels gesloten (van de twintig zijn er nog vijf over) 
en bewegen mee in nieuwe orde. “Ze doen wat aan 
hun uitstraling en letten op overlast die wordt 
veroorzaakt door bezoekers.”

adoptietermiJn
uit de meest recente wijkmonitor van arnhem, 
die uit 2010, blijkt dan ook dat klarendal bovenaan 
de ranglijst van de vier krachtwijken in de gemeen-
te staat. relatief veel inwoners zeggen contact 
te hebben met buurtbewoners met een andere 
etnische achtergrond en zijn tevreden over 
 voorzieningen voor jongeren. Bovendien ervaart 
een fors deel van de bewoners van klarendal 
(40 procent) vooruitgang in de buurt. van alle 
vogelaarwijken in nederland heeft klarendal, 
samen met de arnhemse prachtwijk malburgen, 
in de periode 2008 tot en met 2010 de meeste 
 verbeteringen doorgemaakt, constateert de in 
juni 2011 verschenen leefbaarometer.

“tijdens mijn bezoeken in de afgelopen jaren 
heb ik met eigen ogen gezien dat klarendal een 
positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt.  
die lijn wordt hopelijk de komende jaren door-
gezet”, zegt alexander Pechtold, die als lid van 
de tweede kamer de wijk adopteerde. in april 

de bewoners denken aan een bakker en melkboer 
op de hoek van de straat, maar de gemeente en 
woningcorporatie zien daar niets in. tomassen: 
“Er moest worden aangesloten bij waar stad sterk 
in was – en dat was in mode en creativiteit.” 
 arnhem beschikt over een internationaal toon-
aangevende modeopleiding en in klarendal wonen 
volop studenten en creatievelingen. 

met 100% mode worden startende modeont-
werpers en jong talent gestimuleerd om zich 
in klarendal te vestigen en daar wonen te combi-
neren met een atelier of een winkel. robin atema: 
“het gaat om ondernemers in de hele modeketen, 
van productie tot verkoop, dus niet alleen kleding-
winkels maar ook modellenbureaus, styling-
bureaus, accessoireontwerpers, productieateliers 
en modetijdschriften. als je woont naast je atelier 
kan je op gekke tijden werken, wat nog wel eens 
gebeurt in deze sector.”

stadsavonturiers
in 2006 openen de eerste vier modewinkels in 
 klarendal de deuren. inmiddels is in de wijk een 
modekwartier verrezen waar zo’n vijftig mode-
gerelateerde ondernemingen actief zijn. de buurt 
maakt deel uit van de omvangrijke infrastructuur 
op het gebied van mode in arnhem. naast de 
modeopleiding staat de stad bekend om een 
goedbezocht publieksfestival, de arnhem mode 
Biënnale. sinds de eeuwwisseling is de arnhemse 
werkgelegenheid in de mode met ruim 4 procent 
gegroeid en de stad telt inmiddels 800 bedrijven 
in de fashion & design sector. 

“Een onveilige wijk is veranderd in een buurt die 
interessant is voor stadsavonturiers”, concludeert 
Charly tomassen over klarendal. Zo zijn de woZ-
waarden licht gestegen, terwijl die in de rest van 
de stad zijn gedaald. 

“het project 100% mode is een motor geweest 
om de openbare ruimte te vernieuwen”, vult robin 
atema aan. “Bijvoorbeeld: nieuwe verlichting en 
straatmeubilair zijn door het project nét iets 
mooier geworden dan normaal. de koppeling 
met de modeketen vormde een extra stimulans 
om het speciaal te maken.” ook draagt de komst 
van modeondernemers bij aan de sfeer in de wijk. 
“de mensen die in klarendal zijn gekomen, praten 
met hun buren. dat geeft een beter klimaat op 
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 successen van klarendal? “je moet niet denken 
dat je met modeontwerpers een achterstandswijk 
kunt redden”, relativeert robin atema. “maar in 
arnhem bleek mode een sleutel te zijn om dingen 
slim op elkaar aan te sluiten, zoals een woning-
corporatie die verloederde panden koopt en een 
nieuwe bestemming geeft, en creatieven die een 
deal willen maken. het project 100% mode heeft 
iets voor de hele wijk gedaan.”

daarbij is betrokkenheid van de buurtbewoners 
geen overbodige luxe. atema: “Er wordt echt 
geluisterd naar wat bewoners willen. het 
 openingsfeest van het modekwartier was een 
combinatie van activiteiten die bewoners en 
modeontwerpers samen hebben uitgedacht. 
mensen bij elkaar brengen en van elkaar leren, 
dat is wat er gebeurd is in klarendal.”

pokon
“je moet in ieder geval investeren in vertrouwen, 
zodat je als gemeente, woningcorporaties en wijk-
organisaties gezamenlijk kunt optrekken”, meent 
Charly tomassen. “het is daarnaast belangrijk 
samen te kijken naar de toekomst van de wijk. hoe 
ziet de gewenste wijk er over tien of twintig jaar 
uit, denkend en redenerend vanuit de identiteit, 
de sterke kanten en de realistische mogelijkheden 
van de wijk?” atema: “het gaat om zoeken naar 
creatieve oplossingen, blijven kijken naar waar je 
heen wilt, en aansluiten op wat er is. Er is vaak al 
heel veel en dat heeft alleen wat Pokon en extra 
water nodig. dat kan je beter doen dan nieuwe 
stekjes planten.” Een simpele succesformule is 
uit de ervaringen in klarendal dus niet af te leiden. 
“je kunt een wijkaanpak niet zomaar kopiëren. 
maar de overlegvorm die in klarendal is gebruikt, 
de economische tafel, hebben we nu ook in Presik-
haaf en malburgen geïntroduceerd. En we pro-
beren daar, net als in klarendal, de bedrijvigheid te 
versterken.”

volgens het rapport De nieuwe kracht van Klarendal 
staat de wijk nu voor een aantal belangrijke beslis-
singen. Zo wordt geadviseerd om de relatie tussen 
modekwartier, oud-klarendallers en migranten 
te verstevigen. ook de kindvriendelijkheid in 
de wijk is een punt van aandacht. En uit de wijk-
monitor blijkt dat klarendal nog negatief scoort 
wat betreft huiselijk geweld, verloedering en 
schooluitval. <<

 verlengde de fractievoorzitter van d66 de adoptie-
termijn met vier jaar. die adoptie was in 2007, bij 
aanvang van de wijkenaanpak van toenmalig 
minister vogelaar, van start gegaan. 

het vogelaarbeleid is gericht op de bestrijding 
van de maatschappelijke problemen in de veertig 
zogenoemde kracht- of aandachtswijken en op 
de verbetering van de positie van de inwoners van 
deze buurten. de centrale doelstelling van het 
beleid is om de stadsbuurten binnen acht tot tien 
jaar te veranderen in wijken waar mensen kansen 
hebben en waar het prettig is om te wonen. 

