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Omslag: Een groot deel van de 
recidive na rijden onder invloed 
heeft betrekking op ander soortige 
delicten. / foto: Inge van Mill.

Personen die zonder 
rijbewijs of geldige 
WA-verzekering rijden, 
zijn vaak al eerder met 
justitie in aanraking 
geweest / foto: Inge 
van Mill.

op andere vormen van criminaliteit, zoals gewelds- 
of vermogenscriminaliteit. Zestien procent van de 
verkeersdelinquenten was bijvoorbeeld bij justitie 
bekend vanwege mishandeling. 

Dat doet me denken aan een onderzoek naar 
een andere groep daders, namelijk personen die 
uitgaansgeweld hadden gepleegd. De auteurs van 
het rapport Uitgegaan en ingesloten (2001) consta-
teerden bij daders van uitgaansgeweld die vanwege 
problematisch gedrag veelvuldig met de politie in 
aanraking kwamen, een duidelijk patroon. Dat 
bestond uit meerdere geweldsdelicten, drugs-
gebruik, betrokkenheid bij overlastproblemen, en 
 rijden onder invloed of het veelvuldig veroorzaken van 
verkeersongevallen. Zo lijkt het of steeds dezelfde 
soort lastpakken vanwege een antisociale leefstijl 
in aanraking komen met justitie. Blom, Bregman en 
Wartna vermoeden een ‘onderliggende risicovolle 
leefstijl’ bij de groep die zij beschrijven. Zij sugge-
reren daarom een bredere aanpak voor deze groep 
– niet louter gericht op het voorkomen van verkeers-
delicten, maar op regelovertredend gedrag in het 
algemeen. Dat lijkt een verstandige suggestie. 
<< Alfred Hakkert

Verkeersovertredingen zijn aan de orde van de dag. 
Berichten hierover lezen we zo vaak dat onze blik er 
verveeld overheen glijdt. Een voorbeeld. Een 26-jarige 
automobilist uit A. vertoonde een slingerende rijstijl 
en nam elke kruising erg onzeker. Daarom contro-
leerden agenten de automobilist zekerheidshalve. 
Ademanalyse wees 375 ugl (0.86 promille) uit. 
Omdat het een zogeheten beginnend bestuurder 
betrof, moest hij zijn rijbewijs ter plekke afgeven. 

Rijden onder invloed is verwerpelijk, want het kan 
tot levensgevaarlijke situaties in het verkeer leiden. 
Dat is al erg genoeg. Nu blijkt uit onderzoek dat 
plegers van verkeersdelicten vaak ook andersoortige 
delicten plegen. Dat constateren Martine Blom, 
Inger Bregman en Bouke Wartna in de Crimi-trends. 
Zij baseren zich op gegevens over alle personen die 
in de periode 1997-2007 met justitie in aanraking 
kwamen vanwege een verkeersdelict. Bijvoorbeeld 
(veel) te hard rijden en rijden onder invloed van 
 alcohol of drugs. Veel ‘verkeersdelinquenten’ waren 
bekenden van justitie – zij hadden al een eerder 
 misdrijf of verkeersovertreding op hun conto. Ruim 
de helft van de eerdere strafzaken had betrekking op 
een verkeersdelict. De andere helft had betrekking 
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“Ik denk dat jongens zien dat ik extra 
kwetsbaar ben. Ik kan tegen niets en 
 niemand ‘nee’ zeggen.” Dat zegt een 
van de meisjes in Loverboys en hun slacht-
offers. Voor dit onderzoek spraken onder-
zoekers van het Verwey-Jonker Instituut 
met slachtoffers en hulpverleners in 
de jeugdzorg en de vrouwenopvang. 

De term loverboy is een modegevoelig 
containerbegrip. Toch is er volgens de 
auteurs van Loverboys en hun slachtoffers 
geen sprake van een nieuw verschijnsel. 
Het gaat eerder om een specifieke werk-
wijze van mensenhandelaars die binnen 
Nederland opereren. Kenmerkend is 
het ronselen en groomen: het zoeken, 
verleiden en inpalmen van meisjes tus-
sen de 13 en 20 jaar door het aangaan 
van een liefdesrelatie, met als doel hen 
uiteindelijk uit te buiten. Inmiddels is 
overigens een verharding van de modus 
operandi zichtbaar: de periode van 
 grooming duurt korter, en dreiging en 
geweld komen sneller op gang.

Loverboys en hun slachtoffers benadrukt 
dat niet alle daders simpelweg pooiers 
zijn. Slachtoffers worden ook gedwongen 
tot drugshandel, afpersing, het aangaan 
van leningen, of winkeldiefstal. Daar-

naast loopt slachtofferschap soms over 
in daderschap. Zogenoemde lovergirls 
worden ingezet om andere meisjes te 
werven, of plegen eigenstandig strafbare 
feiten zoals drugssmokkel. 

Er is nog weinig bekend over risico-
factoren voor slachtofferschap van 
 loverboys. Wel staat vast dat herhaald 
slachtofferschap vaak voorkomt. En 
dat is zorgwekkend, gezien het geringe 
hulpverleningsaanbod op dit gebied 
en de lage aangiftebereidheid onder 
slachtoffers.

Rianne Verwijs, Arnt Mein, Marjolein Goderie, 
Chella Harreveld, Anna Jansma, Loverboys en 
hun slachtoffers. Inzicht in aard en omvang 
problematiek en in het aanbod aan hulpverlening 
en opvang, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht, 
ISBN: 978 90 5830 483 4. 

SLACHTOFFERS VAN LOVERBOYS 

Er bestaat onder de Nederlandse bevol-
king een breed draagvlak voor de werk-
straf. Recidivisten mogen van de Neder-
landse burger zwaarder worden bestraft 
dan mensen die voor de eerste keer de 
fout ingaan. En strengere straffen voor 
plegers van geweld tegen werknemers 
met een publieke taak kunnen op brede 

maatschappelijke steun rekenen. Dit zijn 
enkele conclusies uit dit onderzoek naar 
de meningen van burgers over straffen.

De burger als rechter voorziet in de 
behoefte aan inzicht in de vraag of 
 burgers anders – bijvoorbeeld strenger 
– zouden straffen dan de rechter. Wat 
blijkt? De maatschappelijke en politieke 
roep om strengere straffen vindt geen 
weerklank in de straffen die de Neder-
landse bevolking in concrete gevallen 
zelf zou willen opleggen. Er is een grote 
groep mensen van wie de oordelen niet 
beduidend verschillen van rechters (zeker 
niet als het om lichtere misdrijven gaat) 
en een andere grote groep die veel stren-
ger zou willen straffen dan rechters. Maar 
er is geen algemeen geprefereerde straf 
of strafzwaarte, waarvoor het meeste 

BURGERS ALS RECHTERS

draagvlak bestaat. De opvattingen over 
werkstraffen zijn volgens De burger als 
rechter het meest gepolitiseerd. Het 
draagvlak voor deze straf is het sterkst 
onder aanhangers van GroenLinks en het 
kleinst onder de achterban van de PVV. 
Maar afgezien van politieke voorkeuren 
hangen achtergrondkenmerken van 
 burgers, zoals geslacht, opleiding en 
burgerlijke staat, weinig systematisch 
samen met sanctieoordelen.

Stijn Ruiter, Jochem Tolsma, Marloes de Hoon, 
Henk Elffers, Peter van der Laan, De burger als 
rechter. Een onderzoek naar geprefereerde sancties 
voor misdrijven in Nederland, Nederlands 
Studiecentrum Criminaliteit & Rechts-
handhaving/Radboud Universiteit Nijmegen/
WODC, Amsterdam/Nijmegen/Den Haag, 
ISBN 978 90 5931 761 1.

Vakmanschap is aanwezig, maar kan 
beter worden versterkt en benut. Dat is 
de conclusie van een recent onderzoek 
dat zich richt op het slimmer organiseren 
van politiewerk om de arbeidsproduc-
tiviteit te verhogen. Met de komst van 
een nationale politie is de vraag naar 
vakmanschap actueler dan ooit.

In de politieorganisatie is vakmanschap, 
net als in de zorg en het onderwijs, de 
laatste jaren in het nauw gebracht, 
 signaleert Slim vakmanschap. Onderzoek 
rond het versterken van vakmanschap 
binnen de politie. Van medewerkers wordt 
wel kennis en kunde gevraagd, maar de 
ruimte om als vakmensen te werken, 
is afgenomen. 

Een serieuze waardering van vakman-
schap vereist dat professionals de ruimte 
krijgen om te handelen op basis van 
wat zij goed vinden, in plaats van wat 
moet. Uit Slim vakmanschap blijkt onder 
andere dat innovatieve praktijken van 
vakmensen niet maakbaar zijn en dat 
vakmanschap bevorderd wordt door 
 verschillende partijen buiten de politie 
samen te brengen met de politie.

Slim vakmanschap doet verslag van 
een onderzoek dat werd uitgevoerd 
door de Politieacademie en drie politie-
korpsen. De onderzoekers faciliteerden 
de ontwikkeling van vakmanschap 
 binnen de korpsen en onderzochten de 
praktische uitwerking daarvan. Deze 
ontwikkelbenadering is niet gebruikelijk 
in de politieorganisatie, waar verande-
ringen vaak vanuit de strategische top 
 worden gestart, om vervolgens via 
een landelijk programma en pilots te 
worden geïmplementeerd. 

Cees Sprenger en Eefje Teeuwisse, Slim vakman-
schap. Onderzoek rond het versterken van 
vakmanschap binnen de politie, Boom Lemma, 
Den Haag, ISBN: 978 90 5931 768 0.

SLIM BLAUW

“Wat er precies gebeurd is, weet ik niet. 
Op een gegeven moment liet ik haar los 
en bewoog ze niet meer.” Dat zegt een 
van de geweldplegers die is geïnterviewd 
voor Doorgeslagen. Een exploratief onder-
zoek naar gewelddadige verkrachtingen en 
verkrachters. Het boek is gebaseerd op 
onderzoek naar mannen die voor, tijdens 
of na een verkrachting zoveel geweld 
toepassen dat hun slachtoffer in het 

 ziekenhuis moet worden opgenomen 
of overlijdt. 

Vanuit drie invalshoeken – opsporing, 
klinische praktijk en daders – laat Door-
geslagen zien dat er niet één factor is die 
geweld in verkrachtingen verklaart, maar 
dat het gaat om een samenspel tussen 
verschillende factoren die betrekking 
hebben op delict, situatie en dader. De 
onderzoekers hebben daarnaast ontdekt 
dat de groep gewelddadige verkrachters 
in veel opzichten lijkt op de groep niet-
gewelddadige daders. Ze delen 
 bijvoorbeeld een vergelijkbare, proble-
matische achtergrond van emotionele 
verwaarlozing, slachtofferschap van 
 huiselijk geweld en een gebrekkige 
 emotieregulatie.

Uit het verkennende onderzoek zijn 
 lessen voor de praktijk af te leiden. 

 Doorgeslagen adviseert opsporingsin-
stanties om bij extreem gewelddadig 
gedrag de neiging te onderdrukken om 
uitsluitend te zoeken naar verklaringen 
in de persoon van de dader. Deze per-
soonskenmerken tussen gewelddadige 
en niet- gewelddadige daders verschillen 
immers niet. Situationele factoren, zoals 
middelengebruik, zijn cruciaal en soms 
zelfs doorslaggevend voor de uiteinde-
lijke afloop. Rechercheurs doen er dan 
ook goed aan om deze factoren nauw in 
het oog te houden.

Anton van Wijk en Yvette Schoenmakers, 
Doorgeslagen. Een exploratief onderzoek naar 
gewelddadige verkrachtingen en verkrachters, 
Boom Lemma, Den Haag, ISBN: 978 90 5931 735 2. 

GEWELDDADIGE ZEDENDELINQUENTEN
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Recidive het hoogst bij rijden zonder rijbewijs of verzekering

VERKEERS-
DELINQUENT 
PLEEGT VAAK 
OOK ANDERE 

DELICTEN

Crimi-trends

Veel mensen die voor een verkeersdelict worden aangehouden, 
kwamen al eerder in aanraking met justitie. Verkeersdelicten staan 
vaak niet op zichzelf, maar wijzen op een risicovolle leefstijl, 
constateren Martine Blom, Inger Bregman en Bouke Wartna. Volgens 
hen vergt deze groep delinquenten een bredere aanpak – gericht 
op regelovertredend gedrag in het algemeen.

Verkeersdelinquenten zijn in 
de regel mannen tussen de 18 en 
25 jaar die in Nederland geboren 

zijn / foto: Inge van Mill. 
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door Martine Blom, Inger Bregman en Bouke Wartna
De auteurs zijn werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie.

 V
erkeersveiligheid is voor politie en justitie een belang-
rijk thema. Maatregelen die op het gebied van verkeers-
veiligheid worden genomen, zijn deels dadergericht. 
Om de verkeersveiligheid te vergroten, worden de 

 veroorzakers van onveilige situaties in het verkeer aangepakt. 
Daarbij wordt doorgaans aangenomen dat een klein deel van 
de overtreders verantwoordelijk is voor een relatief groot deel 
van de totale verkeerscriminaliteit. Om tot een succesvolle 
persoonsgerichte aanpak te komen, is het belangrijk de per-
soonsachtergronden en de strafrechtelijke geschiedenis van 
de verkeersdelinquenten te leren kennen. Het WODC heeft om 
die reden de Monitor Verkeerscriminaliteit (MVC) ontwikkeld. 
Met deze monitor kan onderzoek worden gedaan naar de aard 
en de omvang van (geregistreerde) verkeerscriminaliteit in 
Nederland en naar achtergrondkenmerken en de recidive van 
verkeersdelinquenten.

GEREGISTREERDE VERKEERSCRIMINALITEIT 
De publicatie Geregistreerde verkeerscriminaliteit in kaart geeft 
een kwantitatief beeld van achtergrondkenmerken en de 
 recidive van geregistreerde verkeersdelinquenten in Nederland. 
Hiervoor is gebruikgemaakt van gegevens uit de Onderzoeks- 
en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD), een geano-
nimiseerde versie van het Justitieel Documentatiesysteem 
(JDS) waarin onder andere alle misdrijven en een groot aantal 
overtredingen van natuurlijke personen bijgehouden worden. 
Het gebruik van deze gegevens houdt in dat alleen de geregi-
streerde criminaliteit in kaart wordt gebracht. Dit is vermoede-
lijk slechts een klein deel van de werkelijke criminaliteit, zeker 
op het terrein van verkeerscriminaliteit. Delicten die niet wor-
den opgemerkt door de politie, komen niet in de registraties 

terecht. Bovendien worden alleen de relatief ernstige verkeers-
delicten opgenomen in de justitiële documentatie. Delicten 
die onder de Wet Mulder vallen, zoals rijden door rood licht, 
bleven in dit onderzoek buiten beschouwing. Daarnaast 
 werden overtredingen alleen meegenomen als het Openbaar 
Ministerie of de rechter een beslissing tot afdoening van de 
zaak had genomen. Met uitzondering van de beslissing tot het 
opleggen van een financiële sanctie van minder dan honderd 
euro en de beslissing tot het niet verder vervolgen van de zaak 
(sepot), tenzij daar voorwaarden aan verbonden waren.
Het onderzoek heeft betrekking op alle personen die in de 
 periode 1997-2007 met justitie in aanraking kwamen vanwege 
een verkeersdelict. Ook verkeersovertredingen – voor zover 
opgenomen in de justitiële documentatie – zijn meegenomen 
in het onderzoek. Van deze personen is de hele strafrechtelijke 
voorgeschiedenis bekend. Ook konden ze – na hun strafzaak in 
2007 – nog minimaal twee jaar gevolgd worden om te kijken 
of er sprake was van recidive. 

AARD EN OMVANG
In 2007 kwamen ruim 215�000 personen met politie of justitie 
in aanraking vanwege een relatief ernstige verkeersover-
treding. Het gaat dan om delicten als: (veel) te hard rijden, 
het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs of het 
 vertonen van hinderlijk of gevaarlijk gedrag op de weg. In 
figuur 1 zijn de trends te zien voor de acht meest frequent 
 geregistreerde, ernstige verkeersdelicten. Snelheidsovertre-
dingen van meer dan 30 km/uur (op de snelweg meer dan 
40 km/uur) komen het vaakst voor in de registratie, gevolgd 
door rijden onder invloed en het rijden zonder een geldige 
 WA-verzekering. Overigens vallen de meeste gevallen van 
onverzekerd rijden sinds half 2011 onder de Wet Mulder; 
deze gevallen zullen binnenkort niet meer zichtbaar zijn in 
de justitiële documentatie. Voor alle onderscheiden delicten 
geldt dat het aantal geregistreerde delicten in de periode 
 1997-2007 is toegenomen. 

vergeleken met overige (volwassen) daders wat ouder zijn 
en het aandeel mannen in deze groep relatief groot is.

De straf voor het plegen van een verkeersdelict bestaat   
veelal uit het betalen van een geldsom in de vorm van een 
 transactie, een strafbeschikking of een boete. Voor de echt 
zware misdrijven, zoals het veroorzaken van dood of lichamelijk 
letsel door schuld, wordt vaak een werkstraf of een vrijheids-
straf  opgelegd. 

Mogelijk heeft de invoering van zogenoemde ‘regioprojecten’ 
en speciale verkeershandhavingsteams eind jaren 90 hierbij 
een belangrijke rol gespeeld. Dit ging gepaard met een aan-
zienlijke intensivering van de handhaving.

DADERKENMERKEN 
De meeste verkeersdelinquenten zijn 18- tot 25-jarige mannen 
die in Nederland geboren zijn. Dit geldt overigens ook voor 
delinquenten in het algemeen, hoewel verkeersdelinquenten >>

Figuur 1 > Geregistreerde verkeersdelicten in de periode 1997-2007
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STRAFRECHTELIJK VERLEDEN
Voor veel mensen was het verkeersdelict uit de periode  
1997-2007 niet de eerste keer dat ze met justitie in aanraking 
kwamen. Zes op de tien verkeersdelinquenten in 2007 werden 
in hun leven al eerder in de OBJD geregistreerd voor een 
 misdrijf of een verkeersovertreding. Het aandeel first offenders 
is in de periode 1997-2007 afgenomen. Verkeersdelinquenten 
zijn dus steeds vaker ‘bekenden van justitie’. Dit geldt voor-
namelijk voor rijders zonder rijbewijs of zonder WA-verzeke-
ring. Mogelijk hangt de toename van het aandeel bekende 
daders samen met de versterkte en gerichte opsporing van 
dergelijke delicten. 

