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In vergelijking met andere landen 
is de criminaliteit in Nederland 

hoog te noemen / foto: Liesbeth 
Dingemans.

 H
et Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 
heeft de prestaties van de publieke sector in 
28 landen doorgelicht. Het planbureau nam 
negen verschillende publieke diensten onder 

de loep, waaronder zorg, onderwijs en sociale veiligheid 
(Countries compared to public performance, mei 2012). 
De prestaties werden beoordeeld als een combinatie van 
effecten en efficiency. Effecten zijn vanuit het perspectief 
van de bevolking gemeten – wat hebben burgers aan 
de publieke sector? Voor de zorg is bijvoorbeeld de 
gezondheidstoestand van de bevolking maatstaf. 
Op het gebied van de sociale veiligheid is de vraag in 
 hoeverre politie en justitie met succes de criminaliteit 
bestrijden en wat burgers daarvan merken. 

Het SCP kent de publieke diensten een rapportcijfer toe. 
In het algemeen presteert de publieke sector best goed 
in ons land. Ons land scoort over alle  sectoren gemiddeld 
een 6,1. Op het gebied van onderwijs, openbaar bestuur, 
cultuur en sociale zekerheid zijn de prestaties boven-
gemiddeld, terwijl het uitgavenniveau gemiddeld is. 
Maar op andere gebieden, waaronder dat van de sociale 
 veiligheid, blijven de prestaties achter bij de ingezette 
middelen. Op het gebied van de sociale veiligheid krijgt 
Nederland een ruime onvoldoende. 

In vergelijking met veel andere landen is de criminaliteit 
in Nederland namelijk ‘aan de hoge kant’. Het hoge 
niveau verklaart het SCP onder andere door de toename 
van geweldsmisdrijven. De ver mogensmisdrijven zijn wel 
afgenomen, onder andere omdat overheid en burgers 
sterk hebben ingezet op preventie. Volgens de onder-
zoekers  hebben de inspanningen van burgers om hun 
eigendommen te beveiligen, onmiskenbaar  bijgedragen 
aan de daling van diefstal en inbraak. Ook in het buiten-
land heeft preventie door overheid en burgers trouwens 
goede resultaten opgeleverd. 

Bijdragen van burgers aan de veiligheidszorg werpen 
gewicht in de schaal, is de boodschap van het SCP-onder-
zoek. Op basis van het onderzoek kan je ook concluderen 
dat de publieke veiligheidszorg gebaat is bij alle hulp die 
ze kan krijgen. Hiermee komen we aan het thema van dit 
zomernummer van secondant: bijdragen aan de veilig-
heidszorg. Steeds meer partijen dragen hun steentje bij, 
bijvoorbeeld in publiek-private samenwerkingsverban-
den. Alle kunnen bijdragen leveren aan een effectieve 
veiligheidszorg. Waar het de (groeiende) private bijdrage 
betreft, is het dan wel cruciaal om de kerntaak van de 
overheid goed af te bakenen, stellen Jaap de Waard en Bert 
Berghuis in het openingsartikel. Inderdaad, die kerntaak 
moet als een soort kompas fungeren. << Alfred Hakkert

EEN KOMPAS 
VOOR DE 
VEILIGHEIDS-
ZORG

Redactioneel
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In de meldkamer, het crisiscentrum, bij 
de brandweer en bij de wijksurveillance 
raken sociale media steeds meer inge-
burgerd. In 2015 zullen Twitter, Facebook, 
Youtube en andere sociale media stan-
daard zijn in de veiligheidspraktijk, voor-
spelt TNO. #SM @OOV? Visie op sociale 
media in de openbare orde en veiligheid 
doet suggesties voor een effectieve inzet. 

Zijn sociale media een hype, of een 
 toekomstvaste technologie die elke 
 veiligheidsprofessional onder de knie 
zou moeten krijgen? TNO gelooft het 
laatste. Sociale media spelen inmiddels 
een centrale rol in handhaving, opspo-
ring, crisisbeheersing en burgeractivatie. 
Daardoor hebben ze duurzame, struc-
turele veranderingen binnen veiligheids-
organisaties veroorzaakt, zoals flexibili-
sering van het communicatiebeleid, 
een decentralisering van bevoegdheden, 
en nieuwe kanalen voor participatie van 
burgers.

TNO presenteert in #SM @OOV? een 
 theoretisch raamwerk om de mogelijk-
heden van sociale media in kaart te 
 brengen. Kijken, zenden, vragen en 
 interacteren zijn daar onderdelen van. 
Vooral interactie kan burgerparticipatie 

SOCIALE MEDIA IN 2015

een nieuwe impuls geven. Want sociale 
media maken een dialoog tussen organi-
saties en burgers mogelijk, maar zorgen 
er ook voor dat burgers onderling com-
municeren en daardoor zelfredzamer 
kunnen worden zonder tussenkomst 
van veiligheidsprofessionals.

De veiligheidspraktijk staat volgens 
TNO nog wel voor flinke uitdagingen. 
Bijvoorbeeld wat betreft de betere benut-
ting van burgerinzet en informatie op 
sociale media. Daarnaast zijn er nieuwe 
afspraken nodig over de manier waarop 
veiligheidsorganisaties elkaar via sociale 
media informeren.

#SM @OOV? Visie op sociale media in de openbare 
orde en veiligheid, TNO, Den Haag 2011.

60 procent van de daders zegt dat het 
slachtoffer-dadergesprek behoorlijk of 
heel erg heeft geholpen bij de verwerking 
van het misdrijf. Bij de slachtoffers ligt 
dit percentage op 37 procent. Dat blijkt 
uit het eerste onderzoek naar deze vorm 
van herstelbemiddeling in Nederland. 
Slachtoffers voelen zich na een gesprek 
met de dader minder angstig en boos, 

en daders hebben meer inzicht gekregen 
in de gevolgen van hun daad.

Toch leiden slachtoffer-dadergesprekken 
nauwelijks tot herstel of verzoening. 
Dat schrijven onderzoekers in de bundel 
Slachtoffer-dadergesprekken in de 
 schaduw van het strafproces. Daders 
maken zelden welgemeende excuses, en 
mediation is niet geschikt voor zwaar 
getraumatiseerde slachtoffers.

Stichting Slachtoffer in Beeld verzorgt 
sinds 2007 op verzoek van betrokkenen 
(en altijd op basis van vrijwillige deel-
name) slachtoffer-dadergesprekken. 
De gesprekken beogen een bijdrage te 
leveren aan herstel en verwerking van 
slachtoffers van relatief lichte delicten. 
Internationaal is inmiddels een succes-
volle beweging van herstel en bemid-

deling zichtbaar, signaleert samensteller 
Ido Weijers. De ideologie, doelen, con-
cepten, praktijken en ervaringen hiervan 
zijn divers. Termen zoals victim offender 
mediation, médiation pénale en senten-
cing circles illustreren deze diversiteit.

Weijers benadrukt in zijn bijdrage 
aan Slachtoffer-dadergesprekken in de 
schaduw van het strafproces dat media-
tion in feite draait om het mogelijk 
maken van een gesprek tussen dader en 
slachtoffer. De voorziening kan dan ook 
worden gezien als een basisvoorziening 
die past in een beschaafde, strafrechte-
lijke cultuur.

Ido Weijers (red.), Slachtoffer-dadergesprekken in 
de schaduw van het strafproces, Boom Lemma, 
Den Haag, ISBN: 978 90 5931 782 6.

SLACHTOFFER-DADERGESPREKKEN

“Wij zijn in Nederland erg gewend 
geraakt om zo lang mogelijk te praten en 
geen geweld te gebruiken”. Dat zegt een 
van de agenten die aan het woord komt 
in Veilig politiewerk. Het onderzoek, dat 
werd uitgevoerd door de Politieacademie 
en de Vrije Universiteit, laat zien hoe 
agenten in de basispolitiezorg denken 
over de drie d’s waarop goed politiewerk 

van oudsher is gestoeld: dialoog,  
de-escalatie en doorpakken. 

De onderzoekers signaleren dat door-
pakken en repressie steeds meer onder-
geschoven zijn geraakt in de dagelijkse 
praktijk van agenten die noodhulp 
 verlenen en politiewerk in de wijk uit-
voeren. Iets meer dan een kwart van 
de ruim vierduizend ondervraagde 
 agenten ziet er wel eens vanaf op te 
 treden in een risicovolle situatie, terwijl 
er eigenlijk had moeten worden inge-
grepen. Een derde van de agenten op 
straat voelt zich wel eens onveilig  
tijdens het dagelijkse werk.

De Nederlandse politie staat inter  - 
nat ionaal bekend om haar balans tussen 
relaties en repressie: het politiewerk 
combineert een oog voor maatschap-

pelijke relaties met handhaving die, 
zo nodig, gepaard gaat met geweld. 
Een opmerkelijke uitkomst van Veilig 
politiewerk is dat agenten het gevoel 
 hebben dat correct geweldgebruik 
wordt ondergewaardeerd – en soms 
zelfs wordt gezien als indicatie van een 
verkeerde politiestijl. De onderzoekers 
zijn van mening dat stevig optreden 
juist de beste manier kan zijn om te 
 de-escaleren.