‘Je moet niet denken 
dat je met mode-
ontwerpers een 
 achterstandswijk 
kunt redden’

in klarendal dateren de wijkaanpak en het 100% 
mode project van vóór het vogelaarbeleid. de wijk 
heeft wel geprofiteerd van de financiële impuls 
van de krachtwijkenaanpak. wat kunnen andere 
krachtwijken en risicobuurten leren van de 

Herstructurering

recent onderzoek van het sociaal en 
Cultureel Planbureau naar de ontwikke-
ling van veiligheid en leefbaarheid in 
de veertig vogelaarwijken laat zien dat 
vooral herstructurering van de woning-
voorraad positieve effecten sorteert. 
die effecten zijn het sterkst als huur-
woningen worden vervangen door 
koopwoningen; bij de verkoop van 
sociale huurwoningen treden nauwe-
lijks effecten op. groenvoorzieningen en 
sport- en speelveldjes, zoals een Cruyff 
Court of een jantje Beton sprankelplek, 
hebben weinig effect op de sociale 
cohesie en de leefbaarheid en veiligheid.
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werken aan de veiligheidsbeleving in rotterdam 

viJf vuist-
regels voor 
een beter 
veiligHeids-
gevoel

rotterdam heeft de afgelopen jaren 
zichtbare resultaten geboekt op het gebied 
van objectieve veiligheid. het aantal 
meldingen en aangiften is gedaald.  
Perron nul ging dicht, de keileweg werd 
gesloten en bedelaars verdwenen uit het 
straatbeeld. tegelijkertijd blijft het veilig-
heids gevoel gelijk of loopt zelfs terug. 
hoe is dit te verklaren? maar vooral: hoe kun 
je het veiligheidsgevoel wél verbeteren? 
de gemeente gaat hier de komende 
tijd actief mee aan de slag.



De Rotterdamse wijk LeMidi in 
het stadsdeel Delfshaven. 

Een opgeruimde fysieke 
 omgeving vergroot het 

 veiligheidsgevoel van  
bewoners / foto: Inge  

van Mill.

door arjen littooij en peter groeneveld
arjen littooij was ten tijde van het schrijven van dit  

artikel directeur veiligheid van de gemeente rotterdam, 

Peter groeneveld is werkzaam als adviseur bij  

de directie veiligheid.

 o
p 18 april 2011 vond in rotterdam de 
 werkconferentie Hoe beïnvloed je het 
 veiligheidsgevoel? plaats. daarmee werd 
de aftrap gegeven voor een nieuwe aan-

pak van de veiligheidsbeleving in de gemeente. 
deze bijdrage beschrijft de belangrijkste lessen 
uit de conferentie en de rotterdamse agenda 
voor de toekomst. 

Zowel in rotterdam als in de rest van het land 
laten politiecijfers, in de vorm van aangiften en 
meldingen, een dalende trend zien. de rotterdamse 
veiligheidsindex laat tegelijkertijd zien dat 
 bewoners niet zonder meer positiever zijn gaan 
oordelen over de veiligheid in hun eigen wijk. 
met name op het gebied van overlast en verloede-
ring is er sprake van een discrepantie tussen 
 objectieve en subjectieve veiligheid, ook wel  
de perception gap genoemd.

wanneer bewoners 
een probleem niet 
als zodanig ervaren, 
dient de aanpak 
ook niet zichtbaar 
te zijn

wat maakt nu dat mensen zich onveilig voelen? 
het gevoel van veiligheid is vaak niet alleen een 
gevolg van feitelijke verschijnselen van criminaliteit 
of overlast. Belangrijk is ook de omgeving waarin 
mensen zich bevinden. Eysink smeets, moors en 
Baetens hebben dit jaar in een onderzoek op een 
rij gezet welke factoren de betreffende percepties 
vooral beïnvloeden (zie artikel op pagina 26 in 
deze secondant). de onderzoekers geven aan 
dat persoonlijke factoren een rol spelen en ook de 
sociale omgeving, waarin mensen zich bevinden. 
daarnaast is ook de reactie van andere mensen 
en  (overheids)instituties op verschijnselen in >>
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gevoelens van onveiligheid zorgen. Belangrijke 
les is dan ook dat de zichtbaarheid van de aanpak 
moet aansluiten bij de ervaren problematiek door 
bewoners. het aansluiting zoeken bij de ervaren 
problematiek, stond centraal in de brede aanpak 
op de heindijk in de deelgemeente ijsselmonde. 
vanaf eind jaren negentig was in dit gebied in 
 toenemende mate sprake van criminaliteit en 
jeugdoverlast. de aanhouding van een groot aantal 
jongeren in 2006 veroorzaakte een schokgolf in 
het gebied. onder deelgemeentelijke regie hebben 
verschillende partijen vervolgens de handen ineen 
geslagen om de ervaren criminaliteit en overlast 
aan te pakken.

met de ‘blauwe   
dril boor’ moet   
crimi naliteit 
 onverminderd hard 
worden aangepakt 

de aanpak bestond uit een persoonsgerichte 
 aanpak en interventies in de sociale infrastructuur 
in de omgeving en werd ondersteund door organi-
satorische maatregelen en communicatie. deze 
maatregelen leidden tot een aantoonbare verbete-
ring van de veiligheidsbeleving onder de bewoners. 
Zij schrijven het grootste effect toe aan de aanpak 
en uitverhuizing van de meest overlastgevende 
bewoners, gevolgd door screening om de instroom 
van nieuwe overlastgevers te voorkomen. Professio-
nals noemen vooral de gezamenlijke probleem-
gerichtheid in het gebied en samenwerking als 
belangrijke succesfactoren. 