Iets meer dan de helft van alle eerdere strafzaken van verkeers-
delinquenten in 2007 betrof een verkeersdelict. De andere 
helft betrof andere vormen van criminaliteit, zoals gewelds- 
of vermogenscriminaliteit. 28 procent van de verkeersdelin-
quenten in 2007 werd al eens vervolgd voor diefstal, al dan 
niet gepleegd onder strafverzwarende omstandigheden zoals 
inbraak. 16 procent van de verkeersdelinquenten kwam al in 
de registratie voor vanwege mishandeling. Tegen een op de 
tien verkeersdelinquenten liep al eerder een strafzaak voor 
het verstoren van de openbare orde (voornamelijk openlijke 
geweldpleging). Hetzelfde percentage geldt voor vernieling van 
goederen. Verkeersdelinquenten blijken zich in het verleden 
dus ook vaak schuldig te hebben gemaakt aan andere vormen 
van (commune) criminaliteit.

Het strafrechtelijk verleden van overige daders in 2007 bestaat 
voor een groot deel uit andersoortige delicten dan de uitgangs-
zaak. Minder dan een derde van de eerdere strafzaken van 
 overige daders in 2007 betrof eenzelfde soort delict als de 
 uitgangszaak. Bij verkeersdelinquenten is dit bijna de helft. 
Een kwart van de overige daders in 2007 werd in het verleden 
wel eens vervolgd voor een verkeersdelict.

RECIDIVE
Drie op de tien personen die in 2007 vanwege een verkeers-
delict met justitie in aanraking kwamen, recidiveren binnen 
twee jaar. Dat wil zeggen dat zij in 2008 of 2009 opnieuw met 
justitie in aanraking kwamen vanwege een strafbaar feit. 
Dat kan een verkeersdelict zijn, maar ook een andersoortig 
misdrijf, zoals een vermogens- of een geweldsdelict. Iets min-
der dan een kwart van de verkeersdelinquenten recidiveerde 
binnen twee jaar met een nieuw verkeersdelict. De meeste 
nieuwe strafzaken zijn dus verkeerszaken, hoewel ook ander-
soortige delicten vaak voorkomen.

De omvang van de recidive wordt uitgedrukt in het totale 
 aantal nieuwe strafzaken (in een periode van twee jaar) 
per 100 daders. Gerekend onder de gehele groep hebben 
elke 100 verkeersdelinquenten uit 2007 in de twee jaar daarna 
bijna 60 nieuwe strafzaken op hun conto bijgeschreven 
 gekregen. Daarvan betreft ongeveer twee derde een verkeers-
delict. In een derde van de nieuwe strafzaken van verkeers-
delinquenten staat een andersoortig delict centraal. In figuur 2 
wordt de omvang van de recidive die wijst op de vier meest 
frequent geregistreerde, ernstige verkeersdelicten weerge-
geven. Voor elk delict is te zien welk deel van de nieuwe zaken 
hetzelfde delict betreft, welk deel een ander verkeersdelict 
betreft, en bij welke zaken een andersoortig niet-verkeers-
delict centraal stond. De vlakken in de figuur geven samen 
het totale aantal nieuwe justitiecontacten na het betreffende 
delict weer.

Er is een aanzienlijk verschil tussen de omvang van de recidive 
na het rijden onder invloed of na een snelheidsovertreding 
enerzijds en de omvang van de recidive na het rijden zonder 
rijbewijs of een geldige WA-verzekering anderzijds. De recidive 
na de laatste twee delicten is veel hoger. De hoge recidive na 
het rijden zonder rijbewijs of een geldige WA-verzekering hangt 
vermoedelijk samen met de gerichte opsporing van deze 

 delicten door middel van het koppelen van registers en de 
inzet van automatische nummerplaatherkenning bij politie-
controles. Dit maakt dat de pakkans aanzienlijk omhoog gaat.

De recidive na rijden onder invloed betreft voor ongeveer 
een derde opnieuw rijden onder invloed, voor een derde 
 andersoortige verkeersdelicten en voor een derde andere niet-
verkeersmisdrijven. Een groot deel van de recidive na rijden 
onder invloed heeft dus betrekking op andersoortige (verkeers)
delicten. Nader onderzoek wijst uit dat 15 procent van de 
 nieuwe zaken van rijders onder invloed, het rijden zonder 
 rijbewijs betreft. Dit heeft mogelijk te maken met het feit 
dat bij rijden onder invloed het rijbewijs vaak (tijdelijk) wordt 
af genomen. De totale omvang van de recidive na een snel-
heidsovertreding is het kleinst vergeleken met de andere 
onderscheiden delicten. Als snelheidsovertreders opnieuw 
met justitie in aanraking komen, is dat in ongeveer 40 procent 
van de gevallen opnieuw vanwege een ernstige snelheids-
overtreding. Slechts een kwart van de nieuwe gevallen betreft 
een niet-verkeersmisdrijf.

Een groot deel van de recidive na het rijden onder invloed, 
het rijden zonder rijbewijs of het rijden zonder geldige WA-
verzekering heeft dus betrekking op andersoortige verkeers-
delicten of andere vormen van criminaliteit, zoals gewelds- 
of vermogensdelicten. Onder snelheidsovertreders zien we 
veel minder andersoortige delicten. Snelheidsovertreders 
 lijken vaker ‘specialisten’ te zijn, die zich beperken tot te hard 
rijden en geen andere vormen van criminaliteit plegen.

>>

ONDERZOEK

M. Blom, I.M. Bregman, B.S.J. Wartna, 
Geregistreerde verkeerscriminaliteit 
in kaart. Een kwantitatief beeld van 
achtergrondkenmerken en de recidive 
van geregistreerde verkeersdelinquenten 
in Nederland. WODC-cahier nr. 2011-6. 
Den Haag, WODC, 2011. Het onder-
zoeksrapport is te downloaden via: 
www.wodc.nl.
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heid. Zo duidt de hoge algemene recidive na het rijden zonder 
rijbewijs of het rijden zonder WA-verzekering erop dat deze 
delicten niet op zichzelf staan, maar wijzen op een onderlig-
gende ‘risicovolle leefstijl’. Het is de vraag of bij deze groep veel 
winst te behalen valt met een heel gerichte aanpak. Vermoede-
lijk is van een bredere aanpak, gericht op regelovertredend 
gedrag in het algemeen, meer resultaat te verwachten. De 
 recidiveomvang na het rijden onder invloed is aanzienlijk lager. 
Wel blijkt dat een betrekkelijk groot deel van de recidive in deze 
groep bestaat uit andere verkeersdelicten. Strafmaatregelen 
gericht op het voorkomen van (verkeers)criminaliteit in het 
algemeen zouden een goede aanvulling kunnen zijn op de 
 specifieke gedragsmaatregelen die nu veelal ingezet worden 
na dronken rijden, zoals de EMA en het onlangs ingevoerde 
Alcoholslotprogramma. <<

AANKNOPINGSPUNTEN
Met behulp van de procedures die zijn ontwikkeld in het kader 
van de WODC-Recidivemonitor, is het betrekkelijk eenvoudig 
een landelijk overzicht te geven van de geregistreerde verkeers-
criminaliteit. De justitiële documentatie bevat echter alleen 
gegevens over relatief zware verkeersdelicten. Bovendien is 
de achtergrondinformatie vrij summier. 

De studie van het WODC geeft niet meer dan een globaal 
beeld van achtergrondkenmerken en de recidive van verkeers-
delinquenten. Er is aanvullend onderzoek nodig om verklarin-
gen te vinden voor de gesignaleerde ontwikkelingen in de gere-
gistreerde verkeerscriminaliteit. Dat sluit echter niet uit dat 
de uitkomsten aanknopingspunten kunnen bieden voor aan-
scherping van het beleid op het terrein van de verkeersveilig-

Figuur 2a > Recidiveomvang binnen twee jaar:  

Rijden onder invloed (zaken per 100 daders)

Figuur 2c > Recidiveomvang binnen twee jaar:  

Rijden zonder rijbewijs (zaken per 100 daders)

Figuur 2b > Recidiveomvang binnen twee jaar:  

Snelheid (zaken per 100 daders)

Figuur 2d > Recidiveomvang binnen twee jaar:  

Onverzekerd rijden (zaken per 100 daders)
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Veel verkeersdelinquenten zijn 
al eens vervolgd voor andere 
vormen van criminaliteit, zoals 
diefstal / foto: Inge van Mill. 
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>>

   INTERVIEW  Criminoloog Jan van Dijk over veiligheidsbeleid en retoriek: 

‘ CRIMINALITEIT 
MOET KOEL 
BESTUDEERD 
KUNNEN WORDEN’

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

 ‘H
et is erg kortebaanschaatsen”, karak-
teriseert professor Jan van Dijk het veilig-
heidsbeleid van het kabinet-Rutte.  
De initiator van de slachtofferhulp in 

Nederland constateert dat het kabinet niet meer 
doet dan sec het Regeerakkoord uitvoeren. 
“De ministers houden zich aan dat minimum-
programma: het optuigen van een nieuwe politie-

organisatie en ervoor zorgen dat daders strenger 
worden gestraft”, aldus Van Dijk. Het kabinets-
beleid is in zijn ogen onvoldoende gebaseerd op 
analyses en is weinig innoverend. “De traditie 
op Justitie was om nieuwe maatregelen eerst in 
bepaalde arrondissementen uit te proberen en 
wetenschappelijk te evalueren, maar dat gebeurt 
bijna niet meer.” Van Dijk is hoogleraar Victimo-
logy, Human Security and Safety aan de Universi-
teit van Tilburg en  verbonden aan Intervict, waar hij 
de Pieter van  Vollenhoven-leerstoel bekleedt. 

Analyses, experimenten en vernieuwing. Dat zijn elementen 
die de Tilburgse criminoloog Jan van Dijk mist in het huidige veilig-
heidsbeleid. “Dit kabinet wekt te veel de schijn de criminaliteit op te 
willen lossen via het strafrecht”, zegt hij in een interview met secondant. 
Voor zijn baanbrekend werk in het ontwikkelen van de International 
Crime Victims Survey (ICVS) ontving Van Dijk de Stockholm Prijs voor 
Criminologie 2012. “Empirisch onderzoek is nodig om de politieke 
retoriek van ons af te houden”, aldus Van Dijk.
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Hoogleraar Victimologie 
Jan van Dijk: “Alcoholbeleid 
is onze blinde vlek.”  
/ foto: Inge van Mill.  
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Professor Van Dijk begon zijn wetenschappelijke 
carrière in de jaren zeventig bij het Wetenschappe-
lijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
van het toenmalige ministerie van Justitie. Hij heeft 
bij uitstek zicht op de ontwikkeling van het beleid 
voor misdaadbestrijding in de afgelopen decennia. 
Als hoofd van het WOCD was hij in 1984 penvoerder 
van het baanbrekende rapport van de Commissie 
Kleine criminaliteit, de zogeheten Commissie- 
Roethof, dat een jaar later leidde tot de beleidsnota 
Samenleving en criminaliteit. Van Dijk: “Gebaseerd 
op onderzoek was het inzicht ontstaan dat veel-
voorkomende criminaliteit, de volumecriminaliteit, 
niet alleen met zware straffen kan worden aan-
gepakt. Voor een effectieve aanpak zijn ook maat-
schappelijke interventies nodig.” 

SITUATIONELE PREVENTIE
Nederland koos midden jaren tachtig bij de crimina-
liteitsbestrijding voor situationele preventie, voor 
maatregelen die niet rechtstreeks op de dader zijn 
gericht maar op het wegnemen van gelegenheden 
tot criminaliteit en het veiliger maken van de omge-
ving. Te denken valt dan aan de conducteur op de 
tram, een huismeester in flats, stadswachten en 
veiligheidsmaatregelen in winkelcentra. Van Dijk 
fronst zijn wenkbrauwen over actuele ontwikkelin-
gen die hij signaleert. “Een wethouder in Amster-
dam wil de conducteurs weer van de tram halen. Als 
dat doorgaat, zijn we weer terug bij af – in de jaren 
zeventig. Binnen twee jaar beginnen de problemen 
opnieuw: zwartrijden, vandalisme en mensen die 
de  tram gaan mijden. Dan is de cirkel weer rond.” 

‘De tap staat in 
Nederland nog altijd 
wijd open’ 

Van Dijk noemt twee aanbevelingen van de com-
missie-Roethof die er voor hem uitspringen: het 
bij wet verplichten om woningen te beveiligen en 
aanscherping van het alcoholbeleid. “In 1999 is de 
betere beveiliging van woonhuizen opgenomen in 
het Bouwbesluit. Nederland is hierin uniek. 

Deze wettelijke regeling is een belangrijke reden dat 
de criminaliteit hier meer is gedaald dan elders in 
Europa”, stelt Van Dijk tevreden vast. “De Scandina-
vische landen zien niets in situationele preventie. 
Het past niet in de sociaaldemocratische traditie. 
Je moet van je huis geen fort maken, redeneren 
ze daar. Denemarken laat dan ook nog altijd een 
toename van woninginbraken zien.”

‘Criminaliteits-
preventie is niet 
altijd liefelijk’

Van de aanscherping van het alcoholbeleid is 
 volgens Van Dijk echter helemaal niets terecht-
gekomen. “De tap staat in Nederland nog altijd 
wijd open. Er wordt gewoon doorgetapt als mensen 
stomdronken zijn. Met de aanbevelingen voor een 
strikter alcoholbeleid is dertig jaar later nog steeds 
niets gedaan. Dat mag gewoon niet van de brouwers”, 
wijst Van Dijk in één adem op een belangrijke reden. 
Het veel te tolerante beleid voor alcoholgebruik 
onder jongeren vindt hij het meest schrijnend. 
“Alcoholbeleid is onze blinde vlek. We zouden 
onmiddellijk het Amerikaanse beleid moeten 
 overnemen en aan jongeren onder de 21 jaar geen 
alcohol verkopen. Daarmee haal je de angel uit het 
 criminaliteitsprobleem. Want ruim twee derde van 
alle geweldsmisdrijven vindt plaats onder invloed 
van alcohol.”

OPVANG STELSELMATIGE DADER
Van Dijk heeft samen met de toenmalige burge-
meester van Rotterdam, Bram Peper, het concept 
van de strafrechtelijke opvang verslaafden ontwik-
keld. Belangrijk kenmerk daarvan is het langdurig 
opsluiten van veelplegers van op zichzelf kleine 
delicten, met zicht op een baan na afloop. “Crimi-
naliteitspreventie is niet altijd liefelijk”, stelt Van 
Dijk. “Iemand die vijfhonderd auto’s openbreekt, 
moet gewoon van de straat.” Hij vindt ook dat jonge 
delinquenten moeten worden opgesloten in een 
jeugdinrichting, als de ouders niet willen mee-
werken aan alternatieve straffen. “Er is te lang 

borgen van het spreekrecht voor nabestaanden en 
ouders van minderjarigen. Maar het blijft inciden-
tenpolitiek. Het is hoog tijd voor een strategische 
beleidsnota, zodat we in de Tweede Kamer en in 
de maatschappij kunnen debatteren over waar 
we uit willen komen.” 

GEDUPEERDE ALS MEDE-AANKLAGER
Van Dijk geeft alvast een voorzet voor het door 
hem gewenste debat over een verdere versterking 
van de rechtspositie van slachtoffers. “We moeten 
toe naar een drie-partijenproces waar de gedupeerde 
als mede-aanklager een rol heeft, zoals dat in 
 Duitsland mogelijk is. In het civiel recht staan altijd 
al twee partijen tegenover elkaar. In het strafrecht 
moet de overheid erbij zijn, omdat de Staat ook 
een belang te verdedigen heeft en omdat ze het 
slachtoffer moet bijstaan bij de bewijsvoering. 
Het shariarecht kent overigens ook een drie-
partijen geding.” Nederland beweegt op het ogen-
blik al stap voor stap naar een drie-partijenproces 
toe, benadrukt Van Dijk. 

‘De beperking van 
het spreekrecht 
is een weeffout 
in de wet’

“Dat de advocaat van een slachtoffer een eigen tafel 
heeft in de rechtszaal is bijvoorbeeld een stap in die 
richting. Maar er moet een strategische beleidsvisie 
komen, waarover een grondige maatschappelijke 
en academische discussie kan plaatsvinden.”

Het debat moet ook gaan over het wettelijk vast-
leggen van volledig spreekrecht voor slachtoffers. 
Van Dijk: “De beperking van het spreekrecht is een 
weeffout in de wet. Het is principieel onjuist dat 
een  slachtoffer wel mag zeggen wat de gevolgen 
van de misdaad voor zichzelf zijn, maar zich niet 
mag uitspreken over de straf voor de dader. 
Dat is onnatuurlijk. De huidige regeling duwt 
het slachtoffer daarmee in de oude slachtofferrol. 

 geëxperimenteerd met alternatieve straffen bij 
gezinnen die daarvoor niet geschikt zijn. Als ouders 
niet komen opdagen, heeft een alternatieve straf 
pedagogisch gezien geen zin”, licht Van Dijk toe. 
Toch is hij het volstrekt niet eens met het kabinet-
Rutte dat minimumstraffen wil invoeren voor reci-
dive bij zware misdrijven. Van Dijk kort en krachtig: 
“Om symbolische redenen minimumstraffen invoe-
ren, is een ongemotiveerde motie van wantrouwen 
jegens de Nederlandse rechters.”

SUCCESFORMULE SLACHTOFFERHULP
Als WOCD-directeur stapte Van Dijk midden jaren 
tachtig uit zijn ambtelijke rol om Slachtofferhulp 
Nederland te helpen oprichten. De organisatie 
ondersteunt nu jaarlijks ruim honderdduizend 
slachtoffers van misdaden. Van Dijk verklaart de 
enorme groei door de succesformule die vanaf het 
begin is gevolgd. “Je niet afzetten tegen politie en 
justitie, maar met hen samenwerken. De mix van 
politiekennis, agogische kennis en juridische kennis 
is een heel gelukkig concept gebleken. Het zijn de 
drie pijlers voor goede dienstverlening aan gedu-
peerden. Er vindt een continue, wederzijdse verster-
king plaats tussen de slachtofferhulp door vrijwil-
ligers en de slachtofferzorg van politie en justitie. 
Die combinatie werkt nog steeds goed.”