E.J. van der Torre, P.J. Gieling, M.C. Dozy,  
F.C. van Leeuwen, W. Hamoen, Veilig politiewerk. 
De basispolitie over geweldgebruik, Boom 
Lemma, Den Haag, ISBN: 978 90 5931 781 9.

GOED POLITIEWERK

In de jaren negentig wist de politie 
nog maar weinig van mensenhandel 
en werden pooierpraktijken gezien als 
‘overtredinkje’. Henk Werson, die zich als 
eerste Nederlandse politierechercheur 
specialiseerde in mensenhandel, schrikt 
er niet voor terug om dit soort pijnpun-
ten te benoemen. In De fatale fuik deelt 
hij zijn kennis aan de hand van acht 

 praktijkverhalen over slachtoffers van 
gedwongen prostitutie.

In de zestien jaar dat hij zich met de 
 aanpak van mensenhandel bezighoudt, 
verhoorde Werson zo’n 1300 slachtoffers. 
Hij ontdekte dat Oost-Europese vrouwen 
vaak ontkennen gedwongen te zijn tot 
prostitutie, omdat ze de politie niet 
 vertrouwen. En dat Nigeriaanse minder-
jarigen geen verklaring durven afleggen 
zolang ze hun amulet, dat deel uitmaakt 
van een voodoopraktijk in hun thuisland, 
kwijt zijn. De fatale fuik bespreekt naast 
dit soort inzichten ook best practices, 
de juridische context en ontwikkelingen 
in de hulpverlening.

Henk Werson, die De fatale fuik schreef 
met ghostwriter Door van der Wiele, 
 signaleert onder meer een verschuiving 

in de ronsel- en uitbuitingsmethoden 
van mensenhandelaren. Zo is grooming 
via internet tot nu toe een typisch Neder-
lands verschijnsel en wordt excessief 
geweld meer en meer vervangen door 
psychische onderdrukking. Daders uit 
Oost-Europa, die voorheen vooral indivi-
dueel handelden, maken bovendien 
steeds vaker deel uit van internationaal 
opererende netwerken. Met De fatale 
fuik informeert Werson politie, justitie, 
 hulpverleners én het algemene publiek 
over dit soort ontwikkelingen en pro-
beert hij begrip te kweken voor het 
lot van slachtoffers.

Henk Werson, De fatale fuik. Achter de 
schermen van mensenhandel en gedwongen 
prostitutie in Nederland, Carrera, Amsterdam, 
ISBN: 978 90 4996 048 3.

GEDWONGEN PROSTITUTIE
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Toch leiden slachtoffer-dadergesprekken 
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Dat schrijven onderzoekers in de bundel 
Slachtoffer-dadergesprekken in de 
 schaduw van het strafproces. Daders 
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slachtoffers van relatief lichte delicten. 
Internationaal is inmiddels een succes-
volle beweging van herstel en bemid-

deling zichtbaar, signaleert samensteller 
Ido Weijers. De ideologie, doelen, con-
cepten, praktijken en ervaringen hiervan 
zijn divers. Termen zoals victim offender 
mediation, médiation pénale en senten-
cing circles illustreren deze diversiteit.
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schaduw van het strafproces dat media-
tion in feite draait om het mogelijk 
maken van een gesprek tussen dader en 
slachtoffer. De voorziening kan dan ook 
worden gezien als een basisvoorziening 
die past in een beschaafde, strafrechte-
lijke cultuur.

Ido Weijers (red.), Slachtoffer-dadergesprekken in 
de schaduw van het strafproces, Boom Lemma, 
Den Haag, ISBN: 978 90 5931 782 6.

SLACHTOFFER-DADERGESPREKKEN

“Wij zijn in Nederland erg gewend 
geraakt om zo lang mogelijk te praten en 
geen geweld te gebruiken”. Dat zegt een 
van de agenten die aan het woord komt 
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werd uitgevoerd door de Politieacademie 
en de Vrije Universiteit, laat zien hoe 
agenten in de basispolitiezorg denken 
over de drie d’s waarop goed politiewerk 

van oudsher is gestoeld: dialoog,  
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De onderzoekers signaleren dat door-
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voeren. Iets meer dan een kwart van 
de ruim vierduizend ondervraagde 
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pelijke relaties met handhaving die, 
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 hebben dat correct geweldgebruik 
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zelfs wordt gezien als indicatie van een 
verkeerde politiestijl. De onderzoekers 
zijn van mening dat stevig optreden 
juist de beste manier kan zijn om te 
 de-escaleren.

E.J. van der Torre, P.J. Gieling, M.C. Dozy,  
F.C. van Leeuwen, W. Hamoen, Veilig politiewerk. 
De basispolitie over geweldgebruik, Boom 
Lemma, Den Haag, ISBN: 978 90 5931 781 9.

GOED POLITIEWERK
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nog maar weinig van mensenhandel 
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‘overtredinkje’. Henk Werson, die zich als 
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specialiseerde in mensenhandel, schrikt 
er niet voor terug om dit soort pijnpun-
ten te benoemen. In De fatale fuik deelt 
hij zijn kennis aan de hand van acht 

 praktijkverhalen over slachtoffers van 
gedwongen prostitutie.

In de zestien jaar dat hij zich met de 
 aanpak van mensenhandel bezighoudt, 
verhoorde Werson zo’n 1300 slachtoffers. 
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jarigen geen verklaring durven afleggen 
zolang ze hun amulet, dat deel uitmaakt 
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kwijt zijn. De fatale fuik bespreekt naast 
dit soort inzichten ook best practices, 
de juridische context en ontwikkelingen 
in de hulpverlening.

Henk Werson, die De fatale fuik schreef 
met ghostwriter Door van der Wiele, 
 signaleert onder meer een verschuiving 

in de ronsel- en uitbuitingsmethoden 
van mensenhandelaren. Zo is grooming 
via internet tot nu toe een typisch Neder-
lands verschijnsel en wordt excessief 
geweld meer en meer vervangen door 
psychische onderdrukking. Daders uit 
Oost-Europa, die voorheen vooral indivi-
dueel handelden, maken bovendien 
steeds vaker deel uit van internationaal 
opererende netwerken. Met De fatale 
fuik informeert Werson politie, justitie, 
 hulpverleners én het algemene publiek 
over dit soort ontwikkelingen en pro-
beert hij begrip te kweken voor het 
lot van slachtoffers.

Henk Werson, De fatale fuik. Achter de 
schermen van mensenhandel en gedwongen 
prostitutie in Nederland, Carrera, Amsterdam, 
ISBN: 978 90 4996 048 3.

GEDWONGEN PROSTITUTIE
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Trends in de private veiligheidszorg 

DE OPMARS 
VAN DE 
BEVEILIGERS

Crimi-trends

De private veiligheidszorg is wereldwijd hard gegroeid  
– in Nederland is het aantal werknemers in deze sector vanaf de 
jaren tachtig verdrievoudigd. Taken van de sector breiden zich uit 
en professionalisering ervan neemt toe. Al moeten we ons blijven 
bezinnen op de vraag wat een kerntaak van de overheid is – en welke 
zaken niet mogen worden uitbesteed aan een particulier bedrijf, 
menen Jaap de Waard en Bert Berghuis. In deze bijdrage beschrijven 
zij trends in de private veiligheidszorg, tegen het decor van 
recente maatschappelijke ontwikkelingen.

Het aantal werknemers in de 
private veiligheidszorg is sterk 
gegroeid / foto: Inge van Mill. 
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Tabel 1 > Absolute en relatieve omvang van het totaal aantal werknemers in de Nederlandse private veiligheidszorg, 1981 – 2011

jaar absoluut 
aantal

index per 100 000 
inwoners

1981 10230 100 72

1991 17330 169 112

2001 28000 274 170

2011 32000 313 196

door Jaap de Waard en Bert Berghuis
De auteurs zijn werkzaam bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

 V
eiligheid bieden en zorgen voor een correcte 
 bejegening van justitiabelen is en blijft een kerntaak 
van de Nederlandse overheid. Sinds het uitbrengen 
van het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit, in 

1985, is de mantra echter dat de zorg voor en het onderhoud 
van een veilige samenleving een verantwoordelijkheid is van 
iedereen. Dit besef wordt ook in 2012 nog breed gedeeld in ons 
land; publiek-private samenwerking is een uitgangspunt van 
het overheidsbeleid. Dat leidt er in de praktijk toe dat de veilig-
heidszorg steeds minder het monopolie van de overheid is. 
Burgers, bedrijven, maar ook de overheid zelf doen in toene-
mende mate een beroep op private partijen bij het vormgeven 
van de veiligheidszorg. De bulk van deze private veiligheids-
zorg bestaat uit particuliere beveiligingsbedrijven, bedrijfs-
beveiligingsdiensten, particuliere recherchebureaus, alarm-
centrales en geld- en waardetransport. Maar – zeker als we 
de internationale ontwikkeling zien – ook de zogenoemde 
 Justice Services vallen hier onder. Denk aan het verzorgen 

van gevangenisarbeid, arrestantenbewaking, vreemdelingen-
bewaring, vervoer van gevangenen, reclasseringstoezicht 
ten behoeve van  recidivepreventie, private financiering van 
gevangenissen, reclasseringswerkzaamheden en regulier 
 politiewerk zoals surveillance. Dat zijn taken die voorheen 
nog als overheidstaak werden gezien, maar die nu ook door 
de  private sector worden uitgevoerd. 