agenda voor de toekomst
in de werkconferentie is door rotterdamse 
 professionals en wetenschappers gesproken over 
de uitkomsten van de onderzoeken en ervaringen 
uit de praktijk om veiligheidsgevoelens te beïnvloe-
den. gezamenlijk kwam men tot de conclusie dat 
criminaliteit onverminderd hard moet worden aan-
gepakt met de zogenoemde blauwe drilboor. Crimi-
nelen die in grote auto’s rondrijden of overlastge-
vende jongeren die op dezelfde plaats terugkomen, 
zijn voor veel rotterdammers zichtbare signalen 
dat het niet veilig is. deze ‘onaantastbare personen’ 

de buurt van invloed op het veiligheidsgevoel. 
met al deze factoren moet dus rekening gehouden 
worden om het veiligheidsniveau in rotterdam 
de komende jaren op een hoger peil te brengen. 

veiligHeidsbeleving in onderzoek
de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar 
het begrip ‘subjectieve veiligheid’ en strategieën 
om deze te beïnvloeden. het Centrum voor Crimi-
naliteitspreventie en veiligheid hanteert daarbij 
de ‘tafel van 12’, waarin evidence based interventies 
staan opgesomd om de subjectieve veiligheid 
te beïnvloeden. 

ook rotterdam heeft in 2010 verschillende weten-
schappelijke onderzoeken laten verrichten naar 
de effecten van een aantal interventies op het 
gevoel van veiligheid. de onderzoeken bestonden 
uit analyses van de cijfermatige gegevens en inter-
views met bewoners en professionals. Belangrijke 
conclusie uit deze onderzoeken is in de eerste 
plaats dat de verschillende interventies uit de tafel 
van 12 weliswaar bij de verschillende aanpakken op 
het gebied van veiligheid worden ingezet, maar dat 
deze bewuster toegepast zouden kunnen worden. 
in de tweede plaats is een belangrijk inzicht dat de 
zichtbaarheid van de aanpak moet correleren met 
de mate waarin een probleem ook daadwerkelijk als 
probleem wordt ervaren door bewoners. daar waar 
een probleem ook daadwerkelijk als probleem 
wordt beleefd, dient de aanpak zichtbaar te zijn. 
wanneer daarentegen bewoners een probleem niet 
als zodanig ervaren, dient de aanpak ook niet zicht-
baar te zijn. Een zichtbare aanpak van problemen 
die niet als zodanig worden ervaren, kan onveilig-
heidsgevoelens juist aanwakkeren. 

zicHtbare aanpak
Een voorbeeld hiervan is het communiceren over 
het oprollen van illegale hennepkwekerijen in de 
buurt. in rotterdam was het lang de gewoonte om 
uitgebreid te communiceren als in een straat een 
hennepkwekerij was opgerold. op de ramen kwam 
dan een makelaarsbord te hangen: ‘wéér een 
op gerold’. vanuit het vertrekpunt van daadkrachtig 
optreden is dit een goed initiatief. met het oog 
op het veiligheidsgevoel echter moeten we ons 
afvragen of dit verstandig is. veel bewoners ervaren 
illegale hennepkwekerijen niet direct als probleem. 
vaak zijn ze zich er ook niet van bewust, totdat er 
een bord voor het raam hangt. dat kan ook voor 
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hebben dat het echt luisteren naar bewoners 
 cruciaal is om welke aanpak dan ook te laten slagen 
en het vertrouwen te herstellen. werken aan het 
veiligheidsgevoel betekent bewoners serieus nemen 
en alert reageren op hun signalen. de gezags-
driehoek en andere gezichtsbepalende personen 
 scheppen hiervoor de voorwaarden. Zij zullen de 
professionals in de wijk stimuleren en ondersteunen 
bij het werken aan  veiligheidsbeleving. met de 
 werkconferentie is een goede aftrap gegeven, 
 waarmee nu verder aan de slag wordt gegaan. 
 rotterdam treedt daarbij ook graag in contact 
met andere gemeenten om ervaringen en inzichten 
met elkaar uit te wisselen. <<

zullen dan ook hard aangepakt moeten worden 
door de handhavers van politie en stadstoezicht. 
mensen zien zo met hun eigen ogen dat er ook echt 
wat wordt gedaan aan hun veiligheid. om vervol-
gens meer grip te krijgen op de veiligheidsbeleving 
zijn in rotterdam vijf vuistregels opgesteld die voor 
elke aanpak op het gebied van veiligheid leidend 
zijn (zie kader).

vraaggericHt werken
de essentie van het werken volgens deze vuistregels 
betreft het vorm geven van een vraaggerichte en 
dienstbare houding van overheidsprofessionals in 
de wijk. iedere  professional moet tussen de oren 

1.  treed snel en zicHtbaar op 
tegen signaalcriminaliteit 
en signaaloverlast

bij het begrip signaalcriminaliteit en 
signaaloverlast gaat het om die vormen 
van overlast die voor bewoners symbool 
staan voor de achteruitgang in de wijk 
in zowel sociaal, moreel of fysiek 
opzicht. een zichtbare aanpak dient 
daarbij als breekijzer om het vertrou
wen te herstellen. de overheid treedt 
alert en zichtbaar op tegen de door 
bewoners aangegeven problemen. 

2. ricHt Je op een klein gebied
Wat het probleem ook is, een heldere 
afbakening van het gebied is een 
belangrijke voorwaarde. In dit afge
bakende gebied is het soms nodig 
om met alle partners gezamenlijk op 
chirurgische wijze aan de slag te gaan 
om de problemen echt aan te pakken. 
de aanpak aan de Heindijk is hier een 
goed voorbeeld van. 

3.  betrek bewoners actief  
biJ de aanpak

om problemen echt te kunnen door
gronden, is het essentieel bewoners 
te betrekken bij de veiligheidsaanpak. 
Hierbij past een vraaggerichte houding 
van de overheid, waarin luisteren naar 
bewoners centraal staat. bewoners 

 hoeven daarbij niet per se mee te 
 beslissen. Het gaat in ieder geval om 
het meedenken en mee‘weten’, om 
 vervolgens samen de aanpak vorm te 
geven. een goede terugkoppeling aan 
bewoners over verrichte activiteiten 
is daarbij essentieel. deze werkwijze 
komt concreet tot uiting in ‘buurt 
bestuurt’ dat succesvol is gestart 
in delfshaven en waarbij bewoners 
mochten meebepalen waaraan politie 
en stadstoezicht een deel van hun uren 
moeten besteden. Momenteel wordt 
‘buurt bestuurt’ in verschillende deel
gemeenten ingevoerd. andere succes
volle initiatieven zijn de gezamenlijke 
burgerschouwen en de stuurgroepen 
Veilig in de Wijk, waarbij de gezagsdrie
hoek samen met bewoners vergadert 
in de wijk en afspraken maakt over 
de benodigde aanpak. 