‘Waar willen we heen 
met de rechtspositie 
van het slachtoffer?’

In de afgelopen decennia is de rechtspositie van 
slachtoffers in strafprocessen aanzienlijk versterkt. 
Van Dijk ziet tot zijn genoegen dat de huidige 
staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) 
zich ontpopt als voortrekker van meer rechten voor 
slachtoffers en daarbij daadkracht toont. Waar het 
volgens Van Dijk echter aan ontbreekt, is een duide-
lijke strategische visie. “De vraag die moet worden 
beantwoord is: waar willen we heen met de rechts-
positie van het slachtoffer? Over de positie van het 
slachtoffer in het strafproces zijn al drie reparatie-
wetjes ingediend, zoals voor het wettelijk waar- >>
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In de Amsterdamse zedenzaak tegen Robert M. 
 willen de ouders van de kinderen voorkomen dat 
die man terugkeert in de maatschappij. Daarover 
moeten zij zich in de rechtszaal kunnen uitspreken.” 

STOCKHOLM PRIJS VOOR CRIMINOLOGIE
Het pionierswerk dat professor Van Dijk heeft 
 verricht met het opzetten van de Internationale 
Slachtofferenquête ICVS naar ervaringen van 
 burgers met criminaliteit, heeft hem de Stockholm 
Prijs voor Criminologie 2012 opgeleverd. Het is 
de meest prestigieuze prijs binnen het vakgebied 
en wordt ook wel betiteld als de Nobelprijs voor 
criminologie. “Het is als hoogleraar criminologie 
het mooiste wat je kunt overkomen”, aldus een 
 verheugde en trotse Van Dijk. In het juryrapport 
staat dat door de ICVS op veel gebieden de mist rond 
criminaliteit en strafrecht is opgetrokken. Van Dijk: 
“De ICVS meet criminaliteit over de hele wereld met 
hetzelfde instrument en los van de politiek, want de 
enquêtes richten zich rechtstreeks tot de bevolking. 
Daardoor ontstaat een objectieve feitelijke basis 
voor criminaliteitsbeleid en zijn de resultaten tus-
sen landen goed te vergelijken. Daarmee kunnen 
ook bestaande beelden worden bijgesteld als ze niet 
blijken te kloppen. Het slaat volgens de ICVS bijvoor-
beeld nergens op dat Amerika in vergelijking met 
Europa een verschrikkelijk crimineel land zou zijn. 
Als de vuurwapens eruit zijn, zijn de Verenigde 

 Staten veiliger dan Nederland of Engeland.” De 
Stockholm Prijs is voor empirisch, methodologisch 
verantwoord onderzoek. “Empirisch onderzoek is 
nodig om de politieke retoriek van ons af te houden. 
Criminaliteit roept heftige emoties op, maar moet 
juist daarom koel bestudeerd kunnen worden. 
Waargenomen worden met Het Koele Oog, zoals de 
Amerikaanse schrijver Saul Bellow dat omschrijft. 
De volumecriminaliteit daalt. Dat is  zonneklaar. 
Vroeger was zoiets aanleiding tot discussie, omdat 
een dergelijke bewering afgeleid werd uit de politie-
statistieken en die zijn manipuleerbaar en dus min-
der geloofwaardig. Als je niet weet of de criminali-
teit stijgt of daalt, kan een politicus van alles blijven 
roepen. Nu kan niemand meer ongestraft zomaar 
wat beweren. Dat is het grote verschil met vroeger.” 

De ICVS is sinds 1989 een of meerdere keren uit-
gevoerd in tachtig verschillende landen. In totaal 
is de enquête wereldwijd afgenomen onder ruim 
350000 burgers.

Door de wereldwijde toepassing heeft de ICVS bij-
gedragen aan de globalisering van de criminologie, 
stelt Van Dijk. “Criminologie was na de Tweede 
Wereldoorlog heel erg nationaal gericht. Elk land 
had zijn eigen onderzoeksagenda. Nu zijn er overal 
jonge onderzoekers die met mijn data vergelijkende 
studies maken over criminaliteit.” 

PRIORITEITEN ALS MINISTER
Op de vraag naar wat zijn prioriteiten zouden zijn 
als hij nu minister van Veiligheid en Justitie was, 

“Als je niet weet of de 
criminaliteit stijgt 
of daalt, kan een 
politicus van alles 
blijven roepen.”/  
foto: Inge van Mill.

STOCKHOLM PRIJS VOOR 
CRIMINOLOGIE

Het Zweedse ministerie van Justitie 
heeft de Stockholm Prijs voor Crimi-
nologie 2012 toegekend aan de 
Tilburgse hoogleraar Jan van Dijk. 
Deze prijs wordt sinds 2006 jaarlijks 
door een internationale jury uitgereikt 
voor topprestaties op het gebied van 
de criminologie. Er is een geldbedrag 
aan verbonden van 1 miljoen Zweedse 
kronen (110000 euro). Zie ook:  
www.criminologyprize.com. 

antwoordt Van Dijk: “Ik zou als eerste een pittig 
gesprek voeren met de minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport, in het bijzijn van de premier, 
over de dringende noodzaak zo spoedig mogelijk 
het alcoholbeleid fundamenteel te hervormen. 
Ook zou ik het drie-partijenproces gaan uitproberen 
in een groot en in een klein arrondissement. En ik 
zou, als de nationale politie er is, een nieuw exper-
tisecentrum in het leven roepen met het doel een 
centraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen vanuit 
Den Haag om dat decentraal te laten uitvoeren. 
Zeg maar een Centrum voor Criminaliteitspreven-
tie en Veiligheid op een nieuwe, Haagse leest 
geschoeid. ” 

‘Veiligheid is een 
verantwoordelijk-
heid voor de gehele 
samenleving’ 

Terugkerend naar de ontwikkeling van het veilig-
heidsbeleid in Nederland sinds de jaren tachtig 
zegt Van Dijk met veel voldoening terug te kijken 
op de manier waarop het slachtofferbeleid zich 
heeft ontwikkeld. Het preventiebeleid is echter 
niet geworden zoals hij had ‘gehoopt en verwacht’. 
Van Dijk wijst erop dat vanaf midden jaren tachtig, 
na de Commissie-Roethof en de beleidsnota 
Samenleving en criminaliteit, gemeenten, burgers 
en lokale partners een grotere rol toebedeeld heb-
ben gekregen bij de aanpak van criminaliteit. “Dit 
kabinet wekt te veel de schijn de criminaliteit op te 
willen lossen via het strafrecht. Van die eenzijdige 
benadering hadden we in 1985 met Samenleving en 
criminaliteit afscheid genomen. Het verleden heeft 
geleerd dat de aanpak van criminaliteit juist moet 
gebeuren in samenwerking met bedrijven en 
gemeenten. We zijn nu weer terug bij af. Er moet 
nodig weer een man als de PVDA’er Hein Roethof 
opstaan. Veiligheid is een verantwoordelijkheid 
voor de gehele samenleving: gelukkig is de des-
tijds door ons ingestelde Hein Roethofprijs er nog 
steeds.” <<
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Werkvloer

De hachelijke economische situatie zorgt voor nieuwe uitdagingen 
voor de veiligheidspraktijk. Dreigt er een misdaadgolf? Komt de 
veiligheidszorg onder druk door bezuinigingen? Er liggen ook kansen, 
concludeert het Trendsignalement 2012 van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Fotografie: Liesbeth Dingemans
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor  

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 D
e recessie behoort tot de belangrijkste 
thema’s in maatschappelijke veiligheid 
anno nu. Dat concludeert het CCV in de 
onlangs verschenen editie van zijn jaar-

lijkse trendpublicatie, het Trendsignalement. Deze 
conclusie is gebaseerd op een analyse van actuele 
ontwikkelingen binnen twintig veiligheidsthema’s, 
waaronder diefstal, drugscriminaliteit, overvallen, 
overlast, verloedering en veiligheidsbeleving.  
Een onzekere economische situatie roept van 

 oudsher vragen op, over de veiligheidsbeleving 
(subjectieve veiligheid) en de criminaliteits-
statistieken (objectieve veiligheid). 

Wat betreft de subjectieve veiligheid is het voorstel-
baar dat maatschappelijke onzekerheid over de 
financiële toekomst negatief uitpakt voor de veilig-
heidsbeleving. Het is namelijk aannemelijk dat 
 veiligheid meer dan ooit fungeert als container-
begrip of ‘semantisch vangnet’, zoals Hans Boutel-
lier (directeur Verwey-Jonker Instituut) het noemt, 
waarachter een breed scala aan maatschappelijke 
problemen schuilgaat. Een toename van die proble-
men, waaronder een teruggang van economische 
groei, werkt dan dempend op de veiligheids- >>

(Foto links) 
Door de penibele 
economische situatie 
kunnen investeringen 
in de lokale veiligheids-
zorg dalen.

(Foto rechts)
Onduidelijk is wat 
de recessie betekent 
voor de aanwezigheid 
van politieagenten 
en toezichthouders 
op straat.

 FOTOSERIE  Gezamenlijk werken aan veiligheid

 BETER DOOR 
BEZUINIGEN
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beleving. Uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 
blijkt dat het percentage Nederlanders dat aangeeft 
zich wel eens onveilig te voelen de laatste drie jaar 
steeds rond de 25 procent ligt.

Een negatieve economische situatie roept ook 
 zorgen op over de objectieve veiligheid. Hoewel 
een causaal verband nooit is bewezen, wordt een 
recessie al snel geassocieerd met een explosie van 
veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld, 
inbraak en diefstal. Naarmate de arbeidsmarkt krap-
per en de portemonnee dunner wordt, nemen de 
verleidingen van een criminele carrière toe, zo is 
de gedachte. Daarnaast zouden maatschappelijke 
onrust en een afbrokkelende sociale cohesie op 

de loer liggen naarmate een bredere kloof ontstaat 
tussen de inkomensposities en toekomstperspec-
tieven van verschillende bevolkingsgroepen.

Veiligheidskwesties die zich voordoen als gevolg 
van de recessie zijn niet nieuw. Ook in eerdere 
 edities van het Trendsignalement, dat het CCV sinds 
2009 jaarlijks publiceert, kwam de economische 
situatie al aan bod. Dat is niet zo verwonderlijk 
gezien de gemiddelde levensduur van een trend 
(drie jaar) en de ernst van de recente economische 
crisis. Wat wel opvalt, is dat recentelijk vooral de 
bezuinigingen in de lokale veiligheidspraktijk 
onderwerp van zorg zijn. Deskundigen waarschu-
wen dat de economische situatie een negatieve 

Gemeenten zetten 
bijzondere opsporings-
ambtenaren flexibel in.

impact kan hebben op (met name lokale) investe-
ringen in de veiligheidszorg. Kunnen de Veiligheids-
huizen hun regierol blijven spelen als gemeenten 
ingrijpend bezuinigen? Wat gebeurt er met blauw 
(politieagenten) en lichtblauw (gemeentelijke toe-
zichthouders) op straat? En blijven er wel voldoende 
aandacht en middelen voor innovatie?

Toch biedt de recessie volgens het Trendsignale-
ment 2012 ook kansen. Naarmate veiligheids-
budgetten krimpen, neemt het belang van een 
gezamenlijke inzet van overheid, bedrijven en 
 burgers toe. Die inzet vormde al een rode draad in 
het  kabinetsbeleid. Vanuit het idee dat iedereen 
een verantwoordelijkheid heeft voor een veilig en 

 leefbaar Nederland, wordt van burgers, bedrijven en 
instellingen verwacht dat ze zelf problemen aanpak-
ken waarmee ze worden geconfronteerd. Bij lokale 
veiligheid – een onderwerp dat menig burger en 
ondernemer om begrijpelijke redenen aan het hart 
gaat – lijkt een groeiende bereidheid te bestaan om 
actief betrokken te worden bij wat enkele decennia 
geleden nog een exclusieve overheidstaak was. 

De economische situatie kan een positieve stimu-
lans geven aan publiek-private samenwerking in de 
lokale veiligheidszorg. Het Trendsignalement laat 
daarvan volop voorbeelden zien. Politiekorpsen 
gebruiken sociale media, zoals Twitter, om burgers 
te betrekken bij opsporing en preventie. Gemeenten >>
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zetten buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) flexibel in, ruilen gespecialiseerde boa’s 
onderling uit, huren gezamenlijk particuliere 
 beveiliging, of zoeken aansluiting bij regionale 
samenwerkingsverbanden. 

Er zijn ook steeds meer gemeenten waar politie-
agenten en gemeentelijke toezichthouders als kop-
pels de straat opgaan voor surveillance. Dat maakt 
de aanwezigheid van (licht)blauw beter betaalbaar: 
koppels die normaal gesproken bestaan uit twee 
agenten of twee boa’s, kunnen door samenvoeging 
ook in actie komen als vanuit politie of gemeente 
maar één teamlid beschikbaar is. Het is denkbaar 
dat de invoering van de nieuwe prostitutiewet, 

die een onderscheid invoert tussen toezicht- en 
handhavingstaken bij de regulering van de prostitu-
tie- en escortsector, deze ontwikkeling versterkt. 
Koppels die vanuit verschillende organisaties de 
straat op gaan – met een ‘toezichthouder’ van de 
gemeente en een ‘handhaver’ van de politie – liggen 
dan immers steeds meer voor de hand.

Het kabinet stimuleert ondernemers bovendien om 
de particuliere beveiligers die zij inhuren, ook in de 
(semi)openbare ruimte rondom hun bedrijf te laten 
opereren. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om 
het uitvoeren van politionele taken of om het over-
nemen van overheidstaken door de private sector. 
Maar de samenwerking tussen politie, Openbaar 

(foto links) 
In veel gemeenten 
surveilleren koppels 
van twee agenten of 
twee boa’s. 

Ministerie en de private veiligheidsbranche kan 
wel verder worden uitgebouwd. De verwachting is 
namelijk dat het oplossen van misdrijven verge-
makkelijkt wordt als meer (opsporings)informatie, 
zoals foto’s, kentekens en signalementen die bij de 
politie bekend zijn, ook met particuliere beveiligers 
wordt gedeeld. 

De Nederlandse Veiligheidsbranche, die in Neder-
land 31000 beveiligers in dienst heeft, ziet al kansen 
voor dit soort samenwerking. Niet alleen voor toe-
zichtcentrales die de camerabeelden van winkels, 
gemeente en politie uitkijken, maar bijvoorbeeld 
ook voor winkelbeveiligers die als boa’s proces  sen-
verbaal van diefstal opnemen. In tijden van 

 (economische ) nood lijkt een gezamenlijk optreden 
van bedrijven, burgers, overheid en andere veilig-
heidsprofessionals slimmer dan ooit. Want met 
publiek-private samenwerking kunnen de kosten 
en inspanningen voor criminaliteitspreventie 
 misschien wel zo eerlijk worden gedeeld. <<

Het Trendsignalement 2012 is gratis te downloaden 

via www.hetccv-trends.nl. Het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert 

doorlopende trendanalyses uit op het gebied van 

maatschappelijke veiligheid. Kijk voor meer informatie 

op de website www.hetccv-trends.nl of neem contact 

op met Lynsey Dubbeld, telefoon (030) 751 67 00, 

e-mail lynsey.dubbeld@hetccv.nl. 

(foto rechts) 
Steeds vaker worden 
agenten en boa’s in 
koppels samengevoegd. 
Als vanuit politie of 
gemeente maar één 
teamlid beschikbaar 
is, kunnen ze toch in 
actie komen.
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Het nut en de noodzaak van incidentenregistratie op school 

WAT NIET WEET, 
WAT NIET DEERT?

De helft van het personeel in het primair en voortgezet 
onderwijs wordt jaarlijks slachtoffer van agressie of geweld door 
leerlingen of  ouders. Maar weinig incidenten worden vastgelegd. 
Scholen zijn vaak huiverig om registratie te stimuleren: zij willen 
geen gedonder. Én incidentenregistratie wordt gezien als een extra 
administratieve last. Maar Sander Flight stelt dat incidenten-
registratie een buitengewoon goed idee is. Niet omdat het 
moet, maar omdat het goed is voor de school.
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Vanaf volgend schooljaar moeten alle scholen van 
basisonderwijs tot en met mbo verplicht incidenten 
gaan registreren. Op dit moment zijn de meeste 
scholen daar nog niet systematisch mee bezig. 
Daar zijn (ten minste) twee redenen voor. Ten eerste 
worden agressie en geweld door sommigen 
beschouwd als iets dat nou eenmaal bij het werk 
hoort. Ten tweede denken veel mensen dat inciden-
tenregistratie extra administratie oplevert, zonder 
dat je er wat aan hebt. Ten onrechte, zo blijkt. 

TABOESFEER
Agressie en geweld komen maar langzaam uit 
de taboesfeer. Directies van scholen spelen hierbij 
een cruciale rol: zij zijn vaak bang voor reputatie-
schade van de school en willen zo min mogelijk 
gedonder. Dat leidt ertoe dat de problemen vaak 
 worden ontkend. Nog steeds zijn er scholen die niet 
beseffen dat het op de lange termijn niet verstandig 

door Sander Flight
De auteur is partner bij onderzoeks- en adviesbureau   

DSP-groep. Sinds 2001 helpt hij scholen bij het opzetten 

van veiligheidsbeleid en incidentenregistratie.