STERKE GROEI IN NEDERLAND
De afgelopen dertig jaar heeft de private veiligheidszorg 
een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Niet alleen in 
omvang en omzet, maar ook in type werkzaamheden. Tabel 1 
geeft de feitelijke trend weer van het aantal werknemers 
 binnen de private veiligheidszorg.

De gegevens tonen aan dat het aantal werknemers binnen 
de private veiligheidszorg sinds begin jaren tachtig verdrie-
voudigd is. De financiële omzet is ook fors toegenomen. In 1987 
werd nog 162 miljoen euro omgezet, in 2000 was dat al 1 miljard 
om in 2010 verder op te lopen naar 1,5 miljard. Dat is, ongecor-
rigeerd voor inflatie, maar liefst een vernegenvoudiging.  

In de vakliteratuur neemt men waar dat de private veiligheids-
zorg min of meer sluipend de markt binnen is gedrongen, 
zodat men spreekt over een ‘stille revolutie’. Kennelijk is sprake 
van een sterk toegenomen vraag naar veiligheid onder burgers 
en bedrijven, waar de publieke veiligheidszorg (lees politie) 
geen afdoende reactie op kon of wilde geven. 

Ondanks de sterke groei van de private veiligheidssector, heeft 
die de publieke veiligheidszorg nog niet ingehaald. Deze is nog 
steeds de grootste werkgever binnen de veiligheidszorg. Dat 
blijkt uit de cijfers die in tabel 2 zijn opgenomen.

De groei in de private veiligheidszorg lag tot en met het jaar 
2000 beduidend hoger dan die in de publieke veiligheidszorg. 
Daarna is er een spurt in de groei van de politie, die maakt dat 
de getalsmatige verhouding tussen publiek en privaat weer 
kleiner werd. Duidelijk is wel dat het aantal private en publieke 
medewerkers in de veiligheidszorg (bijna 90000) nog nooit 
zo omvangrijk is geweest. De markt van veiligheidszorg blijkt 
bij uitstek een groeimarkt te zijn, zelfs in de context van 
een jarenlange dalende trend in de ontwikkeling van de 

 criminaliteit. Deze tegenstrijdige ontwikkeling waarin de 
behoefte aan veiligheidszorg autonoom blijkt toe te nemen, 
is te zien als een ‘veiligheidsparadox’. Met een toenemende 
veiligheid wordt de gevoeligheid groter voor ook geringere 
inbreuken daarop – er is een afnemende bereidheid om (enig) 
risico te lopen om ergens slachtoffer van te worden. Er is sprake 
van toegenomen preventiebereidheid en waargenomen eigen-
belang om risico’s te mijden. Ook zijn er nieuwe consument-
groepen die in staat zijn om zelf hun veiligheid te kopen. 
 Bijvoorbeeld de groep van welgestelde bejaarden, die met 
de vergrijzing ook in volume toeneemt. Ten slotte is er, ook 
als uiting van de gegroeide  ‘veiligheidscultuur’, meer en meer 
wet- en regelgeving  gekomen met het doel om een adequaat 
niveau van beveiliging te bereiken. 

INTERNATIONALE ONTWIKKELING
De internationale context is van groot belang voor de 
 ontwikkeling van de private veiligheidszorg. Hoewel er grote 
ontwikkelingen zijn in de internationale private veiligheids-
zorg, blijkt dat deze zich vooralsnog vooral als een nationale 
markt manifesteert. >>

Tabel 2 > Absolute en relatieve omvang van het totaal aantal werknemers in de Nederlandse publieke en private veiligheidszorg, 1980 – 2011

jaar totaal
publiek (a)

per 100 000
inwoners

totaal
privaat (b)

per 100 000
inwoners

ratio
b/a

1980 26902 191 10200 72 0,38

1985 29902 208 11500 80 0,38

1990 38146 256 16700 112 0,44

1995 39216 254 20215 131 0,52

2000 42762 270 26792 169 0,63

2005 53561 328 25770 161 0,49

2011 55600 334 32000 192 0,57
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Tabel 3 > Absolute en relatieve omvang van het totaal aantal werknemers binnen de private en publieke veiligheidszorg binnen 15 lidstaten 

van de Europese Unie: peiljaar 2009 / 2011 (variatie per land in verband met beschikbaarheid gegevens)

land werknemers 
private 

veiligheids-
zorg 

private 
veiligheids-

zorg per 
100 000  

inwoners

werknemers 
publieke 

veiligheids-
zorg

publieke 
veiligheids-

zorg per 
100 000  

inwoners

ratio publieke
en private 

veiligheids-
zorg

nederland 32000 192 55600 334 1,74

verenigd koninkrijk 364500 588 244250 396 0,67

ierland 20000 448 14550 326 0,73

duitsland 168000 205 245800 300 1,46

oostenrijk 9500  113 26600 318 2,81

frankrijk 147800 228 243900 377 1,65

belgië 15400 142 39900 368 2,59

luxemburg 2700 537 1600 318 0,59

denemarken 5000 90 14600 264 2,93

finland 12500 232 8300 154 0,66

zweden 20000 214 19200 206 0,96

italië 47900 79 245200 407 5,14

portugal 39000 367 49200 463 1,26

spanje 188000 409 231800 504 1,23

griekenland 30000 265 50800 449 1,70

eu-lidstaten (gemiddelde 15) 1102300 274 1491360 346 1,26

Veel grensoverschrijdende dienstverlening is er niet. Zo 
 vormen taalverschillen een barrière voor de inzet van private 
veiligheidszorg in een ander land. Verder ontbreken er 
 dwingende Europese kaders voor harmonisering van deze 
zorg. Daardoor zijn essentiële zaken, zoals de eisen aan de 
scholing van beveiligingsmedewerkers en hun screening in 
Europese landen, verschillend geregeld. Ten slotte is het 
belangrijk te vermelden dat de Dienstenrichtlijn (ook wel 
 Bolkesteinrichtlijn) een uitzondering bevat voor de private 

 veiligheidszorg. Dit vormt een rem op het vrije verkeer in 
de aanbieding van veiligheidszorg en creëert dus vooral 
 nationale marktcondities.

De internationale markt voor private veiligheidszorg is 
 gefragmenteerd. Er zijn tienduizenden bedrijfjes actief. De 
laatste 20 jaar is er echter een sterke tendens tot concentratie. 
Door fusies zijn grote wereldspelers ontstaan, zoals Securitas 
AB met 300000 werknemers die wereldwijd in 51 landen 

VERGELIJKING VAN DE PERSONEELSOMVANG
De precieze personeelsomvang van de internationale private 
en publieke veiligheidsmarkt is moeilijk te bepalen. Er bestaat 
gefragmenteerde informatie en definities verschillen nogal 
eens. Op basis van een internationale inventarisatie is de 
 volgende tabel gemaakt met ‘schattingen’.
 
Er bestaan aanzienlijke verschillen in de positie van de particu-
liere veiligheidsindustrie. Zo is die traditioneel fors in de Angel-
saksische landen, met ook private gevangenissen, privaat 
gedetineerdenvervoer, privaat toezicht op (elektronisch) 
 huisarrest, privaat forensisch onderzoek en private behandel-
methoden voor gedetineerden. De hoge positie van Luxemburg 
is verbonden aan de grote bankendichtheid. Ons land lijkt een 
middenpositie in te nemen. 

Vergelijken we de informatie van tabel 3 met die van een eerder 
verrichte internationale inventarisatie (De Waard,1998), dan 
blijkt dat het totaal aantal werknemers en hun niveau per 
100000 inwoners in de private veiligheidszorg in de geselec-
teerde vijftien lidstaten van de EU met zo’n 90 procent toenam. >>

 werkzaam zijn. De grootste speler is G4S met 660000 werk-
nemers, actief in 125 landen. Beide ondernemingen zijn beurs-
genoteerd. In totaal is de sector van de particuliere beveiliging 
 nummer twee in de wereld – alleen de supermarktketen 
 Wal-Mart heeft met 1,5 miljoen werknemers meer mensen 
in dienst. 