4.  investeer in de mensen,  
de Huizen en de buitenruimte

beleving van onveiligheid komt niet 
alleen voort uit criminaliteit, overlast 
en verloedering, maar wordt ook ver
oorzaakt door bredere processen op het 
sociale en fysieke vlak. om de sociale 
weerbaarheid te vergroten, is het 
belangrijk dat verschillende groepen 
(oud, jong, autochtoon, allochtoon) 
met elkaar in contact treden.  

onbekend maakt vaak ook onbemind. 
Het versterken van de sociale cohesie 
zorgt ervoor dat bewoners het gevoel 
krijgen zelf in control te zijn en elkaar 
weer durven aan te spreken. daarnaast 
is de staat van de fysieke omgeving een 
belangrijk element dat meespeelt in 
het veiligheidsgevoel: een gebied dat 
schoon en heel is, wordt doorgaans als 
veiliger ervaren. ook al ervaren profes
sionals hondenpoep of slechte straat
verlichting zelf niet direct als veilig
heidsprobleem, bewoners hebben deze 
associatie wel en benoemen dit vaak 
als grootste ergernissen. Investeren in 
de fysieke omgeving heeft dan ook 
wel degelijk zin. 

5. communiceer op maat
voor wat betreft communicatie geldt 
ook dat er aangesloten moet worden bij 
de ervaren problematiek door bewoners. 
daar waar een probleeZm niet als 
zo danig wordt ervaren, heeft het geen 
zin om hierover uitgebreid te communi-
ceren. dit kan zelfs juist contraproduc-
tief  werken en onveiligheidsgevoelens 
oproepen. om communicatie gerichter 
in te zetten, gaat rotterdam in toe-
nemende mate gebruik maken van 
 sociale media, zoals twitter.
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In de Haagse binnenstad zijn bedrijven 
zoals juweliers een populair doelwit 
voor overvallers / foto: Inge van Mill.

 rEpOrTAgE  donkere dagen offensief zet overvallers in de schijnwerpers 

regio Haaglan den 
zweert biJ pers oons-
gericHte aanpa k 



>>

door paul kattestaart
de auteur werkt als journalist bij kEPCom Creatieve Communicatie.

 J
e staat achter de toonbank een klant te helpen. opeens 
komt er een jongeman binnen, zet een mes op je keel 
en doet een greep in de kassa. Voordat je van de schrik 
bekomen bent, is hij alweer weg, net als de bankbiljetten.  

 Minstens de helft van de winkelovervallen gebeurt 
 volgens deze hit and runmethode. de dader ontkomt en de 
onder nemer loopt, behalve de financiële en materiële schade, 
vaak ook forse psychische schade op.

afroomkluizen
een goede maatregel tegen dit soort overvallen is een afroom
kluis. dit is een stevig stalen kastje, waarin de winkelier  
alle biljetten stopt die hij niet als wisselgeld nodig heeft.  
Het wordt bij de kassa, maar uit het zicht van bezoekers,  
aan gebracht. de gemeente den Haag installeerde tijdens het 
donkere dagen offensief gratis vijfhonderd afroomkluizen bij 
ondernemers in de stad. dat gebeurde in de vijf winkelgebie
den waar de meeste overvallen plaatsvinden: de binnenstad 
en de omgeving rondom de Fahrenheitstraat, Jan Luykenlaan, 
de Leyweg en Paul krugerlaan. Ze gingen naar de bedrijven die 
bij de overvallers het meest populair zijn: (avond)supermark
ten, restaurants, tabakwinkels, banken, juweliers, slijterijen, 
apotheken/drogisterijen en videotheken. 

Bedrijfsleven

de meeste overvallen vinden plaats in 
de winter, vooral in de maanden voor 
de feestdagen. om het aantal terug te 
dringen, startte de overheid in 2010 het 
donkere dagen offensief, dat loopt van 
1 oktober tot 30 april. gemeenten mogen 
het op hun eigen manier invullen. in 
den Haag hebben gemeente, openbaar 
ministerie, politie en andere partners 
maatregelen genomen die ook na de 
donkere dagen doorlopen. “Criminelen 
stoppen niet op 1 mei, wij ook niet.” 
het volgende offensief staat alweer 
voorde deur.
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Voor de verstrekking stelde de gemeente drie voorwaarden:
1.  de kluis wordt niet afgegeven maar opgehangen.  

dit gebeurt door mensen van de Haeghe Groep, sociale  
dienstverleners, die hiervoor speciaal zijn opgeleid. 

2.  op de winkeldeur komt een sticker die vermeldt dat in 
de winkel een afroomkluis in gebruik is. 

3.  de ondernemer tekent een verklaring dat hij de kluis   
volgens de bijgeleverde instructies gebruikt.

‘door persoonlijke 
bezoeken ontdekten 
we dat ondernemers 
wel degelijk belang-
stelling hebben  
voor veiligheid’

de afroomkluizen waren slechts een van de acties die 
den Haag nam in het kader van het donkere dagen offensief. 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ingegeven door de 
taskforce overvallen, startte dit landelijke initiatief in 2010 
om het aantal overvallen in de wintermaanden terug te 
 dringen en het oplossingspercentage te verhogen. den Haag 
pikte het op in het ketenoverleg, een samenwerkingsverband 
van gemeente, politie, openbaar Ministerie en reclassering 
nederland. de politie Haaglanden maakte vervolgens een 
 probleemanalyse, als uitgangspunt voor verdere acties.  
In de regio Haaglanden worden gemiddeld veertien overvallen 
per maand gepleegd. daarvan vindt zo’n 60 procent plaats 

 tijdens de donkere dagen, vooral in oktober, november 
en december, en dan met name ’s avonds en op vrijdagen. 
Van de 130 winkelgebieden in de regio zijn er zeven aan
gemerkt als hot area: naast de vijf in den Haag, gaat het 
om het stadshart Zoetermeer en debinnenstad van delft. 
op basis van de analyse nam elke partner eigen maatregelen.