 A
gressie en geweld op school komt vaak 
voor. Van alle docenten en andere perso-
neelsleden werd vorig jaar de helft slacht-
offer van één of meer voorvallen van agres-

sie en geweld door leerlingen of ouders, zo blijkt uit 
onderzoek van DSP-groep voor het Programma 
 Veilige Publieke Taak. In het primair onderwijs over-
kwam het 47 procent van de werknemers en in het 
voortgezet onderwijs 55 procent. Het gaat dan om 
schelden en intimideren, maar ook om fysiek 
geweld, discriminatie en bedreiging. Ook veel leer-
lingen worden slachtoffer, maar dit artikel beperkt 
zich tot agressie en geweld dat door leerlingen en 
ouders tegen het personeel wordt gepleegd.  
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Er is durf voor nodig 
om incidenten  
systematisch te gaan 
registreren

Groepsleerkracht Jasper Bovendeert is erg tevreden 
over de app voor de iPhone. “Als ik in een praktijkles 
iets zie gebeuren, dan kan ik het incident meteen 
registreren zonder de les uit te hoeven. Ik blijf dus 
pedagogisch aanwezig. Wanneer ik aan het eind van 
de dag naar huis ga heb ik vaak geen zin om mijn 
computer nog op te starten. Maar als ik dan op mijn 
mobiele telefoon de incidenten van die dag kan 
invoeren, doe ik het wel. Het werkt echt heel prettig. 
Hiervoor hadden we ook al een systeem voor inciden-

tenregistratie, maar dat werkte niet snel. Toen zijn 
we op zoek gegaan naar een systeem waarmee je 
binnen drie minuten een incident kan registreren 
en zo kwamen we bij IRIS uit.”

IRIS kan, zoals gezegd, worden gekoppeld aan het 
leerlingvolgsysteem. Dat maakt het invoeren van 
personen die bij incidenten betrokken zijn niet alleen 
sneller, maar betekent ook dat de incidenten achteraf 
heel snel kunnen worden opgeteld op elk gewenst 
niveau: per leerling, per klas, per maand of voor de 
hele school. Scholen die IRIS hebben gekoppeld aan 
het leerlingvolgsysteem blijken meer incidenten te 
registreren en dus een beter inzicht te hebben in 
de veiligheidssituatie, zo blijkt uit het jaaroverzicht 
van IRIS Schoolveiligheid. Kortom: aan het systeem 
hoeft het niet meer te liggen.

DURF EN DOORZETTINGSVERMOGEN
Angst voor reputatieschade van de school is een 
belangrijke reden voor het gebrek aan incidenten-
registratie. Er is durf voor nodig – vooral bij de direc-
tie – om incidenten systematisch te gaan registreren.
De Raad van State geeft aandacht aan die angst in 
haar reactie op het wetsvoorstel om incidenten-
registratie verplicht te gaan stellen. De Raad van 
State riep de regering op om duidelijker te maken wat 
er met de informatie gebeurt. Scholen zijn er immers 
niet bij gebaat als hun informatie op straat komt te 
liggen. Een verplichte registratie zou averechts kun-
nen werken als scholen die een veilige indruk willen 
maken, zo min mogelijk incidenten gaan registreren. 
Daarnaast riep de Raad van State op om duidelijker 
te maken welke incidenten precies geregistreerd 
moeten worden. Dat is inderdaad ook een belangrijk 
punt, omdat iedereen een ander idee heeft over 
 wanneer iets een incident is. Een schietpartij of een 
bommelding is duidelijk, maar die komen bijna nooit 
voor. Maar wat doe je met intimidatie, afpersing en 
cyberpesten?

Toch gaat deze oproep van de Raad van State voorbij 
aan het belangrijkste punt. Want waarom zou de 
regering deze vragen moeten beantwoorden? Dat 
zou elke school zelf moeten doen. Niet omdat het 
moet, maar omdat de school de regie over de veilig-
heid in eigen hand wil nemen, voordat iemand 
anders het doet. <<

is om incidenten onder de mat te schuiven. Veel 
slachtoffers hebben last van de incidenten: stress, 
minder goed functioneren of slaapproblemen. 
 Sommigen worden er zelfs ziek van of zijn langere 
tijd niet in staat te werken. Van vijftien onderzochte 
beroepsgroepen (van ambulancepersoneel en 
 politieagenten tot gemeenteraadsleden en trein-
conducteurs) rapporteerden de werknemers in het 
 primair onderwijs de meeste persoonlijke gevolgen.

Eind 2010 deed de Inspectie van het Onderwijs onder-
zoek op 35 scholen om te zien of ze aan drie voor-
waarden voor een goed veiligheidsbeleid voldeden: 

Registratie 
hoeft niet veel 
tijd te  kosten

Van de 35 onderzochte scholen had slechts de helft 
(18) systematisch inzicht in de veiligheidssituatie op 
hun eigen school. Incidentenregistratie is nodig voor 
systematisch inzicht: als je niet weet wat er waar en 
wanneer gebeurt, kan je ook niet adequaat reageren 
(curatief) of bepalen welke maatregelen het beste 
zullen werken (preventief). Opvallende en ingrijpen-
de incidenten worden meestal wel geregistreerd, 
maar vaak alleen in het dossier van de leerling of 
werknemer die het betreft. Dat soort registraties 
zijn nodig voor nazorg, maar ze kunnen niet worden 
geaggregeerd op het niveau van de school als geheel. 
Daardoor blijven bredere trends buiten beeld en is 
er geen sprake van systematisch inzicht.
Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 
toont aan dat het de moeite loont om wél syste-
matisch inzicht in de veiligheid op te bouwen: die 
 scholen worden namelijk als veiliger ervaren en de 
leerlingen geven een hoger cijfer voor de veiligheid 
op school, net als het personeel zelf.

SIMPEL EN SNEL 
Incidentenregistratie is inderdaad een administra-
tieve belasting voor het personeel. En de tijd die 

het daaraan besteedt, gaat ten koste van de primaire 
taak: lesgeven. Maar hoeveel tijd kost het als je moet 
reageren op incidenten? Een onveilige school komt 
ook minder goed toe aan de primaire taak van het 
geven van onderwijs. Incidentenregistratie kan 
prima worden ingepast in de gebruikelijke peda -
gogische aanpak van incidenten, zo bleek uit een 
pilot voor de aanstaande verplichte registratie van 
incidenten.

De registraties zelf hoeven ook niet veel tijd te 
 kosten. Er zijn onlineregistratiesystemen beschik-
baar die gekoppeld kunnen worden aan het leerling-
volgsysteem. Er is zelfs een app voor smartphones 
beschikbaar van het populaire systeem IRIS dat door 
honderden scholen wordt gebruikt (de versie voor 
iPhone/iPad is er al, Android volgt in september). 
Op de mobiele telefoon kan een docent zonder een 
computer op te hoeven starten binnen drie minuten 
een incident registreren – dat kan zelfs tijdens de 
les of op weg naar huis.

‘80 procent van 
de incidenten 
wordt veroorzaakt 
door 20 procent 
van de leerlingen’

Het Emaus College in Ermelo is een school (met 
 internaat) voor voortgezet speciaal onderwijs. 
Alle 65 personeelsleden, van docent tot conciërge, 
zijn verplicht incidenten te registeren via het IRIS-
systeem. “We gebruiken het systeem vooral om 
alle incidenten per leerling in de gaten te houden”, 
vertelt Dirk-Jan Hartemink, beheerder van het IRIS-
systeem. Hij maakt ook elk jaar een overzicht van 
het totale aantal incidenten. “Het afgelopen jaar 
waren dat er 500. Dat komt neer op 50 per maand 
of twee tot drie per dag. Dat valt dus heel erg mee. 
De 80-20 regel gaat hier op: 80 procent van de 
 incidenten wordt veroorzaakt door 20 procent van 
de leerlingen. Hetzelfde geldt voor het melden 
door het personeel: niet iedereen meldt evenveel 
incidenten.”

WAT ER NODIG IS VOOR 
INCIDENTENREGISTRATIE 
OP SCHOOL

1. Begin
De directie moet durf tonen: ontken 
de problemen niet, maar pak ze aan. 
Neem de regie over uw eigen veilig-
heidsbeleid: incidentenregistratie is 
een zaak van de school zelf. Niet van 
de politie, niet van de onderwijskoepel 
of van een ministerie. Communiceer: 
wat is de norm en wat doen we na 
een incident?

2. Organiseer
Keep it simple: schaf een goed 
registratie systeem aan dat veilig, 
snel en simpel is. Maak het breed: 
personeel, leerlingen en ouders 
weten wat en bij wie gemeld wordt. 
Organiseer: wie beheert de database 
en maakt de kwartaalrapporten?

3. Hou vol
Maak incidentenregistratie onderdeel 
van de kwaliteitscyclus en het pedago-
gisch klimaat. Reageer altijd naar de 
dader (waarschuwing, straf, hulp) én 
het slachtoffer (opvang, nazorg). 
Laat invoerders weten wat er met 
hun registraties gebeurt – dan gaat 
het leven.

28 SECONDANT #2 | MEI 2012 SECONDANT #2 | MEI 2012 29



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

>>
… / foto: Liesbeth 
Dingemans.

door Rina Bartels
De auteur is journalist bij Schrijf-Schrijf te Utrecht. 

 D
e galerijflats in de Serviliusstraat kampten 
al sinds de oplevering in de jaren zeventig 
met een slecht imago. “Van lieverlee 
 takelde het complex steeds verder af.” 

Aan het woord is Koos Neijnens, senior adviseur 
wijkontwikkeling van Wonen Limburg. “Er kwamen 
drugsdealers wonen, in de berging zaten nogal wat 
daklozen en drugsverslaafden. We hebben van alles 
geprobeerd om de veiligheid te verbeteren, zoals 
de inzet van een beveiligingsbureau. Maar we 
 realiseerden ons al snel dat repressief handelen 
helemaal niks oplost.” 

KWARTIERMAKERS INZETTEN
Met de komst van een daklozenopvang in het 
 centrum van Weert was een deel van het probleem 
opgelost. Een veiligheidsscan van de wijk zorgde 
 vervolgens voor de ommezwaai, vertelt Gerard 
 Lenders, coördinator Integrale veiligheid van de 
gemeente Weert. “Samen met verschillende organi-
saties zoals de sociale recherche, het UWV en de 
Belastingdienst heeft de gemeente de situatie in 
kaart gebracht.” De organisaties besloten over te 
gaan op een combinatie van zachte en harde aanpak. 
“Harde controle op zaken als dubbele uitkeringen en 
illegale bewoning. En het bieden van zorg waar dat 
nodig was”, licht Lenders toe. 

organiseren, bijvoorbeeld voor de plaatselijke 
 basisschool. “Door de flats op deze manier in te 
 vullen, is er stabiliteit in de wijk gekomen”, vertelt 
Neijnens. “De topsporters zijn rolmodellen. Wie wil 
er nou niet naast een professioneel basketballer 
wonen?” Naast de topsporters konden ook topsport-
talenten van het nabijgelegen College Weert in het 
complex terecht. En inmiddels biedt de Campus 
ook plaats aan de stichting Remedial teaching, 
een bemiddelingsbureau voor arbeidsmigranten, 
een zorginstelling voor autisten en stichting 
Gehandi captenzorg Limburg.

In het project Campus 
Servilius geven sporters 
clinics voor de plaatse-
lijke basisschool / foto: 
Auke Pluim.

De drugsdealers zijn verjaagd, de daklozen 
opgevangen. De rust is weergekeerd in de 
omstreden Servilius straat in Weert. Buurt-
bewoners voelen zich weer betrokken bij 
de wijk. Dit alles dankzij Campus Servilius. 
Woon corporatie Wonen Limburg en de 
gemeente Weert ontvingen vorig jaar  
de Hein Roet hofprijs voor het project.  
Hoe gaat het nu met de campus?

‘Wie wil er nou niet 
naast een profes-
sioneel basketballer 
wonen?’

 
Wonen Limburg ging over tot het passief onthuren 
van het complex. Zegden bewoners de huur op, 
dan bleef het appartement leeg. Een brainstorm 
met onder andere welzijns- en zorgaanbieders en 

de gemeente leidde vervolgens tot het idee voor 
Campus Servilius. Neijnens: “Weert telt twee top-
sportclubs, namelijk basketbalclub Stepco BSW en 
volleybalvereniging V.C. Weert. We boden de sporters 
woonruimte aan in het complex.” De basketballers 
begonnen als kwartiermakers. “Dit zijn grote Ameri-
kaanse jongens, die wel wat meer gewend zijn dan 
wij hier in Weert”, vertelt Neijnens. Snel daarna 
namen ook de volleybaldames hun intrek in de flat. 
De sportclubs betalen huur, Wonen Limburg spon-
sort de clubs. Die sponsoring gebeurt op één voor-
waarde: de professionals moeten zo nu en dan clinics 
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leren dat ze hun eigen leefomgeving kunnen 
 beïnvloeden. En dat ze niet alles bij de gemeente 
of de wooncorporatie hoeven neer te leggen.” 

Een recente burgerpeiling van de gemeente toont 
aan dat het gevoel van veiligheid en tevredenheid 
in de wijk aanmerkelijk is toegenomen. Lenders: 
“De buurt zit nu in de middenmoot, vergeleken 
met de rest van Weert. De wijk komt bovendien 
nog amper voor in de politierapporten.”

‘Alle betrokkenen 
hebben hun tanden 
er stevig ingezet’ 

De kracht van het project zit volgens Lenders in de 
mensen die het uitvoeren. “Alle betrokkenen hebben 
hun tanden er stevig ingezet. We zeiden vanaf het 
begin tegen elkaar: we zetten niet eerst alles op 
papier, we beginnen gewoon. Dan zien we wel hoe 
het loopt. Je moet gewoon je gezond boerenverstand 
gebruiken.” Daarnaast kan ook een portie burgerlijke 
ongehoorzaamheid helpen, vertelt Neijnens. “Het 
heeft ontzettend lang geduurd voor de daklozen-
opvang in Weert geregeld was. Terwijl de nood 
 ontzettend hoog was. Wonen Limburg heeft toen 
gedreigd om wooncontainers op het eigen terrein te 
zetten. Als het had gemoeten, hadden we de opvang 
zelf geregeld, zonder vergunning.”

Naast de meetbare resultaten is volgens Lenders nog 
een ander belangrijk resultaat behaald. “Alle Weertse 
partijen weten nu dat we dit soort dingen aankunnen. 
Dit project is echt een eye-opener geweest. Met de 
juiste mensen, de juiste drive en een creatieve aanpak 
kom je al een heel eind. De instellingen bestonden al, 
het was alleen een kwestie van de structuren aan 
elkaar knopen.”

Maar van achteroverleunen is nog absoluut geen 
sprake, waarschuwt Lenders. “Dit complex zal altijd 
aandacht blijven vragen. Daarom is het zo ontzettend 
belangrijk om de betrokkenheid van de bewoners te 

BETROKKENHEID KOESTEREN
In oktober 2011 won Campus Servilius de Hein Roet-
hofprijs. Het project was volgens de jury de terechte 
winnaar vanwege ‘het succesvol creëren van partici-
patie en integratie, de betrokkenheid van jongeren bij 
leefbaarheid, de invloed van topsporters in de wijk, 
de tastbare resultaten en het brede samenwerkings-
verband’. Dat samenwerkingsverband bestaat inmid-
dels uit zo’n twintig organisaties, die vooral praktisch 
aan de slag gaan. Leerlingen van de plaatselijke 
vmbo-school koken voor de topsporttalenten. De 
lokale welzijnsinstelling organiseert een sportdag 
voor de buurtkinderen. Docenten van het Regionaal 
Instituut Cultuur- en Kunsteducatie maken samen 
met de schoolkinderen flyers voor deze dag. 

Na het succes van het topsportproject richtte Wonen 
Limburg haar vizier op jongeren tot 32 jaar. “Deze 
groep komt moeilijk aan de bak in de woningmarkt. 
Het is bovendien goed voor de chemie in de wijk als er 
jonge mensen wonen”, legt Neijnens uit. Geïnteres-
seerde jongeren krijgen voorrang op de wachtlijst 
en tekenen een jaarcontract. In dat jaar moeten ze 
activiteiten organiseren voor de wijk of het woon-
complex. Doen ze dat, dan wordt het contract omge-
zet naar onbepaalde tijd, legt Neijnens uit. “Inmid-
dels wonen er zo’n dertig jongelui. Zij zijn vrij in 
de keuze voor een activiteit. Tot nu toe zijn er drie 
opruimacties en een kerstmarkt georganiseerd. 
Laatst hebben ze een groenplan bij ons ingediend, 
omdat ze niet tevreden zijn over de huidige groen-
voorziening. Dat plan ziet er professioneel uit. 
 Mogelijk gebruiken we hiervoor een deel van 
de 20000 euro van de Hein Roethofprijs.” 

‘De wijk komt nog 
amper voor in de 
politierapporten’

Volgens Lenders spreekt er een grote betrokkenheid 
uit de plannen van de jongeren. “Want waarom zou 
je anders een ontwerp voor de groenvoorziening 
maken? Dit moeten we echt koesteren. Jongeren 

blijven bevorderen. Dat zorgt weer voor meer leef-
baarheid. Het ene vliegwiel draait het andere aan. 
Als we een jaar niks doen, zakt de boel weer helemaal 
in.” Al zal dát volgens Lenders niet snel gebeuren. 
“Als het omvalt, zijn we er zelf debet aan. We zijn 
hartstikke trots op de prijs en het project. Iedereen 
heeft de ambitie om het vol te houden. Zolang 
alle mensen betrokken blijven, zie ik geen belem-
meringen ontstaan.”

BEZUINIGINGEN OPVANGEN
Lenders raakt hiermee direct de zwakste schakel van 
het project: de afhankelijkheid van de betrokkenen. 
“Als bepaalde mensen bij de instellingen vertrekken, 
kan er een probleem ontstaan, beaamt Neijnens. 
“Want we kennen elkaar goed, we weten elkaar te 
vinden en we vertrouwen elkaar.” Neijnens en Lenders 
denken dat de campus het vertrek van mensen uit-
eindelijk wel doorstaat. “Daarvoor vinden we wel 
weer een oplossing”, relativeert Lenders.

‘Zet er vooral niet 
allerlei stuurgroepen 
op. Laat het spontaan 
ontstaan’

Naast de afhankelijkheid van mensen is ook de 
 financiering een knelpunt. Wonen Limburg neemt 
het grootste deel van de kosten op zich. Neijnens: 
“Het zijn ónze huurders die in de Serviliusstraat 
wonen. Wij waren de grootste probleemeigenaar. 
En daarom moesten wij op zoek naar een oplossing. 
Daarbij hoort natuurlijk ook de financiering.” 
Neijnens merkt duidelijk dat het slechte tijden zijn. 
“Er is alweer een aantal subsidieaanvragen gesneu-
veld. Het geld blijft altijd een aandachtspunt. We 
hebben een contract voor vijf jaar afgesloten met 
de sportclubs. De eerste drie jaar zouden wij hen 
sponsoren, daarna zouden ze de volle mep betalen. 
De drie jaar zijn voorbij, maar wij hebben toch de 
sponsoring verlengd. Als we daarmee meteen zouden 
stoppen, is het project afgelopen, vrees ik.”