Het economische belang, in omzet en menskracht, van de 
mondiale private veiligheidszorg is omvangrijk en zal in de 
komende jaren naar verwachting nog beduidend toenemen. 
Zo bedroeg de omzet in 2010 35 miljard euro in Europa en 
85 miljard euro mondiaal. De verwachte groei van omzet in 
2012 bedraagt 5 tot 7 procent in Europa en 7 tot 8 procent 
 mondiaal. Daarmee zal de (politieke) invloed van de sector 
op internationaal niveau toenemen. Binnen die groeimarkt 
is sprake van een verdergaande professionalisering van de 
 private veiligheidszorgindustrie. De grote wereldspelers 
 streven naar standaardisatie van dienstverlening en unifor-
mering van gedragsregels. Er kan gesproken worden van 
een ‘McDonaldisering’ van de private veiligheidszorg. 
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van de Europese Unie: peiljaar 2009 / 2011 (variatie per land in verband met beschikbaarheid gegevens)

land werknemers 
private 

veiligheids-
zorg 

private 
veiligheids-

zorg per 
100 000  

inwoners

werknemers 
publieke 

veiligheids-
zorg

publieke 
veiligheids-

zorg per 
100 000  

inwoners

ratio publieke
en private 

veiligheids-
zorg

nederland 32000 192 55600 334 1,74

verenigd koninkrijk 364500 588 244250 396 0,67

ierland 20000 448 14550 326 0,73

duitsland 168000 205 245800 300 1,46

oostenrijk 9500  113 26600 318 2,81

frankrijk 147800 228 243900 377 1,65

belgië 15400 142 39900 368 2,59

luxemburg 2700 537 1600 318 0,59

denemarken 5000 90 14600 264 2,93

finland 12500 232 8300 154 0,66

zweden 20000 214 19200 206 0,96

italië 47900 79 245200 407 5,14

portugal 39000 367 49200 463 1,26

spanje 188000 409 231800 504 1,23

griekenland 30000 265 50800 449 1,70

eu-lidstaten (gemiddelde 15) 1102300 274 1491360 346 1,26

Veel grensoverschrijdende dienstverlening is er niet. Zo 
 vormen taalverschillen een barrière voor de inzet van private 
veiligheidszorg in een ander land. Verder ontbreken er 
 dwingende Europese kaders voor harmonisering van deze 
zorg. Daardoor zijn essentiële zaken, zoals de eisen aan de 
scholing van beveiligingsmedewerkers en hun screening in 
Europese landen, verschillend geregeld. Ten slotte is het 
belangrijk te vermelden dat de Dienstenrichtlijn (ook wel 
 Bolkesteinrichtlijn) een uitzondering bevat voor de private 

 veiligheidszorg. Dit vormt een rem op het vrije verkeer in 
de aanbieding van veiligheidszorg en creëert dus vooral 
 nationale marktcondities.

De internationale markt voor private veiligheidszorg is 
 gefragmenteerd. Er zijn tienduizenden bedrijfjes actief. De 
laatste 20 jaar is er echter een sterke tendens tot concentratie. 
Door fusies zijn grote wereldspelers ontstaan, zoals Securitas 
AB met 300000 werknemers die wereldwijd in 51 landen 

VERGELIJKING VAN DE PERSONEELSOMVANG
De precieze personeelsomvang van de internationale private 
en publieke veiligheidsmarkt is moeilijk te bepalen. Er bestaat 
gefragmenteerde informatie en definities verschillen nogal 
eens. Op basis van een internationale inventarisatie is de 
 volgende tabel gemaakt met ‘schattingen’.
 
Er bestaan aanzienlijke verschillen in de positie van de particu-
liere veiligheidsindustrie. Zo is die traditioneel fors in de Angel-
saksische landen, met ook private gevangenissen, privaat 
gedetineerdenvervoer, privaat toezicht op (elektronisch) 
 huisarrest, privaat forensisch onderzoek en private behandel-
methoden voor gedetineerden. De hoge positie van Luxemburg 
is verbonden aan de grote bankendichtheid. Ons land lijkt een 
middenpositie in te nemen. 

Vergelijken we de informatie van tabel 3 met die van een eerder 
verrichte internationale inventarisatie (De Waard,1998), dan 
blijkt dat het totaal aantal werknemers en hun niveau per 
100000 inwoners in de private veiligheidszorg in de geselec-
teerde vijftien lidstaten van de EU met zo’n 90 procent toenam. >>

 werkzaam zijn. De grootste speler is G4S met 660000 werk-
nemers, actief in 125 landen. Beide ondernemingen zijn beurs-
genoteerd. In totaal is de sector van de particuliere beveiliging 
 nummer twee in de wereld – alleen de supermarktketen 
 Wal-Mart heeft met 1,5 miljoen werknemers meer mensen 
in dienst. 

Het economische belang, in omzet en menskracht, van de 
mondiale private veiligheidszorg is omvangrijk en zal in de 
komende jaren naar verwachting nog beduidend toenemen. 
Zo bedroeg de omzet in 2010 35 miljard euro in Europa en 
85 miljard euro mondiaal. De verwachte groei van omzet in 
2012 bedraagt 5 tot 7 procent in Europa en 7 tot 8 procent 
 mondiaal. Daarmee zal de (politieke) invloed van de sector 
op internationaal niveau toenemen. Binnen die groeimarkt 
is sprake van een verdergaande professionalisering van de 
 private veiligheidszorgindustrie. De grote wereldspelers 
 streven naar standaardisatie van dienstverlening en unifor-
mering van gedragsregels. Er kan gesproken worden van 
een ‘McDonaldisering’ van de private veiligheidszorg. 
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In de publieke sector tekende zich in die periode een stijging 
van nog geen 10 procent af. Daarmee verkleinde de verhouding 
tussen de publieke en private veiligheidszorg in dat tijdvak en 
die vijftien landen van 2,44 naar 1,26.

BEGRENZING
De opkomst van de private veiligheidszorg is het resultaat 
van een langdurige ontwikkeling die deels gewenst (eigen 
 verantwoordelijkheid dragen) en deels autonoom (veiligheids-
cultuur) is. Deze zorg is zo gegroeid, dat ze niet meer is weg 
te denken bij het waarborgen van voldoende veiligheid voor 
burgers en bedrijven, en voor het uitvoeren van taken ten 
behoeve van de publieke veiligheidszorg. Nationaal, maar 
zeker ook internationaal, is een sector ontstaan die zich 
allengs is gaan professionaliseren en die ook meer en meer 
diensten kan aanbieden. Dat biedt kansen om op een even-
wichtige en efficiënte wijze de behoefte aan veiligheidszorg 
te organiseren. Daarbij zal de vraag sterker opkomen welke 
taken nog meer dan nu kunnen worden uitbesteed aan 
de  private sector. De internationale ontwikkeling (zie het 
 Verenigd Koninkrijk waar lucratieve contracten zijn afgesloten 

om omvangrijke politietaken over te nemen) laat zien dat er 
geen natuurlijke grens is tot hoever dat zou kunnen gaan. 
Wel zal steeds de discussie aan de orde zijn wat tot een kern-
taak van de overheid gerekend moet worden. En wat dus niet 
of niet  zonder meer kan of mag worden uitbesteed aan een 
particulier bedrijf. Neem bijvoorbeeld de discussie over het 
al dan niet toelaten van gewapende particuliere beveiligers 
terbescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen 
piraterij. Dit voorbeeld geeft aan dat er ook risico’s zitten aan 
een  vergaande rol van in het bijzonder de particuliere militaire 
 veiligheidsindustrie (zoals bleek met de inzet van het voor-
malige Blackwater in conflictgebieden). 

Dus te voorzien is dat er ook in het maatschappelijk debat 
vaker kwesties zullen opkomen waarbij het gaat om het grijpen 
van kansen door inzet van de private veiligheidszorg. Maar 
ook waar dat zijn begrenzing vindt en onder welke voorwaarden 
de samenwerking tussen privaat en publiek zinvol gestalte 
kan krijgen. <<
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   INTERVIEW  Historica Beatrice de Graaf over de geschiedenis 
van het veiligheidsdenken:

‘ HOE VEILIGER, 
HOE MEER JE TE 
VERLIEZEN HEBT’

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

 ‘V
eiligheid is geen vastomlijnd begrip. 
Het is sociaal geconstrueerd en de invulling 
ervan is in ieder land anders.” Historica 
Beatrice de Graaf bestudeert wat nationale 

veiligheid en dreiging doen met een samenleving en 
plaatst dat in historisch perspectief. “Welke normen 
en waarden gaan schuil achter het veiligheids-
begrip? Dat is een belangrijke onderzoeksvraag. 

“Veiligheid is meer dan voorheen een dominante politieke, maat-
schappelijke en economische waarde geworden”, verwoordt historica 
Beatrice de Graaf een van de kenmerken van het huidige veiligheids-
denken in Nederland. “De overheid ontwikkelt zich tot een onderneming 
in het reduceren van risico’s, een bedrijfstak gespecialiseerd in collectieve 
voorzorg”, aldus de Leidse hoogleraar. Het uitbesteden van veiligheids-
voorzieningen aan de particuliere sector is volgens haar niet zonder 
risico. “Als je de veiligheidszorg overlaat aan de markt, dan kan het 
goed misgaan, want de belangen sporen niet.”