teleurstellend
de gemeente den Haag koos voor drie acties, vertelt Paul  
van Min, projectleider van zowel het keurmerk Veilig 
ondernemen (kVo) als het donkere dagen offensief in 
de stad. “eerst nodigden we, namens gemeente, politie, 
kamer van koop handel en het Hoofdbedrijfschap detail
handel, de onder nemers uit de vijf winkelgebieden uit voor 
een voorlichtingsavond. de opkomst was teleurstellend. 
er gingen 1500 uitnodigingen de deur uit en er kwamen 
 ongeveer honderd mensen van zo’n 35 bedrijven.” naast 
 voorlichting van de ketenpartners over het donkere dagen 
offensief, kregen de aanwezigen ook de mogelijkheid zich 
op te geven voor een gratis overvaltraining. “daar konden ze 
leren hoe je een overval kunt voorkomen, hoe je je het beste 
gedraagt als het je overkomt, maar ook hoe je daarna de draad 
weer oppakt. Inmiddels zijn er tien trainingen geweest, met 
in totaal 160 deelnemers.” de tweede actie betrof de afroom
kluizen, waarvoor een  preventiemedewerker van de gemeente 
bij de ondernemers langsging. “bijkomend voordeel van die 
persoonlijke bezoeken”, zegt Van Min, “is dat we zo ontdekten 
dat ondernemers wel degelijk belangstelling hebben voor 
 veiligheid. natuurlijk moet je komen als hij tijd heeft en begrip 
tonen als hij tussendoor een klant moet helpen. Maar dan 
heeft hij ook zeker  interesse in de Vkbregeling (Veiligheid 
kleine bedrijven – red.), het kVo, een afroomkluis en een 
 overvaltraining.”
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gepaard gaan met letsel, pakt het twisterteam en de 
bovenregionale recherche op. de wijkbureaus houden zich 
vooral bezig met de veelplegers en gelegenheidsovervallers 
die doorgaans alleen opereren. Zij plegen verreweg de meeste 
overvallen: 73 procent.

de politie Haaglanden neemt eveneens preventieve maat
regelen die passen in het donkere dagen offensief. behalve 
voorlichten tijdens de bijeenkomsten met de ketenpartners, 
raadt de politie ondernemers ook aan een pinautomaat te 
nemen, beveiligingscamera’s en een burenbelsysteem te 
installeren en deel te nemen aan het kVo.

‘we zetten 
bijvoorbeeld ook 
automatische 
nummerplaat  
registratie in’

daarnaast onderneemt het korps acties om zijn zogeheten 
‘heterdaadkracht’ te vergroten. Ze variëren van extra 
 surveillances tot het stimuleren van de burgerparticipatie 
na een overval. salemink: “dat betekent buurtonderzoek, 
getuigen oproepen, beelden van overvallers tonen op 
 billboards en internet, oproepen verspreiden via twitter, 
 smsalerts en burgernet. Maar we zetten bijvoorbeeld ook 
automatische nummerplaat registratie in. door voertuig
gegevens van  verdachte overvallers in te voeren in een 
 database, willen we meer zicht krijgen op verplaatsingen  

‘de straatstewards 
hebben dezelfde 
bevoegdheden als 
jij en ik’ 

de derde actie was de inzet van meer geüniformeerde 
 surveillanten in de vorm van ‘straatstewards’. dit zijn speciaal 
geselecteerde medewerkers van beveiligingsbedrijven die 
samen of in kleine groepjes ‘overduidelijk’ aanwezig zijn in 
de risicogebieden. Zij staan in direct contact met de politie, 
door wie ze vooraf goed zijn gebrieft. “Hun inzet heeft perfect 
gewerkt. niet alleen bij winkeldiefstallen, maar ook bij 
 zakkenrollerij, vechtpartijen en het doorgeven van verdachte 
 situaties”, blikt Van Min terug. “de straatstewards hebben 
dezelfde bevoegdheden als jij en ik, maar als ze een verdachte 
aanhouden, hoeven ze maar te bellen en binnen drie minuten 
is de politie erbij.”

veelplegers
ook de politie is goed te spreken over de straatstewards. 
“Ze zijn een welkome aanvulling op de overige maatregelen”, 
zegt nico salemink, projectleider overvallen van de politie 
Haaglanden. Vanwege de grote impact die een overval heeft 
op zowel het slachtoffer als de mensen eromheen, heeft dit 
korps de aanpak van overvallen in juni 2010 benoemd tot 
 korpsprioriteit. de politie heeft het donkere dagen offensief 
ondergebracht in het ‘Plan van aanpak overvallen’, dat niet 
alleen de winterperiode, maar het hele jaar omvat. Het Plan 
van aanpak onderscheidt vier categorieën overvallen. de twee 
zwaarste, die door professionals worden gepleegd en die >>
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‘we uiten ons medeleven, 
de mensen kunnen 
hun verhaal kwijt en 
 vragen stellen’

Verder werkt de politie Haaglanden, in aanloop naar het 
 volgende donkere dagen offensief, aan een update en 
 doorontwikkeling van het Plan van aanpak. “naast overvallen 
hebben we nog drie korpsprioriteiten: jeugdcriminaliteit, 
 veelplegers en woninginbraken. We gaan, samen met 
onze partners, deze aanpak op alle vier onze prioriteiten 
 toepassen.”

preventie overvallen team
de gemeente den Haag is evenmin met de maatregelen 
gestopt na het donkere dagen offensief 20102011. Zo is 
het aanbieden van afroomkluizen en overvaltrainingen 
vanaf 1 mei doorgegaan, ook buiten de vijf winkelgebieden 
(de teller staat inmiddels op duizend kluizen), maar dan 
 zonder financiële steun van het ministerie. de gemeente 
denHaag klopt voor het donkere dagen offensief 20112012 
opnieuw aan bij het ministerie.

dat doet ze voor twee nieuwe maatregelen, legt Paul van Min 
uit. “ten eerste voor ons Preventie overvallen team, het Pot. 
sinds oktober 2010 bezoek ik met een collega, namens de 
 burgemeester, ieder slachtoffer van een overval in den Haag, 
zowel ondernemers als inwoners. We uiten ons medeleven, 
de mensen kunnen hun verhaal kwijt en vragen stellen. 
Wij geven advies en vertellen bijvoorbeeld over het bureau 

van verdachten of hun aanwezigheid in de buurt van  
een overval.”