Lenders denkt dat ook hierbij het boerenverstand 
soelaas zal bieden. “Er zijn zo’n twintig partijen 
betrokken bij het project. Dat betekent dat er twintig 
verschillende invalshoeken zijn. En twintig financie-
ringsmogelijkheden. Een basketbalclinic komt voort 
uit de sporthoek, maar is ook relevant voor organisa-
ties in welzijn, onderwijs en veiligheid. Zeker in tijden 
van bezuinigingen moeten instellingen nog dichter 
bij elkaar kruipen. Door gebruik te maken van twintig 
budgetten, kun je elkaars bezuinigingen opvangen.” 

LINK ZOEKEN
Het winnen van de Hein Roethofprijs heeft voor veel 
belangstelling voor Campus Servilius gezorgd, zegt 
Neijnens. “Deze combinatie van wonen, sport, zorg , 
cultuur en onderwijs spreekt veel organisaties aan. 
De provincie is geïnteresseerd, verschillende sport-
koepels zijn al op bezoek geweest.” Het project is op 
dit moment nog niet elders in de praktijk gebracht. 
Volgens Lenders leent het concept zich daar wel voor, 
maar is de context van groot belang. “Je moet elke 
keer de lokale situatie bekijken. Het is natuurlijk puur 
toeval dat Weert twee topsportverenigingen telt. 
Die heb je in andere plaatsen misschien niet. Je moet 
dus eerst bekijken welke organisaties je met elkaar 
kunt koppelen.” Is de link gevonden? Zoek elkaar 
dan op en ga van start, adviseert Neijnens. “En zet 
er vooral niet allerlei stuurgroepen op. Laat het 
 spontaan ontstaan.” <<
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Vooral in de jaren 80 was de toename fors, maar 
ook in de jaren 90 bleef de geregistreerde criminali-
teit stijgen. En ook hier vormen de vermogens-
misdrijven weer een uitzondering. Deze waren 
 stabiel of licht dalend in de periode 1990 tot 2003. 
Het hier geschetste beeld komt in hoge mate over-
een met wat de ontwikkelingen waren in andere 
westerse landen. Over de gehele periode tot 2003 
een toename van geweldsdelicten en een stabilisatie 
of lichte daling van vermogensdelicten vanaf begin 
jaren 90. Opvallende uitzonderingen zijn de VS en 
Engeland waar de geweldscriminaliteit al sinds 
de jaren 90 daalde.

wat minder duidelijk bij geweldsdelicten (hoewel 
het niveau daarvan in 2002 zo’n 40 procent hoger 
was dan in 1980, was er geen sprake van een conti-
nue stijging). Bij vermogenscriminaliteit heeft zich 
na een aanvankelijke stijging, vanaf begin jaren 90 
een daling ingezet, in het bijzonder bij inbraken. 

GEREGISTREERDE CRIMINALITEIT
Deze algemene toename in de periode 1980 tot 
ongeveer 2003 zien we ook bij door de politie 
 geregistreerde criminaliteit. In deze periode was er 
sprake van bijna een verdubbeling. Bij geweldsmis-
drijven ging het zelfs bijna om een verviervoudiging. 

door Paul Smit, Jaap de Waard en Bert Berghuis
Paul Smit is werkzaam als onderzoeker bij het WODC, 

Jaap de Waard en Bert Berghuis zijn werkzaam bij 

de afdeling Strategische Beleidsontwikkeling van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie in.

 I
n de periode 1980 tot ongeveer 2003 was er sprake 
van een toename van de criminaliteit. Hoewel er 
geen sprake was van een continue stijging en 
het beeld niet uniform was over alle soorten van 

criminaliteit, lieten de slachtofferenquêtes in deze 
periode een toename zien van ruwweg 20 procent. 
Deze toename gold vooral voor vandalisme en was 

Vanaf ongeveer 2003 is de criminaliteit met meer 
dan een derde verminderd. Dat geldt zowel voor de 
lichtere criminaliteit als voor de zware criminaliteit 
zoals moord, doodslag, verkrachting en beroving. 
Hoewel bij enkele delicten recent weer een stijging is 
te zien (met name bij de aangiften van inbraak), is er 
geen aanwijzing dat de dalende trend in den brede is 
omgeslagen. Eerder is sprake van stabilisering (zoals 
bij criminaliteit tegen bedrijven) of soms nog van 
een verdere daling (zoals bij vandalisme). Ook hier 
geldt dat de slachtofferenquêtes en de politieregi-
straties eenzelfde beeld laten zien. Wel lijkt de daling 
bij geregistreerde geweldsmisdrijven minder groot 
en wat later begonnen te zijn dan wat uit de slacht-
offerenquête blijkt. In andere westerse landen komt 
de ontwikkeling van vermogensmisdrijven overeen 
met die in Nederland. Bij geweldsmisdrijven is het 
minder duidelijk. Zowel de buitenlandse slachtoffer-
enquêtes als de geregistreerde criminaliteit in ande-
re landen duiden veelal op een stabilisatie of zelfs 
toename. Ook hier vormen de VS en Engeland weer 
een uitzondering. Geweldscriminaliteit vermindert 
daar ook in het laatste decennium, zij het in mindere 
mate dan daarvoor. Dit geldt voor zowel de slacht-
offerenquêtes als de geregistreerde gewelds-
criminaliteit.

INTERNATIONALE SLACHTOFFERENQUÊTE
Voor de internationale cijfers (figuur 2 en 3) geldt dat 
goed vergelijkbare cijfers over de jaren 80 ontbreken. 
Eveneens zijn er (nog) geen vergelijkbare slachtoffer-
cijfers van na 2004 beschikbaar, alleen de bevindin-
gen van de drie nationale enquêtes zijn hier weer-
gegeven. Voor de periode 1988 tot 2004 is het 
gemiddelde genomen van een aantal Noord- en 
West-Europese landen met als bron de internatio-
nale slachtofferenquête ICVS (figuur 2). Voor een 
internationale vergelijking van de geregistreerde 
criminaliteit was het niet goed mogelijk een verant-
woorde uitsplitsing te maken tussen gewelds- en 
vermogenscriminaliteit (figuur 3).

Pas zeer recent is (inter)nationaal criminologisch 
onderzoek naar verklaringen van de criminaliteits-
daling van de grond gekomen. Het leek wel alsof 
men moeite had de criminaliteitsdaling als zodanig 
te herkennen. In veel analyses is gekeken of een 
enkele factor verantwoordelijk is voor de opgaande 
en daarna neergaande beweging in de criminaliteit. 
Zoals economische factoren als welvaart en werk-

34 SECONDANT #2 | MEI 2012 SECONDANT #2 | MEI 2012 35

Onlangs verscheen de nieuwe editie van Criminaliteit en 
Rechtshandhaving, uitgegeven door het WODC, CBS en Raad voor 
de rechtspraak. Wat valt er uit die nieuwe editie aan opvallende 
feiten en trends te destilleren? Paul Smit, Jaap de Waard en Bert 
Berghuis presenteren in twee bijdragen in deze secondant een 
kort overzicht hiervan. Ze richten zich daarbij vooral op trends 
over de lange termijn (waar mogelijk vanaf 1980). In dit artikel 
zoomen ze in op de ontwik kelingen van de criminaliteit zelf, 
in het artikel Minder ophelderingen, vaker straffen staan 
de ontwikkelingen in de strafrechtketen centraal.

Burgers en bedrijven 
zijn hun bezittingen 
beter gaan beveiligen 
/ foto: Inge van Mill.

Toename veiligheid mede door burgers en bedrijfsleven

CRIMINALITEIT 
BLIJFT DALEN
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icvs geweld
icvs vermogen
ned geweld
ned vermogen
uk geweld
uk vermogen
vs geweld
vs vermogen

geweld (slachtoffers) 
vermogen (slachtoffers) 
geweld (geregistreerd) 
vermogen (geregistreerd)

brekers, inbraakpreventieve maatregelen, criminali-
teitseffectrapportages e.d.) de grote drijfkracht is 
geweest achter de geobserveerde (internationale) 
criminaliteitsdaling. Kortom, de toegenomen veilig-
heid is in belangrijke mate door burgers en bedrijfs-
leven zelf betaald en binnengehaald, ondanks of 
mede dankzij een daartoe stimulerende overheid 
(denk aan Bouwbesluiten om beter hang- en sluit-
werk te realiseren).

Burgers voelen zich 
steeds veiliger

Ongeacht dat burgers menen dat het niet goed gaat 
met de criminaliteit in het algemeen of het geweld 
in het bijzonder, zijn steeds meer mensen zich per-
soonlijk veiliger gaan voelen. Dit correleert met de 
feitelijke criminaliteitsontwikkeling. Hoewel er voor 
de periode 1980 - 2002 nauwelijks informatie voor-
handen is over onveiligheidsgevoelens, lijken de 
beperkte gegevens erop te wijzen dat de gevoelens 
van (on)veiligheid redelijk constant waren. In de 
 periode 2002 - 2011, waar goede metingen uitgevoerd 
zijn, is er sprake van een duidelijke afname van 
onveiligheidsgevoelens. Met ongeveer 40 procent 
bij burgers; maar ook het aantal bedrijven dat zegt 
criminaliteit als een probleem te beschouwen neemt 
af. In hoeverre dit ook in andere landen geldt, is niet 
geheel duidelijk. In een aantal westerse landen was 
er juist sprake van een afname in onveiligheids-
gevoelens in de periode 1992 - 2000, waarna er tot 
2005 een stabilisatie of zelfs toename plaatsvond. 
Voor de periode na 2005 zijn er geen goed vergelijk-
bare internationale cijfers beschikbaar.

CONCLUSIE
De criminaliteit is sinds ongeveer tien jaar duidelijk 
aan het dalen en mensen voelen zich beduidend 
veiliger. Dit gegeven beperkt zich niet alleen tot 
Nederland. In de meeste geïndustrialiseerde landen 
doet zich een criminaliteitsdaling voor. De samen-
leving als geheel heeft zich ingesteld op de maat-
schappelijke veranderingen die eerder voor een grote 
stijging van de criminaliteit zorgden. De preventie-
bereidheid onder burgers en bedrijfsleven is fors 
gegroeid. Dat geldt ook voor de preventie-inspan-
ningen van het strafrechtelijk apparaat. <<

loosheid, demografische factoren, zoals omvang 
van risicogroepen, immigratie en leeftijd, en beleids-
factoren, zoals toename in gevangenisstraf/puni-
tiviteit en een selectieve dadergerichte aanpak. 
Maar net zoals er geen magic bullet is die als oorzaak 
van de groeiende criminaliteit aan het eind van 
de twintigste eeuw kan worden aangewezen, is 
die er ook niet om de neerwaartse trend daarna 
te verklaren.

VERKLARENDE FACTOREN
Afgaande op onderzoek van de laatste jaren, 
lijkt de reden van de daling van de criminaliteit 
een  combinatie van drie verklarende factoren.

Er is een her-
waardering van  
het strafrecht

Ten eerste is er een brede culturele trend waarin 
agressie en criminaliteit steeds meer als negatieve 
en moreel afkeurenswaardige verschijnselen worden 
gezien. Dit verklaart zowel de dalende trend in 
slachtofferschap van geweld, als de toename in 
de politiecijfers die het gevolg zijn van het sneller 
definiëren van een voorval als ‘geweld’ (gewelds-
inflatie), en een grotere aandacht voor agressie.

Ten tweede is er sprake van een herwaardering van 
het strafrecht. Dit heeft ertoe geleid dat het Open-
baar Ministerie en de rechter veel meer en conse-
quenter reageren op criminaliteit. Daarmee is het 
signaal uitgegaan dat criminaliteit niet getolereerd 
wordt: criminaliteit verdient een stevige aanpak 
(zoals bijvoorbeeld bij veelplegers). 

Ten derde – en dit lijkt de meest belangrijke en 
 valide verklaring – is er de algemene toename in 
de preventiebereidheid van burgers, overheden 
en bedrijven. We zijn auto’s, fietsen, woningen, 
bedrijven en bedrijfsterreinen beter gaan beveiligen. 
De private beveiligingsindustrie is een groeimarkt 
bij uitstek gebleken. De criminele gelegenheids-
structuur is duidelijk afgenomen door deze zoge-
noemde  Security hypothese, die uitgaat van het 
gegeven dat de toename en kwaliteit van de toepas-
sing van beveiligingsmaatregelen (startonder-

Figuur 2 > Slachtofferschap internationaal, uitgesplitst naar geweld en vermogen 1988 - 2011. Indicatie van trends in slachtofferschap: 

gemiddelde van een aantal N/W Europese landen (1988-2004) en VS, Engeland en Nederland (2004 - 2011)

Figuur 3 > Geregistreerde criminaliteit internationaal, 1990 - 2011. 

Geregistreerde criminaliteit per 100000 inwoners, gewogen gemiddelden (N/W) Europa

Figuur 1 > Slachtofferschap en geregistreerde criminaliteit in Nederland, uitgesplitst naar geweld en vermogen 1980 - 2011.  

Aantal door slachtoffers ondervonden delicten en geregistreerde criminaliteit per 100000 inwoners; index: 1980 = 100

Bron: European Sourcebook, 
C&R (bewerking WODC)

Bron: ICVS, VMR en IVM, NCVS, 
BCS (bewerking WODC)

Bron: ERV/POLS; VMR; IVM 
(bewerking WODC)
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 Transport en Logistiek Nederland, de ANWB en 
Auto Recycling Nederland. Inmiddels wordt vanuit 
het kantoor in Hoevelaken ook, samen met een 
groot aantal gemeenten, gewerkt aan het tegen-
gaan van motor-, brommer- en fietsdiefstal. Daar-
naast houdt AVc zich bezig met de aanpak van 
transportcriminaliteit, waaronder ladingdiefstal.

M. houdt met 10 fte een frontoffice in de lucht, 
die zeven dagen per week bereikbaar is. “M. krijgt 
gemiddeld 150 telefoontjes per dag, daaruit komen 
30 tot 40 meldingen voort voor de politie, andere 
overheidsinstellingen en deelnemers uit het 
bedrijfsleven. We krijgen nauwelijks flauwekul-
meldingen.” Al jarenlang blijkt uit heterdaadonder-
zoek dat het snel beschikbaar hebben van infor-
matie uit de omgeving van een delict belangrijk is 
voor het succes van de opsporing. M. speelt daar 
een rol in door burgers te stimuleren om anoniem 
melding te doen van plegers van misdrijven en op 
handen zijnde criminele situaties. Deze informatie 
wordt vervolgens doorgegeven aan de politie en 
opsporingsinstanties. “We zeggen altijd: M. is er 
voor u. We zijn het verlengstuk van de burgers, niet 
van de politie. Want het zijn burgers die de moeite 
nemen om te bellen.”

Naast de medewerkers van de frontoffice wordt 
M. gerund door 6,5 fte. Volgens Wesselink wordt 
de effectiviteit van zijn stichtingen bevorderd 
 doordat de organisaties zo plat zijn als maar kan. 
“We hebben geen beleidsmedewerkers. We moeten 
zelf alert zijn op de mogelijkheden en op de effecten 
van onze uitvoering en vooruitkijken naar de toe-
komst. Ik voel me soms net een MKB-bedrijf, het 
is hard aanpoten.”

METSELSPECIE
Wesselink omschrijft AVc en M. als ‘doe-stichtin-
gen’. “Het zijn centra met een meerjarenprogram-
ma, waarin de deelnemende partijen afspraken 
 hebben vastgelegd over de targets die we gezamen-
lijk willen behalen. M. is in essentie heel basic: de 
telefoon moet gewoon rinkelen. Dat wil zeggen 
dat mensen met vertrouwen en met relevante infor-
matie moeten kunnen bellen. Wat je daarvoor nodig 
hebt, is dat je met een kleine club mensen die 
 doe-dingen aanstuurt.”

door Lynsey Dubbeld
De auteur is trendanalist bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

 ‘E
igenlijk heel simpel.” Zo typeert Guus 
 Wesselink, de werkwijze van de door hem 
opgerichte organisaties. “AVc en M.  hebben 
met elkaar gemeen dat ze veel doen met 

 weinig geld. Bij AVc werken we met z’n vijven 
– waarbij ik voor 50 procent beschikbaar ben. 
De andere 50 procent werk ik voor M.” 

Sinds peiljaar 1995 is het aantal autodiefstallen 
met 50 tot 55 procent gedaald. Daaraan heeft AVc, 
dat in 1997 werd opgericht als tijdelijk centrum, 
een belangrijke bijdrage geleverd. AVc is een samen-
werkingsverband tussen het ministerie van Veilig-
heid en Justitie, RDW, politie, Openbaar Ministerie, 
Verbond van Verzekeraars, de autobranche, 

   INTERVIEW  Modellen voor publiek-private samenwerking 

‘ VEEL DOEN MET 
WEINIG GELD’ 
De Stichtingen Meld Misdaad Anoniem (M.) en Aanpak Voertuig-
criminaliteit (AVc) staan te boek als voorbeeldige publiek-private 
samenwerkingsverbanden. Guus Wesselink, directeur van beide 
organisaties, vertelt over het werken met ‘doe-stichtingen’.  
“Ik voel me soms net een MKB-bedrijf.” >>

Guus Wesselink, directeur van 
Meld Misdaad Anoniem, vindt M. 
een verlengstuk van de burgers 
/ foto: Inge van Mill.
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GUUS WESSELINK OVERVALLENCAMPAGNE VAN M.

Voordat hij hoofd risicomanagement 
en schade-expertise werd bij de divisie 
bedrijvenverzekeringen van verzeke-
raar Centraal Beheer, werkte Guus 
Wesselink bij de politie. Vanuit zijn 
baan bij Centraal Beheer was hij 
betrokken bij de oprichting van de 
Stichting Vermiste Auto Register (VAR). 
VAR slaagde er in informatie-uitwisse-
ling tot stand te brengen tussen het 
kentekenregister van de RDW en de 
database van gestolen auto’s van 
verzekeraars. Wesselink nam vervol-
gens het initiatief tot de Stichting 
Aanpak Voertuigcriminaliteit, waarvan 
hij sinds 1998 directeur is. Zijn idee om 
de stichting Meld Misdaad Anoniem 
op te richten werd in 2002 gerealiseerd 
naar analogie van AVc.