Met vergelijkend historisch onderzoek laten wij 
de culturele inkleuring zien. In de formele cultuur 
van Duitsland is bijvoorbeeld (nog) geen plaats voor 
een partij als de PVV. De oorlogservaringen en de 
grondwettelijke beperkingen staan daar niet toe dat 
grote groepen worden gestigmatiseerd”, aldus 
De Graaf in een interview met secondant. Ze is 
als hoogleraar Conflict en veiligheid in historisch 
perspectief verbonden aan het Centre for Terrorism 
and Counterterrorism van de Universiteit van Leiden, 
waarvan ze medeoprichter is. 
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DIMENSIES VAN VEILIGHEIDSDENKEN
Bij het volgen van de ontwikkeling van het veilig-
heidsdenken onderscheidt De Graaf verschillende 
dimensies. “Je kunt kijken naar de geografische 
ruimte. Maar ook naar datgene wat als bedreigd 
geldt en wat moet worden beschermd. Gaat het om 
de veiligheid van de vorst, van de natie, van de 
democratische rechtsorde of om de internationale 
veiligheid? Daarnaast zijn er thema’s, zoals militaire 
veiligheid, een veilige leefomgeving en veiligheid 
voor de mens. Bij dat laatste kan het gaan over de 
beschikbaarheid van veilig water en van voedsel 
of over werkgelegenheid.” 

De tijdsspanne waarover het veiligheidsdenken zich 
uitstrekt, de temporele dimensie van de dreiging, is 
volgens De Graaf ook interessant. “Vroeger gold de 
mars-afstand van soldaten als maatstaf. Later werd 
dat de reikwijdte van een kogel. Dankzij de sociale 
media worden we nu voortdurend met allerlei 
mogelijke dreigingen en apocalyptische voorstel-
lingen geconfronteerd. Je ziet dus ook dat veilig-
heidsbeleid zich richt op alle soorten van dreigin-
gen, of ze nu reëel zijn of nog slechts virtueel. 
Detijdsdimensie is daarmee opgerekt naar de 
 verbeelding.” Als laatste noemt De Graaf dan ook 
de verbreding van het veiligheidsbegrip met het 
concept ‘risico’. “Sinds de jaren negentig gaat 
het niet slechts meer om concrete, berekenbare 
bedreigingen. Veiligheid gaat ook om wat we 
 denken dat zou kunnen gebeuren, om de risico’s 
van de verbeelding: de all hazard approach.”

SECURITISERING
De Graaf en haar onderzoeksteam zijn bezig  
het veiligheidsdenken in Nederland vanaf 1813, 
in internationaal vergelijkend perspectief, in kaart 
te brengen. Belangrijk zijn daarbij de momenten 
waarop het veiligheidsdenken veranderde. Op de 
eerste plaats zijn dat oorlogen en invasies, maar 
ook aanslagen zijn belangrijk. De aanslagen van 
11 september 2001 in de Verenigde Staten vormen 
bijvoorbeeld zo’n omslagmoment. De Graaf: “9/11 
gaf de aftrap voor een nieuwe golf van ‘securitise-
ring’: veiligheidsbeleid kwam bovenaan de agenda 
te staan. De aanslagen maakten ook de Nederlan-
ders slachtoffer van een wereldwijde terrorisme-
dreiging. De internationale samenwerking om 
 terrorisme te bestrijden, nam een hoge vlucht.  
 

Daardoor werd ook Nederland gedwongen allerlei 
internationale veiligheidsbepalingen in nationaal 
recht om te zetten.”

Het gevolg van de aanslagen is dat veiligheid een 
dominant ordeningsprincipe werd voor politiek 
en beleid. “Worst case scenario’s zijn de drijvende 
kracht geworden achter risico-denken en ook achter 
het aanleggen van allerlei preventieve kaartenbak-
ken en maatregelen.

‘Sinds 9/11 worden 
maatregelen in 
een steeds vroeger 
stadium genomen’

De aanslag op Van Gogh en de arrestatie van de 
‘Hofstadgroep’ in november 2004 maakten die 
worst case scenario’s concreet. Er kwamen  nieuwe 
wetten en maatregelen om terrorisme en geweld-
dadige radicalisering te voorkomen. In vergelijking 
met de jaren negentig hadden  burgemeesters rond 
2004 al drie keer zoveel bevoegdheden tot hand-
having van de openbare orde en het voeren van 
 crisismanagement in  noodsituaties”, licht  
De Graaf toe. 

De Wet bestuurlijke maatregelen nationale veilig-
heid is volgens De Graaf een goed voorbeeld van 
de ontwikkeling in het veiligheidsdenken die begin 
deze eeuw inzette. Op grond van die wet kan de 
overheid, uit oogpunt van de bescherming van de 
nationale veiligheid, maatregelen opleggen die de 
vrijheid beperken, nog vóór er in strafrechtelijke zin 
actie kan worden ondernomen. Een andere trend 
sinds 9/11 is dat maatregelen in een steeds vroeger 
stadium worden genomen. De Graaf: “Bovendien 
richten maatregelen zich niet langer op een con-
crete dreiging of vijand, maar op een ‘onveiligheids-
gevoel’ dat is ingegeven door een mogelijk risico in 
de toekomst.”

SUBJECTIEVE VEILIGHEID
Toch zijn het niet de aanslagen in de Verenigde 
 Staten en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van 
Gogh die ervoor hebben gezorgd dat de Nederlandse 

overheid anders is gaan denken over veiligheid. 
De Graaf dateert die ontwikkeling al in het begin 
van de jaren negentig.

‘De besluitvorming 
breidde zich uit naar 
steeds meer spelers 
en partijen’

 “Na de Koude Oorlog voltrok zich op binnenlands 
politiek gebied al een geleidelijke ‘securitisering’. 
Heel belangrijk was in de jaren negentig de ver-
breding van het debat over gewone, objectieve 
 criminaliteit naar subjectieve veiligheid. De besluit-
vorming over dit vraagstuk breidde zich uit van een 
kleine kring van politieke spelers in de jaren tachtig, 
naar steeds meer spelers en partijen. De maatschap-
pelijke aandacht voor veiligheid, veiligheidsgevoe-
lens en slachtofferschap in politieonderzoeken nam 
toe. De eerste veiligheidsmonitoren stammen uit 
de jaren negentig”, memoreert De Graaf.

De jaren negentig gaven een explosieve groei te zien 
van het aantal mensen dat actief was in het veilig-
heidsdomein. “Er meldden zich nieuwe partijen op 
de veiligheidsmarkt die de zorg om en over de veilig-
heid gingen bepalen. De overheid en de gezagsorga-
nen schakelden daarbij allerlei partijen in: scholen, 
woningbouwverenigingen, voetbalclubs en nog veel 
meer.” Dit was volgens De Graaf in lijn met de libe-
rale ideeënwereld van de paarse kabinetten die in 
dejaren negentig regeerden. “De burger diende zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. De cruciale over-
heidstaak van zorg voor de veiligheid werd uitbe-
steed. Horizontalisering van de veiligheidsaanpak, 
heette dat. Voor de burger werd veiligheid een con-
sumptiegoed. Overigens vond dit beleid voor een 
deel zijn rechtvaardiging in de sterke stijging van de 
criminaliteit sinds de jaren zestig. Bovendien schoot 
de overheid op het vlak van misdaadbestrijding en 
opsporing, in internationaal vergelijkend perspec-
tief, behoorlijk tekort.”

Sinds de jaren negentig gaat de overheid ook steeds 
meer uit van de gedachte dat nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten en technologische ontwikkelingen >>

het mogelijk maken alles te beheersen. “De over-
heid meent dus ook dat ze al die gevaren kan beteu-
gelen en dat ook moet doen. Want haar klanten, de 
burgers, willen niet anders. De overheid ontwikkelt 
zich tot een onderneming in het reduceren van 
 risico’s, een bedrijfstak gespecialiseerd in collec-
tieve voorzorg”, aldus De Graaf. Zij stelt dat markt-
werking en risicobeperking de nieuwe ordenings-
principes van veiligheid zijn geworden. “Door 
de vermaatschappelijking van veiligheid is het 
 aantal adviesbureaus, veiligheidsconsultants en 
terrorisme-experts vertienvoudigd. De particuliere 
beveiligingsindustrie floreerde de afgelopen jaren. 
Pas nu, met de economische crisis, loopt het aantal 
opdrachten weer terug en gaan al die nieuwe veilig-
heidsbedrijfjes over de kop.” 

PARTICULIERE BEVEILIGING
Volgens De Graaf is de groeiende rol van de parti-
culiere beveiliging in de veiligheidszorg en de com-
merciële aspecten die daaraan vastzitten, wel een 
recente trend, maar niet echt een nieuw fenomeen. 
Al in de Gouden Eeuw, toen veiligheid een zaak was 
tussen burgers onderling, tussen burgers en staat, 
en tussen staten, was er sprake van particuliere 
 initiatieven om de veiligheid te vergroten. 

‘De overheid is 
de grootste klant 
van de private 
 beveiligingssector’

De Graaf: “Marktdenken en veiligheidsdenken 
 gingen in Nederland altijd al hand in hand. Denk 
aan het verbond van de Hanzesteden dat het 
beschermen van de aangesloten handelslieden 
als doel had. En ook de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie en de koopvaardij combineerden veilig-
heid- en risico-denken met commerciële belangen.” 