bij vergroting van de heterdaadkracht speelt ook de meld
kamer een grote rol. die neemt de regie in handen vanaf het 
moment dat een overval gemeld wordt, tot de alarmering 
van de juiste afdelingen en andere wijkbureaus en de aan
sturing van de eenheden op straat. “We hebben hiervoor 
het drieringensysteem ingevoerd”, vertelt salemink. 
bij  iedere overval zorgt de meldkamer ervoor dat zoveel 
mogelijk politie de straat opgaat, waarbij een groep zich 
naar de plaats delict spoedt, een groep de omliggende 
 straten in de gaten houdt en een groep in een nog grotere 
straal de uitvalswegen controleert. erboven vliegt een 
 helikopter. “Ja, bij elke overval, ook in een woning, halen 
we echt alles uit de kast.”

persoonsgericHte aanpak
Wat de daders betreft, zweert de politie Haaglanden bij een 
 persoonsgerichte aanpak, in nauwe samenwerking met de 
ketenpartners. “Uit een lijst met 237 geweldplegers hebben 
we 22 jongeren geselecteerd die veroordeeld zijn voor een 
geweldsdelict en onder de zorg van de reclassering staan. 
Zij werden een jaar lang wekelijks bezocht door een reclas
seringsambtenaar en een wijkagent. Met die gesprekken 
proberen we te voorkomen dat ze weer in de fout gaan.” 
salemink is ervan overtuigd dat de persoonsgerichte aanpak 
essentieel is om het aantal overvallen terug te dringen. 
“naar mijn gevoel is het de rode draad in ons succes.”
Politie en partners willen de persoonsgerichte aanpak dan 
ook verbreden, van overvallers naar jonge inbrekers, straat
rovers en leden van criminele jeugdgroepen die in de regio 
Haaglanden actief zijn. 
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slachtofferhulp, maken de overvallen ondernemers attent 
op de diverse subsidiemogelijkheden en bieden assistentie 
bij het papierwerk. Vaak zijn de ondernemers die naast en 
tegenover de overvallen winkelier zijn gevestigd, door het 
 incident ook meer ‘preventierijp’ dan voordien. Wij schakelen 
dan het Pot in, dat bestaat uit zes gepensioneerde medewer
kers die geselecteerd zijn op communicatieve vaardigheden. 
Zij gaan langs bij die buren en vragen of ze een checklist 
mogen doornemen over de veiligheid in hun winkel. Zo 
 kweken ze ook bij hen interesse voor een afroomkluis, 
 overvaltraining, Vkbregeling en dergelijke.”

geïntegreerde beveiliging
den Haag vraagt ook dekking voor het project Geïntegreerde 
beveiliging. “Ieder grootwinkelbedrijf in de binnenstad heeft 
eigen beveiligers. In overleg met de bedrijfsleiders van die 
grootwinkelbedrijven is het idee ontstaan om die beveiligers 
te laten rouleren. dat voorkomt bedrijfsblindheid. tijdens de 
wandeling van de ene naar de andere winkel stralen ze autori
teit uit, geven hun ogen de kost en blijven alert, omdat hun 
werk afwisselender wordt. alleen is in de tussentijd wel een 
extra beveiliger nodig voor die grootwinkelbedrijven. daarvoor 
hopen we op financiële steun van het ministerie.” dat het 
donkere dagen offensief resultaat heeft, staat voor zowel 
salemink als Van Min buiten kijf. alleen in welke mate ze 
 precies aan de extra maatregelen zijn toe te schrijven, vinden 
ze moeilijker te zeggen. de politie heeft wel een lijstje over 
de eerste helft van dit jaar (zie kader). Van Min: “Hoeveel 
 overvallen heb je voorkomen? Hoeveel criminelen laten zich 
afschrikken door een sticker? In elk geval zijn het de resultaten 
van de inspanningen van alle partners samen.” <<

resultaten

enkele resultaten politie Haaglanden 
januarijuni 2011
•	 	68	overvallen,	30	minder	dan	in	

dezelfde periode 2010
•	 	aantal	overvallen	op	ondernemers	

gedaald van 32 naar 21
•	 	aantal	overvallen	op	horecaonder

nemingen met 9 gelijk gebleven
•	46	overvallers	aangehouden
•		25	procent	van	de	overvallen	

 opgehelderd.
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Column

Europese politici zonder eigen ideeën 
verwijzen graag naar succesverhalen uit 
amerika. Ze verklaren zich bijvoorbeeld 
voorstander van zero tolerance, zonder 
precies te weten wat dit inhoudt. de 
Engelse premier david Cameron ging 
deze zomer zelfs zover om de voor-
malige politiechef van new york,  
Bill Bratton, te benaderen als mogelijk 
hoofd van scotland yard. voor de conser-
vatieven is het politiële gras bij de atlan-
tische overburen altijd blauwer. maar 
volgens steeds meer deskundigen zit 
het amerikaanse rechtstelsel juist 
moreel en economisch aan de grond. 
Er zitten dit jaar 2,3 miljoen amerikanen 
in de gevangenis. dat zijn in hoofdzaak 
arme afro-amerikanen die met een 
 partijtje drugs zijn betrapt. Zouden we 
dit voorbeeld in nederland willen vol-
gen, dan zou ons gevangeniswezen 
ongeveer tien keer zo groot moeten wor-
den. hoe graag sommige nederlanders 
ook honderdduizend gekleurde ‘straat-
terroristen’ achter de tralies zouden wil-
len zetten, voor dit soort rechtse hob-
by’s heeft minister de jager nu even 
geen geld. En david Cameron trouwens 

nog minder. deze zomer heeft de 
wereldpers kunnen zien hoe de ameri-
kaanse strafrechtspleging in de praktijk 
functioneert. de president van het inter-
nationaal monetair Fonds, dominique 
strauss kahn, werd door een afrikaans 
kamermeisje in new york sofitel 
beschuldigd van aanranding. op gezag 
van de openbare aanklager sloeg de  
new yorkse politie hem publiekelijk in 
de boeien en toonde hem in deze toe-
stand aan de opgetrommelde wereld-
pers (het zogenoemde perp walking).  
Een populaire new yorkse krant toonde 
de foto’s de volgende dag onder de kop 
le viezerik. de aanklager, een telg uit 
een politieke familie met de ambitie om 
– net als zijn voorganger giuliani, kam-
pioen van de perp walk – burgemeester 
van new york te worden, liet weten dat 
de bewijzen ijzersterk waren en met 
het uur sterker werden. hem stond een 
klinkende veroordeling voor ogen door 
een grotendeels uit vrouwen en minder-
heden bestaande jury.