Omdat zestig procent van de overval-
len wordt gepleegd door jongeren van 
18 tot 22 jaar, startte stichting M. in 
2011 een campagne om tienermeiden 
te stimuleren anoniem melding te 
doen van overvallen. De campagne, 
met de titel ‘Een overvaller moet 
zitten. Toch?!’, deed via onder meer een 
film op internet en promotieteams op 
scholen een oproep om informatie 
over daders te melden bij M. Uit de 
evaluatie blijkt dat de campagne 
succes sorteerde. De campagnefilm, 
waarover werd geadverteerd op popu-
laire websites zoals Hyves en MSN, 
trok in drie maanden tijd 1,3 miljoen 
unieke bezoekers. M. ontving  
161 serieuze tips over overvallen. 
Dat zijn er 42 procent meer dan in 
dezelfde periode in 2010. Van de 
binnen gekomen meldingen bleek 
87 procent bruikbaar voor de politie. 
Dat leidde tot aanhoudingen, 
 opgeloste zaken en zelfs preventie.

land, konden afspraken worden gemaakt over een 
verbeterde werkmethode. “Zo’n aanpak zie ik ook 
als een goed model voor de toekomst: dicht bij het 
veld, weinig beleidsgedoe eromheen, informatie 
boven tafel, en aanpakken maar. Ik denk ook dat 
de politie veel meer gebruik zou kunnen maken van 
dit soort samenwerkingsconstructies. De politie 
neemt wel deel aan samenwerkingsverbanden, 
maar deze worden vaak toch gezien als een clubje 
dat niet van hen is.”

MOS TUSSEN DE STENEN
Wesselink heeft nog volop ideeën en plannen 
voor de toekomst. M. huisvest naast de anonieme 
meldlijn (0800-7000) ook de vertrouwenslijn voor 
ambtenaren en de vertrouwenslijn voor politieke 
ambtsdragers (zoals burgemeesters en wethouders) 
die zich bedreigd voelen. 

‘Je moet focussen 
op dóen, en op 
 mijlpalen en 
 doelstellingen’

Dit jaar komen er onder de vlag van stichting M. 
ook nog meldpunten voor slachtoffers van sektes 
en voor discriminatie op internet. “Misschien 
 moeten we eens iets nieuws creëren met alle meld-
punten die ons land rijk is. We zouden kunnen 
 kijken of dat handiger georganiseerd kan worden.”

“We moeten zorgen dat we na zo veel jaren publiek-
private samenwerking wegblijven van het mos 
 tussen de stenen; het moet wel levendig blijven. 
Mijn ervaring is dat je in een publiek-private aanpak 
goede dingen kunt doen. Maar die dingen moeten 
wel op een nieuwe leest geschoeid gaan worden.” 
Wesselink wil joint ventures, zoals het Centrum 
Fietsdiefstal, dan ook voor andere aanpakken 
 neerzetten. “Ik houd niet van veel papier en weinig 
doen. Het gaat erom te focussen op dóen, en op 
mijlpalen en doelstellingen waarmee je de deel-
nemers wakker houdt.” <<

nemende partijen zijn een graadmeter. “Het succes 
zit er in dat iedereen het nog steeds goed vindt dat 
er met zoveel kracht aan het onderwerp wordt 
gewerkt. Een van mijn opgaven is dat iedereen 
het leuk blijft vinden, dat het niet saai wordt.”

Voor alle partners organiseert AVc drie keer per jaar 
een ‘AVc Café’. Na een presentatie van een van de 
deelnemers over een actuele ontwikkeling, volgt er 
een plenaire discussie. “De rest van de tijd is het 
babbel, babbel, babbel. Mensen staan continu met 
elkaar te praten en het gaat enkel en alleen over de 
aanpak, niet over de vakantie of zo. Mensen zoeken 
elkaar op en delen informatie. Iedereen weet elkaar 
te bereiken en wordt aangesproken op wat hij wil 
bereiken. Die dingen zorgen voor de bubbels in 
de fles.”

WEINIG BELEIDSGEDOE
AVc en M. bewijzen dat veiligheidsorganisaties 
met beperkte mankracht heel effectief kunnen zijn. 
Daar kunnen we in Nederland meer gebruik van 
maken, gelooft Wesselink. Het Centrum Fietsdief-
stal (“220�000 minder fietsdiefstallen in drie jaar 
tijd met anderhalve man en een paardenkop”, aldus 
Wesselink), doet dat al om de aanpak van fietsdief-
stal te ondersteunen. Dit centrum, dat in 2008 is 
opgericht en bestaat uit een medewerker van AVc en 
een medewerker van het CCV, houdt zich inmiddels 
ook bezig met scooterdiefstal. Daarnaast is AVc 
betrokken bij het ontwikkelen van een landelijke 
aanpak van diefstal uit auto’s, die voortbouwt op 
een publiek-privaat project van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug.

‘Deel informatie, 
dan ontstaat  
de aanpak vanzelf’

“De sleutelwoorden zijn: de verantwoordelijkheid 
van partners ondersteunen en serieus nemen, 
de juiste partners zoeken, en vertrouwen hebben 
in samenwerking”, zegt Wesselink over dit soort 
modellen. “Mijn devies is om mensen om tafel te 
halen die echt iets toe te voegen hebben. Wat we 

Bij AVc, dat werd opgericht op initiatief van verzeke-
raars die ontevreden waren over de aanpak van 
voertuigcriminaliteit, werd zo’n werkwijze al vanaf 
de start beproefd. “Met je partners zet je op papier 
wat je wilt bereiken en vervolgens zorg je dat het 
gebeurt. AVc maakt al sinds de oprichting in 1998 
driejarenplannen. We hebben nu net het programma-
plan gemaakt voor de jaren 2012 tot en met 2014. 
De voorzitter van het bestuur en ik zijn tussen de 
bedrijven door driekwart jaar bezig geweest om met 
de partners – een hoofdcommissaris, een hoofd-
officier van justitie, en de directeuren van onder 
meer de RDW, het Verbond van Verzekeraars, Bovag 
en de ANWB – af te spreken welke onderwerpen aan-
gepakt moeten worden. Vier mensen van AVc zijn 
vervolgens in de auto gestapt om met elke partner 
diepte-afspraken te maken. Want het zijn de part-
ners die uiteindelijk de specifieke afspraken uit-
voeren; AVc gaat met hen in gesprek over hoe ze 
de gemaakte afspraken willen gaan uitvoeren en 
wat ze daarvoor nodig hebben. Daarmee zijn het 
draagvlak en commitment neergezet. Dat geeft 
de metselspecie voor de komende drie jaar.”

BUBBELS IN DE FLES
Wesselink meet het succes van AVc en M. niet 
alleen af aan de criminaliteitscijfers en meerjaren-
programma’s. Ook de ervaringen van de deel-

vaak doen, is vooral veel informatie met elkaar 
delen. Daardoor ontstaan vanzelf nieuwe ideeën en 
aanpakken. In gemeenten zijn heel veel mensen 
bezig met veiligheid. Van de controleurs van de RDW 
tot bijzondere opsporingsambtenaren, sociaal 
rechercheurs, en beambten van allerlei andere bij-
zondere opsporingsdiensten. Het zou goed zijn als 
die meer informatie met elkaar delen. Ook met de 
politie. Dan moet je met elkaar afspreken hoe je dat 
doet. En dat kan in Groningen heel anders zijn dan 
in Rotterdam, en het is weer heel anders als je een 
landelijk project draait.” 

Staat dat soort informatie-uitwisseling niet op 
gespannen voet met privacywetgeving? “In de prak-
tijk blijkt vaak dat er helemaal geen regels en wetten 
informatiedeling in de weg staan. Mocht dat wel zo 
zijn, dan maak je een convenant en ben je klaar.” 
Wesselink geeft het voorbeeld van de handhaving 
bij autosloperijen, die betrokken kunnen zijn bij de 
diefstal en het klonen van auto’s. Door handhavers 
van verschillende instanties om tafel te zetten met 
de koepel van sloperijen en Auto Recycling Neder-
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door Paul Smit, Jaap de Waard en Bert Berghuis
Paul Smit is werkzaam als onderzoeker bij het WODC, 

Jaap de Waard en Bert Berghuis zijn werkzaam bij 

de afdeling Strategische Beleidsontwikkeling van 

het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 D
e ophelderingprestatie is de laatste 
jaren (sinds 2006) afgenomen, zo blijkt 
uit de nieuwe editie van Criminaliteit 
en Rechtshandhaving. Dit geldt in het 

bijzonder bij vormen van diefstal en verkeersdelic-
ten (doorrijden na aanrijding). Dat is een duide-
lijke omslag. Na een daling in de jaren 80 en een 
stabilisatie in de jaren 90 was de ophelderings-
prestatie als gevolg van de afspraken om veel 
meer werk te maken van ‘plankzaken’ in de vijf 
jaar na 2001 fors gestegen. Deze ontwikkeling is 
uniek voor Nederland en vinden we niet terug 
in andere westerse landen.

Hoewel het voor menigeen als 
een verrassing zal komen, wordt in 
de Nederlandse rechtspraktijk streng 
gestraft in vergelijking met andere 
Noord- en West-Europese landen. 
Paul Smit, Jaap de Waard en Bert Berghuis 
constateren dat vooral minderjarigen 
streng worden aangepakt.

>>
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Nederlandse rechtspraktijk straft relatief streng

MINDER OPHELDERINGEN, 
VAKER STRAFFEN 
Door een daling van 
de criminaliteit en een 
slechtere opsporings-
prestatie is het aantal 
verdachten bij de politie 
gedaald / foto: Liesbeth 
Dingemans.
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en vandalisme is er sprake van een verschuiving: 
minder wordt door de officier van justitie afgedaan 
en vaker wordt er door de rechter een sanctie opge-
legd. Deze sanctie daarentegen is dan weer minder 
vaak jeugddetentie waardoor de punitiviteit bij min-
derjarigen sinds 2005 per saldo fors is afgenomen.

Vooral minderjarigen 
worden in Nederland 
hard aangepakt

Overigens is het aantal minderjarige gedetineerden 
als percentage van het totale aantal gedetineerden 
hiermee dan wel afgenomen, maar nog steeds hoog 
in vergelijking met andere landen. Het gemiddelde 
percentage voor Europese landen schommelt tus-
sen de 2 en 3 procent en neemt sinds 2002 iets af. 
In Nederland werd in 2007 een piek bereikt van 
16 procent, waarna het plotseling en sterk afnam 
tot 6 procent in 2010.

KENTERING
Na een forse inhaalslag in de periode 2001 tot 2006, 
is het aantal verdachten bij de politie gedaald. Dit is 
zowel het gevolg van de daling van de criminaliteit 
als van een verminderde opsporingsprestatie van 
de politie. Wel krijgen verdachten vaker een sanctie 
opgelegd. In Nederland is die straf ook zwaarder 
dan in andere landen, hoewel dat de laatste drie jaar 
weer iets lijkt af te nemen. Vergeleken met andere 
landen, worden vooral minderjarigen hard aange-
pakt in Nederland. Maar ook daar is de laatste jaren 
een kentering zichtbaar. <<

 officier van justitie of omdat het OM voor een bij 
de politie bekende verdachte geen vervolging start. 
Hoewel er enige verschuivingen optreden in de 
reden waarom geen sanctie wordt opgelegd (zo is er 
een duidelijke toename van het aantal vrijspraken) 
is er in de periode 2005 – 2009 (van 2010 zijn er geen 
betrouwbare trendgegevens beschikbaar) een stij-
ging van het percentage verdachten dat wél een 
sanctie krijgt opgelegd. Dit geldt voor volwassenen 
en in sterkere mate voor minderjarige verdachten. 
Ook in andere westerse landen zien we dat verdach-
ten vaker een sanctie opgelegd krijgen, zij het over 
een iets andere periode (2001 – 2007).

Hoewel het voor menigeen als een verrassing zal 
komen, wordt in de Nederlandse rechtspraktijk 
streng gestraft in vergelijking met andere Noord- 
en West-Europese landen. De punitiviteit, gemeten 
als combinatie van de kans dat een opgelegde 
 sanctie een gevangenisstraf is en de lengte van 
de tijd die daadwerkelijk in de gevangenis doorge-
bracht wordt, lag in Nederland in 1990 ongeveer 
30 procent boven het Noord- en West-Europese 
gemiddelde en in 2007 zelfs 90 procent daarboven. 
Wel zien we dat deze punitiviteit in de jaren 2008 en 
2009 weer iets (met ongeveer 10 procent) afneemt, 
vooral bij minderjarigen.

JEUGDDETENTIE
Er hebben zich in het laatste decennium grote 
 verschuivingen voorgedaan in de manier waarop 
minderjarigen in de strafrechtsketen behandeld 
worden. Allereerst is de afname van het aantal 
 minderjarige verdachten groter dan bij volwasse-
nen. Wel krijgen deze minderjarige verdachten vaker 
een sanctie opgelegd. Maar bij vermogensdelicten 

Dit lijkt zich echter niet door te zetten, het aantal 
wegens mishandeling geregistreerde verdachten 
loopt met een kwart terug.

Ook in andere 
 westerse landen 
 krijgen verdachten 
vaker een sanctie 
opgelegd

Om verschillende redenen kan het voorkomen dat 
een verdachte uiteindelijk geen sanctie opgelegd 
krijgt. Denk aan vrijspraak, seponering door de 

AANGEHOUDEN JONGEREN
De teruglopende opheldering van misdrijven, in 
combinatie met de hiervoor geschetste daling van 
de criminaliteit die zich aandient bij de politie, 
 betekent dat het aantal verdachten dat bij de politie 
in het vizier komt sinds 2006 fors daalt. Vooral valt 
op dat het aantal aangehouden jongeren eerst dui-
delijk toeneemt (met ruim een derde in de periode 
2000 - 2006), om daarna weer in te zakken tot het 
niveau van 2000. De eerst gegroeide maar later weer 
verlaten praktijk om strafrechtelijk op te treden bij 
baldadig, vandalistisch gedrag van niet echt delin-
quente jongeren lijkt hier mee te spelen. Verder is 
de stijging van het aantal wegens mishandeling 
aangehouden verdachten in de eerste helft van 
het afgelopen decennium deels bepaald door de 
toen ingezette aandacht voor huiselijk geweld. 

Figuur 1 > Punitiviteit internationaal 

Punitiviteit (aantal gedetineerden / aantal sancties), gewogen gemiddelden (N/W) Europa 
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De toepassing van sociale media in het veiligheidsdomein is volop in 
ontwikkeling. Hoewel steeds meer organisaties de mogelijkheden ervan zien en 
sociale media integreren in hun werkwijzen, blijft het vaak lastig om te bepalen 
hoe sociale media precies zijn in te zetten en wat de effecten daarvan zijn. 
Roy Johannink, Niek van As en Inge Gorissen laten op basis van (eigen) 
praktijkervaringen zien hoe gemeenten sociale media kunnen benutten om 
burgers te betrekken. Aan de hand van het thema woninginbraken doorlopen 
zij de stappen die gemeenten kunnen nemen om sociale media in te zetten. 

Onbegrensde deelmogelijkheden, snelheid en interactie 

SOCIALE MEDIA IN HET 
GEMEENTELIJKE  VEILIGHEIDSDOMEIN

door Roy Johannink, Niek van As en Inge Gorissen
De auteurs zijn werkzaam als adviseur beleid en onderzoek 

bij VDMMP. 

 G
ebruikers van sociale media kunnen 
 online of mobiel informatie delen, waar-
door een conversatie kan ontstaan (Hand-
reiking Veilig omgaan met sociale media, 

Infopunt Veiligheid, 2011). Uit deze omschrijving zijn 
drie belangrijke kenmerken van sociale media af te 
lezen: onbegrensde deelmogelijkheden, snelheid en 
interactie. Sociale media bieden vele mogelijkheden 
voor het delen van informatie. Met één druk op de 

knop kunnen gebruikers via sociale media tekst, 
foto, video of audio delen met andere gebruikers 
overal ter wereld. Met mobiel internet op laptops, 
tablets en smartphones heeft iedereen bijna altijd 
toegang tot internet en kan daardoor continu 
 informatie delen en ontvangen. Het gaat erom 
in gesprek met elkaar te komen en te blijven. 
Dat is wat sociale media sociaal maakt. 

VIERDELING
De meerwaarde van sociale media voor organisaties 
kan worden aangetoond door middel van de 
 volgende vierdeling (Infopunt Veiligheid, 2011):
Luisteren is belangrijk om als organisatie te weten 
wat er gebeurt op sociale media. Wat wordt er 
geschreven (over je organisatie of in het algemeen) 
en wat is de toon van de berichten? 
Produceren is het plaatsen van informatie op sociale 
media, bijvoorbeeld om te laten zien waar je je als 
organisatie mee bezighoudt. Reageren gaat over 
het corrigeren van verkeerde informatie of reageren 
op positieve of negatieve berichten op sociale 
media. Interacteren gaat over het met elkaar in 
gesprek gaan en blijven, waardoor de buitenwereld 
blijvend bij de organisatie en haar werkzaamheden 
betrokken wordt. Het draait dus niet alleen om het 
produceren van informatie, maar ook om hoe je 
informatie ontvangt en erop reageert. Interactie 
is hét kenmerk dat sociale media van andere 
media onderscheidt.

KANSEN
Sociale media bieden gemeenten kansen om hun 
inwoners te informeren over en te betrekken bij 
hun organisatie en activiteiten. Het betrekken van 
burgers is niet nieuw en kennen we al als burger- 
of bewonersparticipatie. 

Burgers zijn sneller 
en op een laag - 
d rempelige manier 
bereikbaar
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Door het gebruik van sociale media wordt het 
betrekken van burgers misschien eenvoudiger. 
 Burgers zijn sneller en op een laagdrempelige 
manier bereikbaar om ze te kunnen informeren en 
te betrekken (Twitterende wijkagenten en de beleving 
van burgers, Leon Veltman, 2011). Dit geldt ook 
de andere kant op, waardoor de afstand tussen 
de gemeente en de burger kleiner kan worden. 
Hoe gemeenten sociale media kunnen toepassen, 
laten we zien aan de hand van zes stappen op 
het thema woninginbraken.