De maatschappelijke werkelijkheid is nu wel 
anders dan in het verleden, nuanceert De Graaf. 
“Veiligheid is meer dan voorheen een dominante 
politieke, maatschappelijke en economische waar-
de geworden. De toegenomen behoefte van de 
 burgers aan veiligheid in de samenleving valt 
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SECURITISERING
De Graaf en haar onderzoeksteam zijn bezig  
het veiligheidsdenken in Nederland vanaf 1813, 
in internationaal vergelijkend perspectief, in kaart 
te brengen. Belangrijk zijn daarbij de momenten 
waarop het veiligheidsdenken veranderde. Op de 
eerste plaats zijn dat oorlogen en invasies, maar 
ook aanslagen zijn belangrijk. De aanslagen van 
11 september 2001 in de Verenigde Staten vormen 
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Daardoor werd ook Nederland gedwongen allerlei 
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crete dreiging of vijand, maar op een ‘onveiligheids-
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overheid anders is gaan denken over veiligheid. 
De Graaf dateert die ontwikkeling al in het begin 
van de jaren negentig.
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de jaren negentig”, memoreert De Graaf.
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het mogelijk maken alles te beheersen. “De over-
heid meent dus ook dat ze al die gevaren kan beteu-
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‘De overheid is 
de grootste klant 
van de private 
 beveiligingssector’

De Graaf: “Marktdenken en veiligheidsdenken 
 gingen in Nederland altijd al hand in hand. Denk 
aan het verbond van de Hanzesteden dat het 
beschermen van de aangesloten handelslieden 
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de geworden. De toegenomen behoefte van de 
 burgers aan veiligheid in de samenleving valt 
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samen met het denken in termen van klantgericht-
heid en  toegenomen verantwoordelijkheid van de 
overheid. De overheid kan die verwachtingen echter 
niet waarmaken. Daarom probeert de overheid 
delen van de veiligheidsvoorziening weer uit te 
besteden. Aan de markt, aan de burger zelf. Denk 
aan de buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) die worden ingezet om de veiligheid te hand-
haven. Denk aan de bedrijfjes die voorzien in veilig-
heidscertificaten, omdat de overheid niet in staat is 
zelf moeilijke computerprogramma’s te installeren. 
De overheid is de grootste klant van de private 
beveiligingssector en dat verklaart mede waarom 
dat tot voor kort een groeisector was.”

GEVAREN OUTSOURCING
Professor De Graaf benadrukt dat het outsourcen 
van veiligheidszorg niet zonder risico is, omdat de 
markt er nu eenmaal andere waarden op na houdt. 
Het dienen van de publieke zaak heeft in de private 
sector immers niet de hoogste prioriteit. Bovendien 
draagt de markt ook geen zorg voor democratische 
controle en transparantie. “In een democratische 
rechtsorde is het primair de taak van de overheid 
de veiligheid van de burger te garanderen. Ze dient 
het publieke belang. Een beveiligingsbedrijf daaren-
tegen denkt in termen van winstmaximalisatie. 
Dat is zijn private belang. Als je de veiligheidszorg 
overlaat aan de markt, dan kan het goed misgaan, 
want de belangen sporen niet.” Een recent voorbeeld 
waar het misging, is bij het inmiddels failliete Digi-
Notar, het bedrijf dat overheidscertificaten uitgaf. 
“Vanwege de kortetermijnfixatie op winst had het 
bedrijf echter zijn eigen systemen, procedures en 
achterdeurtjes niet op orde. Daardoor kon een 
vreemde mogendheid Nederlandse overheidssites 
hacken. Deze zaak laat zien wat gebeurt als de over-
heid te veel vertrouwt op de particuliere sector 
voor de staatsveiligheid.” 

Het streven naar winstmaximalisatie leidt in de 
beveiligingsindustrie tot stroomlijnen, automatise-
ren en opschalen van processen. Dat brengt risico’s 
met zich mee. Want een grotere efficiëntie wordt 
bereikt door profielen te maken en risicocategorieën 
te computeriseren. De Graaf geeft als voorbeeld 
de priority lane op Schiphol waardoor bepaalde 
 categorieën reizigers snel door de paspoortcontrole 
kunnen lopen.

‘Mensen willen 
 erkenning in hun 
 veiligheidsbehoefte’

 De Graaf: “Gevaren die hierbij op de loer liggen zijn 
dat je etnisch gaat profileren, valse veiligheidsver-
wachtingen creëert en de echte terroristen blijft 
missen omdat de focus nog op de vorige categorie 
terroristen ligt. Om maar iets te noemen, niet alle 
terroristen zijn moslim en hebben een Arabische 

achtergrond. De aanslagen van Breivik in Noorwe-
gen en van de Nationalsozialistischer Untergrund 
in Duitsland hebben dat wel bewezen.” 

PARADOX
De samenleving is veiliger geworden, tegelijkertijd 
accepteren mensen het minder als zich een calami-
teit voordoet. “Door onze welzijns- en verzorgings-
staat zijn mensen minder zelfredzaam geworden, 
dankzij de toegenomen verworvenheden zijn onze 
samenlevingen bovendien kwetsbaarder”, verklaart 
De Graaf deze paradox. “Veiligheid is een gulzig 
begrip: hoe veiliger, hoe meer je te verliezen hebt. 

“Voor de burger werd 
veiligheid een consumptie-
goed.”/ foto: Inge van Mill. 

Die spanning blijft bestaan want er zullen altijd 
dingen mis blijven gaan. Zeker als we ons niet alleen 
richten op berekenbare dreigingen, maar alles als 
potentieel veiligheidsrisico gaan zien – het scenario-
denken dat in de Strategie Nationale Veiligheid zit 
ingebakken. Zelfs verbeelde risico’s moeten 
dan worden afgedicht.” 

EMPATHISCH VEILIGHEIDSMANAGEMENT
De toegenomen veiligheidsbehoefte van de burger 
laat zich volgens De Graaf niet terugdraaien, maar 
wel terugdringen. Daarvoor moet de overheid om te 
beginnen iets doen om de weerbaarheid van de bur-
gers te verhogen. “In onze netwerksamenleving zijn 
mensen veel onzekerder. De overheid kan onzeker-
heid voor een groot deel wegnemen door een goede 
informatievoorziening en door toegankelijk en 
transparant te zijn. Medeleven uiten, is een andere 
belangrijke factor. Mensen willen erkenning in hun 
veiligheidsbehoefte. Medeleven neemt de scherpe 
kantjes van de onzekerheid af. Kortom, een klant-
gerichte overheid moet voorzien in een empathisch 
veiligheidsmanagment. Ze moet het vermogen 
ontwikkelen om zich in te leven in de gevoelens 
en de gedachtegang van de burgers.”

De minister die in het komende kabinet over veilig-
heid gaat, zou allereerst prioriteit moeten geven 
aan de verbetering van het opsporingsbeleid, stelt 
De Graaf. “Slechts 20 procent van alle zaken wordt 
opgespoord. De rest valt tussen de wal en het schip. 
Dat vind ik onbegrijpelijk.” Het veiligheidsbeleid 
moet volgens de historica zoveel mogelijk gericht 
zijn op berekenbare en kenbare dreigingen en 
 risico’s, op adequate opsporing en vervolging. 
De Graaf: “Nadenken over voorzorg is goed, maar 
dat mag belangrijke waarden als het gelijkheids-
beginsel, privacy en de bescherming van gegevens 
niet gaan overheersen. Daarom zijn transparantie 
en accountability, en ook de terugkoppeling naar 
de burgerrechten zo belangrijk. Bovendien moet 
de overheid in het veiligheidsbeleid niet sturen 
op wantrouwen als overheersend principe. In 
een democratische rechtsorde is veiligheid een 
groot goed, maar het moet de andere waarden 
niet gaan overvleugelen. Ik zou de naam van 
het ministerie van Veiligheid en Justitie daarom 
ook weer willen terugdraaien naar ministerie 
van Justitie.” <<
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Werkvloer

De leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte 
worden vaak gezien als verantwoordelijkheid van 
de (lokale) overheid. Toch kan een multidisciplinaire 
samenwerking meerwaarde bieden. Experimenten in 
achterstandswijken bewijzen de kracht van teamwerk. 

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Lynsey Dubbeld
De auteur is werkzaam bij het Centrum voor  

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 E
en meerjarig onderzoek in vier Groningse 
straten wees uit dat de sociale cohesie, 
 leefbaarheid en veiligheid daar tussen 2009 
en 2011 nauwelijks zijn verbeterd. Vooral 

de veiligheidsontwikkelingen tonen zich grillig en 
bovendien gevoelig voor verplaatsingseffecten, 
constateren onderzoekers van Intraval.

Die uitkomst is frustrerend, gezien alle inspannin-
gen die in die buurt zijn verricht. Van de bestrijding 
van drugsoverlast op straat tot het vestigen van een 
‘Veiligheid in de Buurt-pand’ en het aanpakken van 

zwerfvuil. Het onderzoek concludeert dan ook dat 
het voor gemeente en politie lastig is om effectief 
op te treden tegen ernstige overlast in woonbuur-
ten. De oorzaak wordt gezocht in het gegeven 
dat maatregelen in het openbare domein zich vaak 
richten op zichtbare overlastsituaties. Daardoor is 
er onvoldoende aandacht voor de achterliggende 
sociale problematiek, zoals middelengebruik, 
 werkloosheid en criminele activiteiten.