de afloop is bekend. de aangeefster 
bleek over zeven mobiele telefoons te 
beschikken en een seriële leugenaarster 
te zijn. met haar wegens drugshandel 
gedetineerde vriendje zag ze de zilver-
vloot al binnenkomen. van haar geloof-
waardigheid zou tijdens het in de vs 
onvermijdelijke kruisverhoor door  
dsk’s advocaten niets zijn overgeble-
ven. Zo’n afgang kon politicus vance 
zich niet permitteren. hij heeft de zaak 
 schielijk afgevlagd. dsk is zijn baan 
kwijt en zijn politieke carrière is gebro-
ken. ook de aangeefster is publiekelijk 
te schande gezet. 

in het tolerante Europa zou dit anders 
zijn aangepakt. dsk zou door de politie 
niet zo ostentatief zijn vernederd. in 
Frankrijk is het tonen van een beeltenis 
van een gearresteerde dader zelfs bij de 
wet verboden. aan hem zou waarschijn-
lijk preventieve hechtenis noch huisar-
rest zijn opgelegd. ook het slachtoffer 
zou minder onder druk zijn gezet en in 
alle rust en anonimiteit hebben kunnen 
getuigen. maar het belangrijkste ver-
schil is toch wel dat in Europa de straf-
zaak in handen zou zijn geweest van een 
professionele officier van justitie die de 
zaak gewoon zou hebben doorgezet. 
de spermavlekken op de kleding van de 
aangeefster logen er immers niet om. 
de verdediging dat zij tijdens haar 
schoonmaakwerkzaamheden voor de 
gezelligheid of om wat geld een wild-
vreemde oude, dikke man aan zijn gerief 
heeft willen helpen, zal bij de doorsnee 
(vrouwelijke) beroepsrechter op onge-
loof zijn gestoten. vermoedelijke straf 
in een land als nederland: 200 uur 
dienstverlening, plus een bescheiden 
maar symbolisch belangrijke schade-
vergoeding. Zero tolerance op zijn Euro-
pees! kunnen de amerikanen een voor-
beeld aan nemen. 

En wat nu te doen met dsk? ambassa-
deur voor Frankrijk bij de vn in new york 
zou ik zeggen. wel eerst het dossier 
 lubbers even laten doornemen. << 

op ziJn amerikaans

Jan van dijk is hoogleraar victimologie 
en menselijke veiligheid aan de 
universiteit van tilburg.
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de schietpartijen in alphen aan den 
rijn en oslo hebben de aandacht voor 
wapenbezit explosief doen toenemen. 
ook buiten noorwegen en nederland 
staat het veiligheidsrisico in de belang
stelling.

Uit recent brits onderzoek, gebaseerd 
op een analyse van politiecijfers uit 2005 
en 2006, blijkt dat bijna driekwart van de 
dodelijke slachtoffers van georganiseer
de criminaliteit in engeland en wales 
om het leven is gebracht met een vuur
wapen. ter vergelijking: bij moorden die 
geen verband hebben met georganiseer
de criminaliteit is in minder dan vier 
 procent van de gevallen een vuurwapen 
in het spel. In die zaken komen vaker 
andere methoden van doodslag voor, 
zoals slaan of wurgen.

In australië maakt men zich niet alleen 
zorgen om het gebruik van vuurwapens, 
maar ook om knife crime. een studie die 
het australian Institute of criminology 
eerder dit jaar publiceerde, laat zien dat 
het gebruik van messen bij levensmis
drijven in de periode 2001 tot en met 
2009 flink is toegenomen. opvallend 
genoeg werden steekwapens bij overval
len, verkrachtingen en ontvoeringen 
niet vaker gebruikt. 

deze trends zijn zichtbaar in de politie
cijfers, maar ook in registraties van 
 ziekenhuizen. een groot ziekenhuis in 
Melbourne maakte vorig jaar al bekend 
dat het aantal patiënten dat met mes
steken bij de eerste hulp arriveert, in de 
periode	na	2008	met	zeventig	procent	is	
gestegen. Inmiddels opperen politie

chefs het idee om ziekenhuizen te ver
plichten om gegevens van patiënten met 
steekwonden te melden bij de politie. 
Zo’n verplichting bestaat al voor slacht
offers met schotwonden.

In finland werd de politie na school 
shootings in	2007	en	2008	geconfron
teerd met een dramatische toename van 
het aantal dreigementen met soortgelij
ke schietpartijen. In reactie op deze ont
wikkeling opende het Finse national 
bureau of Investigation een meldlijn 
voor tips en werd een systeem voor web
monitoring ontwikkeld. In combinatie 
met analyses van databestanden van 
verschillende autoriteiten leidde het 
 uitpluizen van honderden webprofielen 
tot een tiental verdachten, van wie het 
onlinegedrag nog altijd wordt gevolgd. 
deze webmonitoring vergroot de pre
ventiecapaciteit van de Finse politie en 
stelt de autoriteiten ook nog eens in 
staat om een breed scala aan internetcri
minaliteit te onderzoeken en bestrijden. 

daar staat tegenover dat het speuren 
naar schietgevaarlijke jongeren via inter
net de nodige personele en financiële 
middelen vereist. Hetzelfde lijkt te 
 gelden voor politieonderzoek op straat. 
onderzoek van bureau beke wijst name
lijk uit dat grootschalige fouilleeracties 
een aanzienlijke politieinspanning 
 vergen, terwijl onduidelijk is of de inves
tering opweegt tegen de opbrengst. 
Volgens het onderzoek van beke worden 
tijdens preventief fouilleren in neder
land steeds minder wapens gevonden. 
Helaas kan niet worden vastgesteld of 
de controles effectiever zijn geworden, 
of dat er simpelweg minder mensen 
met wapens de straat op gaan. <<
 
<< lynsey dubbeld is werkzaam bij het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

veiligheid.