Stap 1: Bepaal het veiligheidsthema
Allereerst bepaal je het onderwerp waarvoor je 
 sociale media wilt inzetten. Welke onderwerpen 
leven er onder burgers en welke thema’s hebben 
vanuit de gemeente prioriteit om opgepakt te 
 worden? In dit artikel is het thema woninginbraak 
uitgewerkt. Inbraak(preventie) leent zich goed als 
thema om burgers bij te betrekken. Het sluit aan 
bij de beleving van de bewoners. Bewoners spelen 
zelf een belangrijke rol op het gebied van inbraak-
preventie in hun eigen huis of wijk. Via Twitter kun 
je mensen bijvoorbeeld wijzen op inbraakpreventie-
tips op je website en vragen of zij nog meer tips heb-
ben. Begin in elk geval klein met de inzet van sociale 
media om zo de (on)mogelijkheden te ontdekken 
voor verschillende veiligheidsthema’s.

Stap 2: Zoek de burgers op
Maak om bewoners te vinden, gebruik van de 
 kennis en kunde van de communicatieafdeling. 
Deze kent de doelgroep van de gemeente en weet 
waar deze zich bevindt. Lang niet alle gemeenten 
weten op welke sociale media en onlineplatforms 
hun inwoners actief zijn. Sociale media bieden 
de mogelijkheid om te zoeken op een bepaald 
 trefwoord, zoals de naam van de gemeente en 
 bijvoorbeeld het thema woninginbraak. Door op 
deze manier te  zoeken, krijg je op sociale media 
als  LinkedIn, Facebook, Hyves en Twitter inzicht in 
wat er leeft onder de inwoners. Op welke sociale 
media zijn ze vertegenwoordigd? Welke informatie 
delen ze al over woninginbraken? Preventietips? 
Klachten? Slachtofferverhalen? Wat verwachten ze 
van de gemeente? Natuurlijk zijn niet alle inwoners 
actief op sociale media. Dat geeft niet, sociale 
media  vormen slechts één methode die in combi-
natie met andere methoden is te gebruiken. 

Stap 3: Zorg voor de juiste kennis en middelen
Om succesvol gebruik te kunnen maken van sociale 
media, is het belangrijk dat ambtenaren hiervoor 
toegerust zijn. Zij moeten over de juiste kennis, 
vaardigheden en middelen beschikken. Weten uw 
ambtenaren hoe sociale media werken en welke 
taal en gebruiken er gelden? Verder blijken niet altijd 
de juiste middelen beschikbaar binnen gemeente-
huizen. Hyves en Facebook zijn bijvoorbeeld niet 
overal toegankelijk voor ambtenaren. Als ze niet 
toegankelijk zijn, dan kun je ze niet inzetten in de 
communicatiemiddelenmix voor bijvoorbeeld het 
betrekken van burgers. Gemeenteambtenaren blij-
ken ook niet altijd op de hoogte van het bestaan van 
gratis applicaties als Tweetdeck.com en Hootsuite.
com. Met deze tools is Twitter veel efficiënter 
en effectiever te gebruiken. Tweetdeck.com is, 
 vanwege beveiligingsmaatregelen en/of vanwege 
 verouderde technische systemen, echter niet 
altijd te installeren. 

Stap 4: Ontwerp samen met burgers
Bepaal samen met burgers en andere partijen 
hoe ze bij de aanpak van woninginbraken betrokken 
kunnen worden. Besluit samen welke sociale 
media worden ingezet en met welk doel (preventie, 
 opsporing of nasleep). Het is hierbij belangrijk 
om aan te sluiten bij de informatiebehoefte van 
burgers. Zij willen vaak zelf kunnen bepalen hoe 
ze infor matie ontvangen. 

De één zoekt zelf preventietips op de gemeente-
website. De ander ontvangt deze liever in een 
 digitale nieuwsbrief of maakt graag gebruik van 
RSS-feeds (technisch hulpmiddel waarmee je je op 
de vernieuwingen van een website kunt abonneren). 
Weer een ander ontsluit de informatie het liefst via 
de wijkpagina, Buurtlink, Facebook of Twitter. Benut 
daarom diverse communicatiekanalen, zodat bur-
gers kunnen kiezen hoe en welke informatie ze ont-
vangen. En hoe ze in gesprek kunnen komen met de 
gemeente, want dat is waar het om gaat: in gesprek 
gaan en blijven met burgers vanuit de gemeente.

In de casus van woninginbraak en inbraakpreventie 
betekent dit dat informatie die door de inwoners 
wordt gedeeld en gegeven op een centrale plek 
wordt opgenomen en dat je dit ook weer actief deelt 
via de sociale media. Als je via Twitter een oproep 
doet om tips te delen, zorg dan ook dat je dit moni-
tort en dat je reageert op de reacties die je ontvangt.

Uit ervaring met sociale media en het thema 
 woninginbraak blijkt dat er al veel informatie 
beschikbaar is. De gemeente hoeft niet alles zelf te 
bedenken en speelt vooral een belangrijke rol bij het 
verzamelen en verder verspreiden van beschikbare 
informatie. Een aantal voorbeelden:
-  Gebruik Youtube en andere geschikte kanalen, 

zoals de gemeentewebsite, om filmpjes van 
inbraakmethoden te delen. Dit vergroot de 
bewustwording onder burgers.

-  Zet applicaties als www.verbeterdebuurt.nl en 
www.buitenbeter.nl in om inwoners factoren 
die woninginbraken kunnen vergroten (defecte 
lantaarnpalen, te hoge bosschages) te laten 
 melden (inclusief foto).

-  Als er een inbraak heeft plaatsgevonden, 
zet dan bijvoorbeeld Twitter in om elkaar te 
 waarschuwen, dader(s) te achterhalen of 
om gestolen spullen terug te vinden. 

-  Zorg voor (gesloten) fora waar burgers na 
een inbraak ervaringen kunnen uitwisselen 
met  lotgenoten.

-  Sluit aan bij initiatieven zoals  
www.stopdecriminaliteit.nl van de politie.

Stap 5: Maak afspraken met elkaar
Maak afspraken binnen de gemeente en met 
de betrokkenen over welke sociale media worden 
ingezet en door wie deze worden bijgehouden. 
Stem met de communicatieafdeling af of én hoe 
om te gaan met vragen en negatieve berichten. 
Sluit hiervoor aan bij bestaande afspraken. Wees 
ook duidelijk over de gevolgen van het gebruik 
van sociale media: welke informatie mag wanneer 
openbaar worden gemaakt en voor wie? Om het 
opsporingsproces niet te belemmeren mag soms 
geen informatie worden verspreid over de gebruikte 
inbraakmethode, waar het in andere gevallen 
juist een pre is om dit te delen met bewoners om 
preventieve maatregelen te kunnen treffen. Het 
lijken open deuren, maar door de snelheid van 
 sociale media zijn afspraken over wie wat doet 
des te belangrijker. 

Stap 6: Blijf burgers betrekken
Bij het uitvoeren van het plan en het gebruik van 
sociale media draait het om interactie. Dat betekent 
dat je als gemeente niet alleen preventietips geeft, 
maar ook aan burgers vraagt om deze te geven. 
Vraag burgers met eigen voorbeelden te komen 
om woninginbraken te verminderen. Reageer op 

de informatie die je aangereikt krijgt en laat burgers 
weten dat er naar ze wordt geluisterd. Door inter-
actie toon je als gemeente interesse en laat je zien 
een betrouwbare partner te zijn. Belangrijk: in dit 
geval ben je een partner die faciliteert en regisseert, 
maar niet bepaalt. De verhoudingen zijn gelijk.

AANDACHTSPUNTEN
Het lijkt of het gebruik van sociale media niets 
kost. Op zoek gaan naar uw doelgroep, maar 
ook de berichtgeving monitoren of zelf informatie 
plaatsen of reageren, vergt echter een inspanning. 
Al deze activiteiten (inclusief de juiste mensen 
en middelen) kosten tijd en/of geld.

De ambtenaar 
treedt als een soort 
publieke figuur 
op de voorgrond

Als je als gemeente besluit om gebruik te maken 
van sociale media, betekent dit communiceren op 
een open platform. Zodra een ambtenaar op dit 
platform aangeeft dat hij voor een gemeente werkt, 
wordt hij of zij daarop aangesproken. De ambtenaar 
treedt als een soort publieke figuur op de voor-
grond, waar hij voorheen vaak op de achtergrond 
opereerde. Ambtenaren kunnen zo bijdragen aan 
een positief of negatief imago van de gemeente. 
Zij moeten zich realiseren dat lezers (potentiële) 
vrijwilligers kunnen zijn. Ze dienen dan ook niets 
te communiceren dat deze potentiële vrijwilligers 
van de gemeente kan vervreemden of schaden. 
Eén stelregel volstaat daarbij: ‘Doe je iets in het 
 werkelijke leven niet, doe het dan ook niet 
op  internet’. 

EEN MIDDEL, GEEN DOEL
De inzet van sociale media moet geen doel op zich 
zijn. Sociale media zijn communicatiemiddelen die 
gebruikt kunnen worden in combinatie met andere 
middelen. Gebruik sociale media bij het uitvoeren 
van activiteiten die zich daar ook voor lenen. 
Begin klein en bouw het vandaar uit. <<

Bekijk voor meer informatie over dit onderwerp het dossier 

sociale media op www.infopuntveiligheid.nl.
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ZICHTBAARHEID
De Safety Spot is een geel geverfde halve cirkel op het trottoir, 
pal voor de pinautomaat. Daarbinnen, aldus de definitie, 
‘kan de gebruiker zijn privacy beschermen en rust een grotere 
sociale controle vanuit de directe omgeving’. De markering 
zorgt ervoor dat de plaats van het pinnen extra wordt uit-
gelicht en de aandacht trekt. 

‘De Safety Spot 
blinkt uit in  
zijn eenvoud’

door Paul Kattestaart
De auteur werkt als journalist bij KEPCOM Creatieve Communicatie.

 ‘D
e Safety Spot is niet geboren omdat er opeens 
 torenhoge criminaliteitscijfers rondom geldauto-
maten waren. Nee, bij pinautomaten geldt per 
 definitie een verhoogd risico op overvallen en 

 dergelijke. Wij wilden de gebruikers een permanent instru-
ment geven waarmee veilig pinnen niet meer afhangt van 
het feit dat wij als politie nu net wel of net niet langsrijden.” 
Dat zegt Marco van Bruggen, buurtregisseur Diamantbuurt 
van de politie Amsterdam-Amstelland en bedenker van de 
Safety Spot. De Amsterdamse politie implementeerde dit 
instrument, samen met het stadsdeel Zuid en vier banken, in 
juli 2010 als pilot van een halfjaar bij veertien geldautomaten 
in De Pijp. Sindsdien is de Safety Spot aan een opmars bezig, 
zowel binnen Amsterdam als erbuiten.

 REPORTAGE  Veilig pinnen dankzij de Safety Spot 

‘GEBRUIKERS 
WETEN VAN 

NATURE WAAR 
DE GELE STIP 

VOOR DIENT’

Bedrijfsleven

Geldautomaten trekken criminaliteit aan. Skimmen, pinnen onder 
bedreiging, beroving, vernieling: door deze criminele activiteiten 
voelen velen zich niet meer op hun gemak bij het geld trekken uit 
de muur. De in Amsterdam ontwikkelde Safety Spot brengt hierin 
verandering. Deze gele halve cirkel recht voor de pinautomaat 
dringt de criminaliteit terug en vergroot het veiligheidsgevoel bij 
de gebruiker. Ook andere gemeenten voeren hem in.

Een geel geverfde halve cirkel voor 
de pinautomaat moet de sociale 

controle bij het pinnen vergroten / 
foto: Liesbeth Dingemans.
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Dit gaat niet alleen de aan de geldautomaat gerelateerde 
 criminaliteit tegen – criminelen houden niet van zichtbaar-
heid – maar vergroot ook het veiligheidsgevoel én de bewust-
wording daarvan bij de gebruiker. “De Safety Spot blinkt uit in 
zijn eenvoud”, vindt Van Bruggen. Het principe van de gele 
halve cirkel is gebaseerd op het menselijke gedrag, zoals dat 
ook werkt bij de wachtstrepen in onder meer postkantoren, 
banken en apotheken. Voor de ontwikkeling van de Safety 
Spot is dit gedrag bestudeerd door Ronald van der Steen, des-
tijds veiligheidscoördinator bij stadsdeel Zuid, met wie Van 
Bruggen het project tot de invoering in juli 2010 leidde. “Als ik 
bij zo’n loket of balie geholpen word en iemand blijft niet 
 achter die streep, denk ik onwillekeurig: wat ’n aso! Datzelfde 
effect heeft deze spot. Mensen hebben de natuurlijke drang 
om daar niet binnen te gaan staan als een ander er bezig is. 
Dat bleek ook uit de evaluatie van de pilot: bij 93 procent van 
alle pintransacties op een Safety Spot blijven anderen erbui-
ten. In die overige 7 procent geeft hij de gebruiker een mooi 
handvat om tegen een opdringerig persoon te zeggen: ‘Zou 
je erbuiten willen blijven?’ Zonder spot kan hij wel zeggen: 
‘Wil je een stukje naar achteren gaan?’, maar hoever is een 
stukje? Bij de Safety Spot speelt onbewuste psychologie.”

VEILIGE AFSTAND WAARBORGEN 
Nederland telt circa 7500 pinautomaten, goed voor zo’n 
500 miljoen geldopnames per jaar. Dat trekt vier soorten 
 criminaliteit aan: skimmen, bedreiging, straatroof en vernie-
ling. Bij het skimmen probeert de crimineel de gegevens op 
de magneetstrip van de pas en de pincode van het slachtoffer 
te bemachtigen, om vervolgens een valse pas te maken en 
daarmee geld op te nemen of te betalen. Bij het pinnen onder 
bedreiging dwingt de crimineel het slachtoffer, al dan niet met 
een wapen, een bedrag op te nemen en af te geven. Bij straat-
roof of zakkenrollerij kijkt de dader mee over de schouder van 

Rabobank Amsterdam gaat dan ook door met de Safety Spots. 
Zo is er onlangs, samen met de andere partijen, een schouw 
geweest in andere wijken, zoals Buitenveldert. Hoe zien de 
automaten eruit, de verlichting, zijn er obstakels op straat? 
Automaten die zich niet voor de Safety Spot lenen, hebben 
bijvoorbeeld vuilcontainers in de buurt waarachter criminelen 
zich kunnen verschuilen, of staan onder een afdak of in een 
portiek. De omgeving moet overzichtelijk zijn om zonder meer 
te kunnen uitmaken of iemand binnen of buiten de cirkel 
staat. Zo nodig worden naastgelegen fietsparkeerplaatsen 
weggehaald of de verlichting verbeterd. Zwemmer: “Je ziet 
soms het leuke bijverschijnsel dat automaten die altijd vol 
graffiti zaten of waar rommelige aanplakbiljetten naast 
 hingen, nu door de Safety Spot schoon blijven.” Waar 
de  nieuwe spots daadwerkelijk gaan komen, bepaalt de 
 Rabobank uitsluitend samen met de partners.

KALVERSTRAAT
Volgens Marco van Bruggen gaan de Safety Spots ook in 
de Amsterdamse wijken Bos en Lommer en Noord komen en 
wordt het aantal in Zuid uitgebreid. Waar precies, hangt niet 
alleen af van de nabije omgeving van de geldautomaten, maar 
ook van het (winkel)gebied. “Het is niet zo dat straks heel 
Amsterdam ze heeft. In een winkelcentrum met veel luifels of 
continu winkelend publiek, zoals de Kalverstraat, heeft het 
geen zin. Hij werkt alleen bij geldautomaten met voldoende 
ruimte en goede zichtlijnen. We hadden ze ook op de Albert 
Cuyp neergelegd, maar behalve dat ze binnen twee weken 
kapot gelopen waren, kónden mensen er niet eens omheen. 
De beste plekken liggen net buiten de drukte. In de pilot 
 hebben we bewust alle pinautomaten in De Pijp van spots 
voorzien om de verschillen te kunnen ervaren. Vanaf nu gaan 
we kritischer en selectiever kijken.”

dat het personeel levert dat de omgeving van de automaten 
netjes houdt. Van Bruggen noemt deelname van de banken 
essentieel. “Heel in het begin hadden ze hun bedenkingen, 
maar als politie konden wij hen er al snel van overtuigen dat 
het goed zou zijn om mee te doen. Banken denken in eerste 
instantie aan de veiligheid binnen de bank. Met wat er voor 
hun deur gebeurt, zijn ze niet zozeer bezig. De Safety Spot is 
echter een extra service aan hun klanten, ze laten ermee zien 
dat ze aan veiligheid werken, ook na sluitingstijd. Er was nog 
wel even iets te doen over de gele kleur en de vorm, maar daar 
zijn we samen snel uitgekomen. De banken zaten vooral te 
wachten op de meetresultaten. Nu die goed blijken en hun 
klanten tevreden, zijn de banken dat ook. Daarom hebben ze 
de medefinanciering voor de automaten in De Pijp voor de 
komende jaren al verzekerd.”

VEILIGHEIDSBELEVING
“Wij voelen ons betrokken bij de leefomgeving van onze 
 klanten. Met name de thema’s ‘veiligheid’ en ‘veiligheids-
beleving’ vinden we belangrijk, zeker voor de gebruikers van 
onze automaten. Dankzij de Safety Spot pinnen zij bewuster”, 
motiveert Job Zwemmer van Rabobank Amsterdam de deel-
name. Hij beaamt dat de politie vaak beter dan de bank weet 
wat er op straat gebeurt. “Wij horen natuurlijk wel over 
 incidenten, hebben camera’s hangen, maar de politie is beter 
op de hoogte van de veiligheidsbeleving. Ook daarom zijn 
we blij met deze samenwerking.”

‘De partners bepalen 
samen waar de nieuwe 
spots komen’

het slachtoffer als deze zijn pincode intoetst, het zogeheten 
‘shoulderen’. Even later berooft hij het slachtoffer van zijn geld 
en pas, waarmee hij dankzij het verkrijgen van de pincode in 
korte tijd veel geld kan opnemen. Bij vernieling gaat het om 
vandalisme en, in het ergste geval, het opblazen van de geld-
automaat.