De Groningse ervaringen onderstrepen maar weer 
eens de actualiteit van een integrale wijkenaanpak. 
In de veertig krachtwijken, die sinds 2007 op bijzon-
dere belangstelling kunnen rekenen, is nadrukkelijk 
ingezet op een combinatie van fysieke herstructure-
ring en maatregelen tegen sociale, economische of 
culturele achterstanden van buurtbewoners. >>

 FOTOSERIE  Werken aan de openbare ruimte 

KRACHTWIJKEN 
ERVAREN DE 
KRACHT VAN 
TEAMWERK

(Foto links)  
De gemeente Maastricht 
wil met Veilige Buurten 
Teams onveilige en 
onleefbare situaties in 
kaart brengen. 

(Foto rechts) 
Deelnemers aan de 
teams vergaderen met 
buurtbewoners over hun 
zorgen.
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Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden bieden 
daarbij veelbelovende vooruitzichten, kan worden 
geconcludeerd uit ervaringen in onder meer 
 Arnhem, Zaandam, Eindhoven en Maastricht.

ONTWERPTEAMS
De zogenoemde ontwerpteams, die de afgelopen 
twee jaar in aandachtswijken hebben gewerkt, 
 illustreren de creatieve potentie van multidiscipli-
nair teamwerk. In 2008 stond toenmalig Rijksbouw-
meester Liesbeth van der Pol aan de wieg van 
de ontwerpteams. Zij was ervan overtuigd dat 
 ontwerpers een unieke bijdrage kunnen leveren 
aan de integrale aanpak van complexe leefbaar-
heidsproblemen in aandachtswijken. 

De ontwerpteams voeren, na een verzoek vanuit 
een gemeente, een ontwerponderzoek uit op basis 
waarvan ze een advies opstellen. Het gaat daarbij 
niet om het uitwerken van een totaalplan, maar om 
het samenstellen van een gereedschapskist waar-
mee de gemeente zelf aan de slag kan. Zo hebben 
teams voorstellen gedaan voor bijvoorbeeld veilige 
oversteekplaatsen, uitdagende speelplekken en 
actieve buurtconciërges (Zaandam), gevelreiniging 
en monumentenherstel (Eindhoven), creatieve 
broedplaatsen en lokaal ondernemerschap (Arn-
hem) en tijdelijke straatverlichting op braakliggen-
de terreinen (Rotterdam). Door hun onafhankelijke 
positie en frisse blik kunnen de ontwerpteams een 
vertaalslag maken van een ingewikkeld probleem 
naar een concrete, visueel aantrekkelijke oplos-
singsrichting, zo is de gedachte. 

De aanpak moet bewo-
ners stimuleren om zelf 
verantwoordelijkheid te 
nemen voor de leefbaar-
heid in hun buurt.

Tussen 2009 en 2011 kwamen acht ontwerpteams 
in actie, bestaande uit onder meer antropologen, 
stedenbouwkundigen, architecten, sociologen, 
 ecologen, economen en sociaal geografen. Frits van 
Dongen, de huidige Rijksbouwmeester, heeft aange-
geven dat hij de ontwerpteams wil voortzetten. Hij 
denkt dat de methode niet alleen bruikbaar is voor 
de krachtwijken, maar ook voor bijvoorbeeld bloem-
koolwijken (stedelijke wijken uit de periode 1970-
1985, red.) en krimpgebieden. Op die manier kan 
mogelijk worden voorkomen dat deze buurten zich 
in de toekomst tot krachtwijken ontwikkelen. 

VEILIGE BUURTEN TEAMS
Ook de werkwijze van de zogenoemde Veilige 
 Buurten Teams kan diensten bewijzen voor achter-
standswijken in spe. Dat blijkt uit langlopend 

onderzoek van de Politieacademie en Movisie, dat 
is beschreven in de breed verspreide publicatie De 
aanhouder wint. In vier buurten in de Maastrichtse 
krachtwijk Noordoost is de laatste jaren ervaring 
opgedaan met Veilige Buurten Teams, een aanpak 
die is geïnspireerd op het Britse community policing. 

Met het instellen van Veilige Buurten Teams in 2010 
wilde de gemeente onveilige of onleefbare situaties 
sneller kunnen signaleren en bestrijden. De aanpak 
is er verder op gericht om de betrokkenheid van de 
bewoners te versterken en hen te stimuleren zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaar-
heid in hun buurt.

Elk Veilige Buurten Team in Maastricht bestaat uit 
een opbouwwerker van de welzijnsinstelling, >>
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een wijkagent, een gebiedsgebonden medewerker 
van de gemeentelijke dienst Toezicht en Handhaving, 
en medewerkers van de lokale woningcorporaties. 
De teams doen meer dan het afstemmen van pro-
fessionele werkzaamheden. De deelnemers werken 
op dagelijkse basis met elkaar samen en zoeken 
nadrukkelijk een antwoord op het probleem van 
verkokering. 

Partners in de Veilige Buurten Teams verzamelen en 
delen informatie over buurtproblemen, vergaderen 
met wijkbewoners over hun zorgpunten en maken, 
in overleg met elkaar en met burgers, een agenda 
met actiepunten. Deze werkwijze leidt in de praktijk 
tot een verbetering van de interne afstemming en 
tot een sterkere gerichtheid op de externe omgeving 
van het netwerk, concludeert de eerste proces-

evaluatie naar de werkwijze van de drie Maastricht-
se teams. In de zomer van 2012 voert de gemeente 
een herhalingsmeting uit naar de effecten die de 
teams hebben gehad op bijvoorbeeld veiligheids-
gevoelens, slachtofferschap en aangiftebereidheid 
van wijkbewoners.

Een simpele succesformule is de samenwerking 
binnen Veilige Buurten Teams natuurlijk niet, 
 benadrukken Gabriël van den Brink en Monique 
Bruinsma in hun bijdrage aan De aanhouder wint. 
De bereidheid om de samenwerking over een 
 langere periode voort te zetten, is in hun ogen 
 tegelijkertijd een lastige opgave en een absolute 
must. In Maastricht is men het er tot nu toe over 
eens dat de drie bestaande teams in stand blijven, 

maar de vraag of de werkwijze wordt uitgebreid naar 
andere wijken van de stad, is nog niet beantwoord.

Gezien de populariteit van publiek-private samen-
werking, mag het geen wonder heten dat de heden-
daagse veiligheidspraktijk volop voorbeelden van 
teamwerk laat zien. Gebiedsbeheerteams (in bij-
voorbeeld Zwolle), wijkcoördinatieteams (zoals in 
Den Helder) en leefbaarheidsteams (in onder meer 
Eindhoven) wekken de indruk dat samenwerking 
steeds meer vorm krijgt in structureel verband. In 
aanvulling op flexibele interventieteams, die bij 
urgente problemen in actie komen, bieden deze 
teams elk op hun eigen manier een platform voor 
langdurige samenwerking tussen maatschappelijke 
organisaties, overheidsinstellingen en andere 
 (veiligheids)professionals. En hoewel er nog geen 

succesformule voorhanden is, staat samenwerking 
met buurtbewoners vrijwel altijd hoog op de agen-
da. Het gaat immers wel om de leefbaarheid en 
 veiligheid van hún wijk. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) ondersteunt veiligheidsprofessionals bij het bevor-

deren van veilige wijken en de aanpak van (jeugd)overlast 

en verloedering. In 2011 verscheen een webdossier over 

zelfredzaamheid, dat laat zien hoe gemeenten actieve 

betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in hun buurt 

kunnen bevorderen.

Kijk voor meer informatie op de website www.hetccv.nl 

of neem contact op met Joris Böcker of Nicole Langeveld, 

telefoon (030) 751 67 00, e-mail joris.bocker@hetccv.nl of 

nicole.langeveld@hetccv.nl. 

(Foto links)
Bewoners stellen samen 
met de instanties een 
lijst op met buurt-
problemen die moeten 
worden aangepakt. 

(Foto rechts) 
In Veilige Buurten Teams 
zijn politie, de gemeente-
lijke dienst Toezicht en 
Handhaving, woning-
corporaties en anderen 
vertegenwoordigd. 
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>>

    INTERVIEW  Voorzitter Veiligheidsbranche wil  
meer publiek-private samenwerking

‘ GEMEENTEN MOETEN 
DE GRENZEN 
VAN DE WET ZOEKEN’

Gemeenten moeten 
niet bang zijn om 
vaker particuliere 
beveiligers in te 
zetten, denkt Laetitia 
Griffith / foto: 
Liesbeth Dingemans.

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

 E
en baanbrekende en historische stap, noemt 
Laetitia Griffith de gezamenlijke aanpak van 
fraude door particuliere onderzoeksbureaus, 
politie en Openbaar Ministerie. Begin 2012 gaf 

staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie 
(V&J) de aftrap voor een proef in vier regio’s. Griffith 
– sinds april vorig jaar voorzitter van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche – is zeer te spreken over de aan-
dacht van het ministerie voor haar branche. “En ik 
ben ook tevreden over het algehele veiligheidsbe-
leid. Er is meer blauw op straat. Criminaliteit en 
overvallen worden beter aangepakt. En is er aan-
dacht voor het veiligheidsgevoel van burgers in hun 

wijk. Dat zie je bijvoorbeeld in de aanleg van betere 
verlichting op straat, of de inzet van preventief 
fouilleren bij evenementen.”