wapenbezit
Buitenlandse berichten
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CCv-nieuws

onno peer nieuwe ccv-directeur
het CCv heeft sinds 1 september een nieuwe directeur:  
onno Peer (52). hij volgt daarmee ida haisma op die deze  
functie vanaf de oprichting van het CCv heeft vervuld.  
Peer heeft ruime directie- en managementervaring binnen  
de publieke en private sector. hij was onder andere directeur  
bij een woningcorporatie woonbron en veiligheidsmanager  
bij de gemeente amsterdam en de politie noord-holland 
noord. Peer was ook wethouder van het amsterdamse 
 stadsdeel slotervaart en in die hoedanigheid onder meer 
betrokken bij stedelijke vernieuwing. de afgelopen anderhalf 
jaar werkte onno Peer als interim-manager op het gebied  
van herstructurering en gebiedsontwikkeling.

viJf nominaties  
Hein roetHofpriJs 2011  
de nominaties van de hein roethofprijs 2011 zijn bekend.  
de jury heeft vijf projecten genomineerd die bijdragen aan  
het voorkomen van criminaliteit of het bevorderen van sociale 
veiligheid. staatssecretaris Fred teeven (v&j) reikt de prijs uit 
op 31 oktober 2011 in den haag. het is de vijfentwintigste keer 
dat de prijs wordt uitgereikt.

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

vris voor basisscHolen  
het CCv heeft de aanpak veilig rond en in school (vris) 
geschikt gemaakt voor basisscholen. met het instrument, 
dat voor het voortgezet onderwijs al langer beschikbaar was, 
kunnen scholen in een aantal stappen de schoolveiligheid 
eenvoudig en blijvend vormgeven.

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

HalfJaarbericHt trendanalYse 
groeiend enthousiasme over snelle straffen, toenemende 
aandacht voor schadeverhaal en nieuwe ontwikkelingen in 
de richting van een repressief strafklimaat. dit zijn enkele 
onderwerpen die aan bod komen in het halfjaarbericht 
trendanalyse van het CCv. het halfjaarbericht geeft een 
overzicht van de kansen voor effectieve veiligheidszorg anno 
2011. het CCv signaleert onder andere dat zogenoemde online- 
misdaadkaarten in ons land een opmars maken, vooral met  
het oog op betere burgerparticipatie in de veiligheidszorg.

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

stap voor stap uit de prostitutie 
het CCv heeft een instrument ontwikkeld dat gemeenten 
en instellingen helpt bij het opzetten en uitvoeren van een 
uitstapprogramma voor prostituees. het instrument is ook 
bruikbaar bij lopende projecten.

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

volg corporatie  
biJ beHalen van pkvw  
is het moeilijk om het Politiekeurmerk veilig wonen 
toe te passen in een groot onderhoudsproject van een 
woningcorporatie? helemaal niet! het CCv volgt een groot 
onderhoudsproject van wonenBreburg in Breda. de komende 
maanden ziet u in drie films hoe de werkzaamheden verlopen. 
de eerste film laat de start van het project zien en hoe de 
woningcorporatie denkt over Pkvw.

kijk voor meer informatie op 
www.politiekeurmerk.nl

bekendHeid  
buurtbemiddeling groeit 
Buurtbemiddeling is een stabiele factor in de aanpak van 
overlast door buren en buurtgenoten. dat blijkt uit de 
jaarlijkse benchmark van het CCv. het aantal organisaties 
dat buurtbemiddeling aanbiedt groeit en het aantal 
zogenoemde zelfmelders ook. ook het oplossingspercentage 
is onverminderd hoog, zo blijkt uit de benchmark. 

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

sporten in de buurt  
wat is het nut van sport- en speelvelden in de buurt? wanneer 
dragen ze bij aan de samenhang in een wijk? En hoe voorkom 
je dat de aanwezigheid van de speelplaats overlast in de buurt 
veroorzaakt? het nieuwe CCv-webdossier sporten in de buurt 
maakt u wegwijs in de uiteenlopende informatie over de opzet, 
realisatie en beheer van sport- en spelvoorzieningen in buurten. 

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

<< robbie keus
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vormgeving
vormvijf, den haag.

druk
Quantesartoos, rijswijk. 

secondant is een uitgave van het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie en 
veiligheid (CCv). het tijdschrift is een 
voortzetting van sEC: tijdschrift over 
samenleving en criminaliteitspreventie. 
met ingang van 2005 is de naam gewij-
zigd in secondant. met die naam wordt 
bedoeld dat het tijdschrift betrokkenen 
op het gebied van criminaliteitspreventie 
en veiligheid wil ondersteunen en hen wil 
informeren over belangrijke ontwikkelin-
gen, zoals best practices, in hun werk-
veld. andere doelen zijn deskundigheids-
bevordering en het stimuleren van 
vernieuwing binnen de criminaliteits-
preventie. hoofddoel van het tijdschrift 
is: het bijdragen aan de implementatie 
van criminaliteitspreventie, door lezers 
te informeren over inspirerende initia-
tieven en actuele ontwikkelingen op  
het brede terrein van de criminaliteits-
preventie. hierbij vormen bewezen 
 effectieve methoden, best practices 
en evaluatieonderzoek de leidraad.
Bijdragen staan in het teken van 
 inhoudelijke objectiviteit en kritische 
oordeelsvorming. opname van een 
 artikel in het tijdschrift betekent niet 
dat de inhoud ervan het standpunt van 
het CCv weergeeft. secondant verschijnt 
vijf maal per jaar (waaronder een dubbel-
dik zomernummer) in een oplage van 
16 000.

lezers met een smartphone, kunnen de 
Qr-code scannen voor informatie over 
secondant. de Qr-reader bevindt zich 
in de appstore van uw smartphone. 

aan dit nummer werkten mee:
ton Baetens, martine Blom, Bart Custers, 
lynsey dubbeld, jan van dijk, marnix Eysink 
smeets, Peter groeneveld, yvonne van 
der heijden, Frits huls, Paul kattestaart, 
andré van der laan, arjen  littooij, hans 
moors, ad schreijenberg, katrien de vaan, 
saskia van vulpen. 

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 25-6 (december 
2011) dient uiterlijk 14 november 2011 
in het bezit van de redactie te zijn.  
ongevraagde kopij kan plaatsing  
worden geweigerd.
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