 ‘Negen van de tien 
 personen weten  
meteen waar zo’n  
gele stip voor dient’

Welke criminaliteit voorkomt de Safety Spot precies? “Dat is 
moeilijk te meten”, vindt Van Bruggen. “Skimmers blijven er in 
elk geval niet voor weg en of je vernieling afwendt, is ook maar 
de vraag. Wat de spot wel doet, is een veilige afstand waarbor-
gen en de sociale controle vergroten. Hij heeft een heldere 
signaalkleur en de oppervlakte van 2.20 bij 1.20 meter is zo 
gekozen dat ‘shoulderen’ niet meer kan en bedreiging meer 
opvalt. Negen van de tien personen weten ook meteen waar 
zo’n gele stip voor dient, leerde de evaluatie. We hadden bij de 
introductie een reclamecampagne klaarliggen, maar die bleek 
niet nodig. Vrijwel iedereen bleef er zonder uitleg al buiten.”

BANKEN
De banken die geldautomaten in De Pijp hebben, zijn Rabo-
bank, ING, ABN Amro en SNS. Alle vier zijn ze van begin af aan 
bij het project betrokken en hebben het meegefinancierd. 
Andere partijen zijn het stadsdeel, dat aanpassingen aan de 
openbare ruimte mogelijk maakt, en Reclassering Nederland, 
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om dat bewustzijn vast te houden. Zo waren er de eerste twee 
jaar pin-en-winacties. Daardoor steeg het aantal pinacties tot 
twaalf procent boven het landelijk gemiddelde en is het aantal 
overvallen gedaald. Maar we moeten alert blijven.”

‘Omdat de Safety Spots 
zo succesvol zijn, wordt 
de financiering een item’

Afgelopen najaar hielp de actie ‘Almere pint privé, goed idee’ 
om mensen weer achter de pinstreep te krijgen. Winkeliers 
ontvingen de slogan op plakstrepen in de kleuren van hun 
stadsdeel. De Safety Spots zijn hier een logisch vervolg op. 
Viel: “Bij de laatste Almere Cash-less-vergadering hebben we 
een actielijst voor 2012 gemaakt. Daarop staan, naast overval-
trainingen voor winkelpersoneel, ook de Safety Spots. De vijf 
stadsdelen hebben hun eigen veiligheidsmanager en een van 
hen had het handboek gedownload. We willen ze in principe 
net zo uitvoeren als in Amsterdam. We moeten nog overleg-
gen met stadsbeheer, maar hopen ze in mei te kunnen aan-
brengen. We denken aan enkele tientallen in de winkelgebie-
den waar het meest gepind wordt, op enkele kleinere 
winkelpleinen en bij stations.”

GOEDKOOP
Het handboek wordt regelmatig geactualiseerd, zegt Marco 
van Bruggen. “Binnenkort gaan we onze evaluatiepunten erin 
verwerken. Dat zijn er twee: de omgeving – waar kan het wel 
en niet, waar hebben ze het meeste effect – en de financiering. 
Omdat ze zo’n succes blijken, ook buitenregionaal, wordt de 
financiering een item. Want tien spots onderhouden is geen 

‘De totstandkoming 
is geen ingewikkeld 
of  langdurig proces’

Ook andere gemeenten gaan Safety Spots plaatsen, zoals 
Hoorn en het Zeeuwse Oostkapelle. In Den Haag Loosduinen 
en aan de Escamplaan lagen ze er, als onderdeel van de 
 campagne ‘Veilig pinnen’, al binnen enkele maanden na 
de introductie in Amsterdam. “Daar was een hausse aan 
meekijkers bij het pinnen en straatroven. Ze wilden niet 
wachten”, weet Van Bruggen. Voor gemeenten is het Hand-
boek Safety Spot geschreven met achtergrondinformatie, 
onder meer over materialen en prijzen, en met een overzicht 
van de te volgen stappen. “De totstandkoming is geen inge-
wikkeld of langdurig proces. Als de partijen het erover eens 
zijn dat er spots moeten komen, kunnen ze er binnen een 
paar maanden liggen. Meer dan een pot verf en een kwast 
is in feite niet nodig.”

ALMERE CASH-LESS
Ook Almere krijgt dit voorjaar Safety Spots. Daar is het een 
volgende stap in de aanpak van overvallen en straatroven, 
waarmee zo’n vier jaar geleden is begonnen. “We hadden 
hier in 2008 een golf van dit soort criminaliteit”, vertelt 
Wilma Viel, projectleider Sociale veiligheid openbare ruimte 
van de gemeente. “We hebben toen een werkgroep gevormd 
met de politie, winkeliers, banken, horeca en andere onder-
nemers. Eind dat jaar zijn we gestart met het project Almere 
Cash-less. Daarmee stimuleren we inwoners om zo min 
mogelijk contant geld op zak te hebben en in de winkels en 
op straat te gebruiken. We ontwikkelen elk jaar activiteiten 

probleem, maar landelijk vijfduizend wel. Daar moeten 
 lokale overheden, net als banken, al gauw budget voor gaan 
vrijmaken.” 

‘Het is niet dé oplossing 
voor ciminaliteit, 
maar wel een relatief 
goedkope’ 

Aanbrengen van een Safety Spot kost, afhankelijk van het type 
verf, tussen de 200 en 350 euro per stuk. Na anderhalf à twee 
jaar is een opfrisbeurt nodig. “Het is niet dé oplossing voor 
criminaliteit rond geldautomaten, maar wel een relatief goed-
kope, vergeleken met plaatsing van een camera of aanpassing 
van lichtvoorzieningen. Wanneer je geschikte locaties hebt en 
ze in je straatbeeld passen, ben je gek als je ze als gemeente 
niet neerlegt.”<<

Kijk voor meer informatie op: www.hetccv.nl/dossiers/ 

overvalcriminaliteit/safety-spot. Hier vindt u ook een link 

naar het Handboek Safety Spot.
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Column

Jan van Vlijmen is de leider van het frau-
desyndicaat dat Bouwfonds Nederland 
en het Pensioenfonds Philips voor ruim 
200 miljoen heeft opgelicht. Volgens 
de schrijver Leon de Winter is Jan een 
begenadigd ondernemer. Zou in andere 
tijden allang tot de adelstand zijn ver-
heven: “een gedreven visionair die lange 
tijd in de hoogste lagen van de wereld 
van het onroerend goed een goede 
 reputatie had – tot hij door het OM ten 
val werd gebracht.” ( Elsevier).

Inmiddels is de gemankeerde fraude-
jonker wegens chronische omkoperij tot 
vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
Het OM had tien jaar geëist. Dat is voor 
iemand die eigenlijk een adellijke titel 
verdient – de Winter zal toch niet ook 
zijn omgekocht? – een pijnlijke maar 
toch relatief milde straf. Hiervoor zijn 
door de verdediging twee argumenten 
aangevoerd. Hij heeft ten eerste als 
enige van de verdachten min of meer 

constructief meegewerkt aan het straf-
proces. Ten tweede zou omkopen en 
omgekocht worden in zijn kringen nu 
eenmaal volkomen normaal zijn. Beide 
argumenten werpen een schril licht op 
het milieu waarin Van Vlijmen verkeerde. 
Wat het eerste argument betreft, de 
proceshouding van zijn maten moet 
inderdaad als een gênant mengsel van 
geheugenverlies, liegen en snotteren 
worden gekenschetst. Allemaal hebben 
ze heel erg onder het proces geleden. 
En hun helende echtgenotes nog meer. 
Ze voelen zich door het OM neer-
gehaald. Van inkeer of berouw is geen 
sprake. Ook op de proceshouding van 
Van V. is wel wat aan te merken. Zo heeft 
ook hij op geen enkele wijze berouw 
getoond. Maar vergeleken bij de 
 lamentabele opstelling van de mee-
lopers, steken zijn verklaringen 
 inderdaad gunstig af.

En dan het tweede argument: IEDEREEN 
DEED HET. Daarom is spijt betuigen 
natuurlijk ook zo moeilijk. Zou toch een 
beetje lullig overkomen op de jongens. 
Als corruptie in de omgeving van Van 
Vlijmen de norm was, dan is het interes-
sant te weten met wie hij zo al verkeer-
de. Van Vlijmen was, samen met maar 
liefst twee andere veroordeelden, 
 coryfee van Hockey Club Bloemendaal 
(voorheen de Musschen). Chique club. 
Strenge ballotage. Uiteraard waren de 
verdachten leden van plaatselijke Rota-
ry- dan wel Lions Clubs (Service Above 
All). Medeverdachte Cees Hakstege, 
 zeezeiler op gestolen boot, was lid van 
de KNZ&RV (Jachthaven) Muiden. Wist 
via zijn netwerk een koninklijk lintje te 
ritselen. Een andere medeverdachte was 
Voorzittend Meester van Loge De Witte 
Roos van de Orde der Vrijmetselaren. 

Van Vlijmen zelf zat als eregast aan bij 
het huwelijksmaal van Edwin de Roy van 
Zuydewijn (nepbaronnen onder elkaar). 
Tot de kring van bekenden van Van Vlij-
men behoorden verder: Cor Boonstra 
(Philips), John Fentener van Vlissingen, 
ettelijke loopjongens van de familie Pon, 
Roel Pieper, Harry Mens, Rijkman 
Groenink (ABN/AMRO), Hans Wiegel, 
Joop Drechsel (KPN), Louise Tartwijk-
Novey (Ayn Rand), Cor Zadelhoff en, via 
diefjesmaat Will Frencken (Philips), oud-
minister Camiel Eurlings (V&W). 

Allemaal nette mensen dus (okay, behalve 
Harry). En net als Van Vlijmen woon-
achtig in prachtige villawijken in het 
Gooi of Oisterwijk. Alles gekocht met 
gestolen geld? Allemaal wegens aange-
boren kleptomanie rijp voor een adel-
lijke titel in de Orde van Leon De Winter? 
Als dat zo is, en daar lijkt het sterk op, 
dan moeten we hun villawijken voort-
aan maar de echte probleemwijken van 
Nederland noemen. En rest ons niets 
anders dan gebed. Gebed dat vanuit 
de wijken in de grote steden, thans als 
probleemwijken bekend, ooit nog weer 
eens een nieuwe Nederlandse elite op 
zal staan. <<

PROBLEEMWIJKEN

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

Veiligheidsmaatregelen van het bedrijfs-
leven verdienen een betere plek in de cri-
minaliteitspreventie. Dat schreven twee 
Amerikaanse economen vorig jaar naar 
aanleiding van hun onderzoek naar 
bedrijfsinvesteringszones (BIZ). Philip 
Cook en John MacDonald signaleren een 
verbetering van de aangiftebereidheid 
onder ondernemers, een toenemend 
gebruik van verfijnde alarmsystemen, 
een groei van de inhuur van particuliere 
beveiligers, en een afname van het 
gebruik van contant geld in winkels. Het 
zijn allemaal private maatregelen die het 
publieke domein veiliger maken. 

De BI-Zones spannen wat dat betreft de 
kroon. De maatschappelijke baten van 
deze vorm van private financiering om 
stedelijke gebieden aantrekkelijker (lees: 

veiliger, schoner en beter afgestemd op 
de markt) te maken, zijn tot wel twintig 
keer groter dan de investeringen. De 
BI-Zones, waarvan er in de Verenigde 
Staten in 2010 al zo’n duizend waren, 
behoren niet tot de allernieuwste 
methodieken. De internationale weten-
schappelijke tijdschriften rapporteren 
overigens wel regelmatig over innovatie-
ve veiligheidsaanpakken.

Neem het Duitse tijdschrift 
Kriminalistik, dat recent een thema-
nummer wijdde aan nieuwe opspo-
ringsmethoden. Daarin laten onderzoe-
kers zien dat er weinig reden is om de 
groeiende inzet van private forensische 
dienstverleners met argusogen te 
 bekijken. In Engeland en Wales hebben 
opsporingsinstanties er goede ervarin-

gen mee. Bijvoorbeeld dankzij hightech-
systemen die sporen op een plaats delict 
direct analyseren en meteen verzenden 
aan de relevante databank. Ook het 
gebruik van smartphones en iPads door 
de politie biedt kansen, schrijft een 
Duitse auteur in Kriminalistik. Het is 
dan ook hoog tijd dat de politie hier oog 
voor krijgt – zeker omdat dadergroepen 
zich al volop bedienen van dit soort 
technologie.

Politie en justitie hebben ook moeite 
met de gevolgen van parasomnia’s, zo 
is te lezen in het Journal of Psychiatry 
& Law. Recente inzichten in de oorzaken 
en gevolgen van deze stoornissen zoals 
slaapdronkenschap en slaapwandelen, 
hebben volgens Amerikaanse onderzoe-
kers namelijk de directe verbanden tus-
sen geweldsdelicten die tijdens de slaap 
worden gepleegd ter discussie gesteld. 
Experts die zich in de rechtszaal moeten 
uitspreken over de toerekeningsvatbaar-
heid en criminal intent van geweldple-
gers met parasomnia’s staan dus voor 
een lastige opgave.

Opvallend genoeg lijkt de discussie over 
een klassiek delict als verduistering al 
evenveel hoofdbrekens te kosten. Op 
basis van zijn onderzoek onder de 500 
grootste bedrijven van Noorwegen, pleit 
Peter Gottschalk in het Journal of 
money laundering control voor nieuwe 
controlemechanismen en een herwaar-
dering van beroepsethiek. Want Noorse 
werknemers in een inkoopfunctie blijken 
betrekkelijk veel gelegenheid te hebben 
om betrokken te raken bij witteboorden-
criminaliteit. En dat vraagt natuurlijk, 
net als in bedrijfsinvesteringszones, om 
initiatieven tot criminaliteitspreventie 
vanuit private partijen. << Lynsey Dubbeld

VEILIGHEIDSAANPAKKEN:
VAN KLASSIEK TOT MODERN

Buitenlandse berichten
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CCV-nieuws

HEIN ROETHOFPRIJS 2012
De inzendtermijn voor de Hein Roethofprijs 2012 is geopend. 
Deelname staat open voor ieder Nederlands project dat gericht 
is op de preventie van criminaliteit of het bevorderen van 
 sociale veiligheid. De uiterste inzenddatum is 1 augustus 2012.
Elk jaar worden maximaal vijf succesvolle en aansprekende 
projecten genomineerd. Uit die projecten wordt de winnaar 
gekozen. De genomineerde projecten ontvangen in ieder geval 
5000 euro, de winnaar ontvangt 20000 euro en een speciaal 
voor het project ontworpen beeldhouwwerkje. 

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

VEILIGHEIDSANALYSE
Het CCV heeft een stappenplan ontwikkeld dat lokale veilig-
heidsprofessionals helpt bij het maken van een veiligheidsana-
lyse. Dit instrument maakt specifieke lokale veiligheidspro-
bleem, zoals uitgaansgeweld, jeugdcriminaliteit of overlast, 
inzichtelijk.

Het stappenplan bevat veel praktijkvoorbeelden. Het vormt 
geen blauwdruk, maar moet gezien worden als een ontwikkel-
model en inspiratiebron. Ook is het instrument bruikbaar om 
het beeld van een bepaald veiligheidsprobleem tegen het licht 
te houden en eventueel aan te scherpen. Ten slotte fungeert 
het als checklist voor het ontwikkelen van een concrete veilig-
heidsanalyse.

Kijk voor meer informatie op:  
www.hetccv.nl/instrumenten.

VROEGSIGNALERING
Vroegsignalering helpt om probleemgedrag in een zo vroeg 
mogelijk stadium in het vizier te krijgen. Zo kan worden 
 voorkomen dat jongeren afglijden naar crimineel gedrag. 
De matrix vroegsignalering biedt een helder overzicht van 
de rollen van de verschillende partners en hun taken en 
 verantwoordelijkheden.

De matrix is vooral gericht op gemeenteambtenaren die de 
regierol hebben bij de aanpak van kinderen of jongeren in een 
jeugdgroep. De matrix geeft hen aanwijzingen op wie ze een 
beroep kunnen doen bij de aanpak van specifieke (groepen) 
jongeren. Ook andere organisaties die betrokken zijn bij 
 vroegsignalering, kunnen de matrix gebruiken. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

BRANDMELDINSTALLATIES 
Het CCV heeft drie nieuwe certificatieschema’s voor brand-
meldinstallaties gepresenteerd. Deze schema’s voor leveran-
ciers, installateurs en onderhoudsbedrijven vervangen de 
bestaande CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002. 
De nieuwe schema’s maken onderscheid tussen het ontwer-
pen en leveren, en installatie en onderhoud van een brand-
meldinstallatie. Ze beschrijven hoe certificatie plaatsvindt 
en aan welke eisen de certificatie-instelling moet voldoen. 
De nieuwe schema’s zijn per 1 april 2012 gepubliceerd. 
Er geldt een kennisgevingsperiode van drie maanden. 

Kijk voor meer informatie op:  
www.hetccv.nl/brandmeldinstallaties. 

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN
De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) kan een effectief 
 middel zijn om de veiligheid te vergroten. Dit concludeert 
Regioplan, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onder-
zoek- en Documentatiecentrum (WODC), de KVU evalueerde. 
Hierbij zijn KVU’s onderzocht die tussen 2006 en 2008 startten.
Het onderzoek maakt ook inzichtelijk hoe de KVU wordt 
 versterkt. Het CCV, dat sinds 2010 een grotere rol in de lande-
lijke ondersteuning heeft, legt volgens de onderzoekers 
meer nadruk op een aantal belangrijke proceskenmerken. 
Neem bijvoorbeeld de veiligheidsanalyse, evaluatie van 
 maatregelen en kennisdeling. Dit kan de basiskennis van 
het beleid versterken.

Kijk voor meer informatie op:  
www.hetccv.nl/kvu.

ZELFREDZAAMHEID
Vertel burgers wát ze kunnen doen om hun wijk veiliger te 
maken en hóe ze dat kunnen doen. Dat is een van de inzichten 
uit het CCV-literatuuronderzoek naar zelfredzaamheid. De 
bevindingen uit het onderzoek zijn vertaald naar praktische 
handvatten voor beleid en communicatie van gemeenten. 
Ze zijn te vinden in het dossier Zelfredzaamheid.

Kijk voor meer informatie op:  
www.hetccv.nl/dossiers

<< Robbie Keus

Colofon
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Stichting Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) draagt 
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