Het voormalig VVD-Kamerlid prijst de creativiteit 
van de overheid op veiligheidsgebied. “Binnen de 
huidige wet- en regelgeving zijn ontzettend veel 
mogelijkheden om criminaliteit te bestrijden. Ook 
in samenwerking met de particuliere branche.” De 
landelijke overheid kan die samenwerking mogelijk 
maken en stimuleren, maar uiteindelijk blijft veilig-
heid een lokale zaak, benadrukt Griffith. “We wonen 
allemaal in een gemeente, in een wijk, in een straat. 
Uiteindelijk moet het dáár veilig zijn. De lokale drie-
hoek zal met de landelijke voorstellen aan de slag 
moeten. En dat gebeurt nu nog veel te weinig.”

Particuliere beveiligers en onderzoeks-
bureaus kunnen de politie veel werk uit 
handen nemen. Dat stelt Laetitia Griffith, 
voorzitter van de Nederlandse Veilig-
heidsbranche. Maar daarvoor moeten 
burgemeesters wel hun koudwatervrees 
overwinnen. “Uit de praktijk zal blijken dat 
deze vorm van samenwerking efficiënt 
en effectief is”.
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TOPPRIORITEITEN
Het is volgens Griffith zeker niet de bedoeling dat 
private beveiligers hetzelfde werk als politieagenten 
gaan doen. “Maar sommige taken zouden ze wel 
goed kunnen overnemen. Ik zie agenten bijvoor-
beeld geregeld hekken plaatsen bij evenementen. 
Om er vervolgens de hele dag het verkeer te regelen. 
Onze sector zou daar veel werk uit handen kunnen 
nemen. De politie kan zich dan weer bezighouden 
met topprioriteiten. Zoals ervoor zorgen dat crimi-
nelen achter slot en grendel komen.” 

‘Beveiligers kunnen 
de ogen en oren 
van de politie zijn’

Ook bij taken als surveillance en arrestantenzorg 
ziet Griffith ruimte voor samenwerking. “Als je weet 
dat beveiligers ’s nachts door een wijk rijden, waar-
om maak je daar dan geen gebruik van? Zij kunnen 
de ogen en oren van de politie zijn.” Om zo’n 
samenwerking optimaal te benutten, is wederzijdse 
informatie-uitwisseling essentieel. “Nu is het nog 
vaak het geval dat de politie alleen maar vraagt om 
informatie. Bijvoorbeeld als een beveiliger iets ver-
dachts heeft gezien. Maar waarom geeft de politie 
niet van tevoren een briefing mee? Stel dat een wijk 
wordt geteisterd door overvallen. En er is een signa-
lement van de overvaller. Dan lijkt het mij logisch 
om dat door te geven aan de beveiligers.” De regio 
Twente bracht dit onlangs in de praktijk. Politie en 
beveiliging tekenden er een overeenkomst voor 
wederzijdse informatie-uitwisseling. Een voorbeeld 
dat navolging verdient in andere Nederlandse 
gemeenten, vindt Griffith.

De beveiligingsbranche is klaar voor samenwerking. 
“Beveiligers hebben bijvoorbeeld al voldoende 
bevoegdheden om taken van de politie over te kun-
nen nemen. Ik pleit ervoor dat de politie als enige 

bevoegd blijft om vuurwapens en pepperspray 
te dragen. Ik geloof dat beveiligers veel meer baat 
hebben bij een opleiding waarbij ze leren om te 
gaan met conflictsituaties. Verbale kwaliteiten zijn 
onmisbaar om de veiligheid te kunnen handhaven. 
Beveiligers moeten escalatie voorkomen. Als 
 ultimum remedium schakelen ze de politie in. 
Die kan dan alsnog naar een wapen grijpen.”

KOUDWATERVREES 
Onderling vertrouwen, een gemeenschappelijk doel 
en wederzijds respect. Dat zijn volgens Griffith de 
voorwaarden voor een succesvolle publiek-private 
samenwerking (PPS). “Die samenwerking komt 
steeds meer tot stand. Ik ben vaak aangenaam ver-
rast als ik burgemeesters of politiefunctionarissen 
over PPS spreek. Sommige gemeenten werken al 
jarenlang samen met onze branche. En zijn daarover 
zeer tevreden. Dat soort voorbeelden zorgen voor 
een brede glimlach op mijn gezicht.”

Toch leunt Griffith niet tevreden achterover. 
Gemeenten worstelen nog steeds met de inzet van 
particuliere beveiligers. Zo’n 90 procent maakt er 
geen gebruik van. Een kwestie van koudwatervrees, 
meent Griffith. “Onbekend maakt onbemind. Het 
is niet voldoende dat er wet- en regelgeving is die 
samenwerking mogelijk maakt. Burgemeesters 
moeten eerst weten wat ze ermee kunnen.” Griffith 
spoort gemeenten daarom aan om te experimente-
ren met PPS. “Neem bij een groot evenement direct 
contact op met een evenementenbureau dat bij ons 
is aangesloten. Om te bespreken aan welke eisen de 
organisatie moet voldoen voor een goed en veilig 
verloop. Ook bij vergunningverlening zou de beveili-
ging in een vroeg stadium moeten aansluiten.” 
 Twijfel en angst mogen nooit reden zijn om samen-
werking uit de weg te gaan, vindt Griffith. Haar 
boodschap aan burgemeesters: “Stel een samen-
werkingsconvenant op met particuliere beveiligers. 
Zoek de grenzen van de wet op. Uit de praktijk zal 
blijken dat deze vorm van samenwerking efficiënt 
en effectief is.”

dacht te brengen. Er is nog veel onwetendheid 
over onze kwaliteitseisen.” Het werk van de branche 
zal altijd onder regie van de politie plaatsvinden, 
vertelt Griffith. “Dat bevordert de kwaliteit. En 
het is ook noodzakelijk. De politie heeft als enige 
de bevoegdheid om een zaak aan het OM voor te 
leggen. Dat moeten we zeker zo houden.”

Ter illustratie van de taakverdeling tussen publiek 
en privaat legt Griffith de aanpak van fraude uit. 
“Die zaken liggen vaak op de plank door capaciteits-
gebrek bij de politie. Bij onze branche zijn veel 
onderzoeksbureaus aangesloten, die voor een groot 
deel uit oud-politiemedewerkers bestaan. Zij heb-
ben voldoende expertise in huis voor zulke zaken. 
De taakverdeling is als volgt: de politie bereidt 
het dossier voor. Het bureau doet het onderzoek. 
De politie controleert dat en stuurt het naar het 
OM voor strafvervolging.” Griffith benadrukt het 
belangrijkste resultaat van zulke samenwerking: 
“Fraudezaken liggen niet meer op de plank, de 
 frustratie bij burgers neemt af, het vertrouwen 
in de politie stijgt.”

De veiligheidsbranche is in de nabije toekomst 
een volwaardige partner in de veiligheidsketen, 
verwacht Griffith. “Politie, OM en overheid zijn er 
steeds meer van doordrongen dat ze partners nodig 
hebben om Nederland veiliger te maken. Het zal 
vanzelfsprekend zijn dat politieagenten samen-
werken met beveiligers. Als partners in crime voor 
een veilige samenleving.”<<

Om gemeenten van het nut van PPS te overtuigen, 
verzamelt de Nederlandse Veiligheidsbranche best 
practices. “Er zijn tal van goede voorbeelden. Zoals 
de informatie-uitwisseling in de regio Twente. En 
een vergelijkbaar project van de Zeehavenpolitie 
Rotterdam-Rijnmond en twee beveiligingsbedrij-
ven. Of de gezamenlijke aanpak in Enschede tegen 
ladingdiefstal op de A67.” Griffith zelf laat zich graag 
inspireren door buitenlandse projecten, zoals de 
particuliere gevangenissen in Engeland. “Private 
beveiligers kunnen een essentiële rol spelen in 
arrestantenzorg. Maar ik zie ook mogelijkheden 
in constructies waarbij zij de gehele gevangenis 
runnen.”

VERTROUWEN
Griffith vindt het opmerkelijk dat gemeenten nog 
niet staan te springen om particuliere beveiligers, 
maar wel in zee gaan met mensen uit een re-inte-
gratietraject. “Natuurlijk is het goed dat zij een kans 
krijgen. Maar ze kunnen nooit dezelfde kwaliteit 
bieden als onze branche. Het is misschien goed-
koper, maar zeker niet veiliger.”

‘Er is nog veel 
 onwetendheid 
over onze 
 kwaliteitseisen’

Het is voor de Nederlandse Veiligheidsbranche een 
uitdaging om burgemeesters bewust te maken van 
haar meerwaarde. Die wordt geborgd door de diver-
se keurmerken van aangesloten bureaus, vertelt 
Griffith. “Wij stellen zeer hoge eisen. Beveiligers 
ondergaan elke drie jaar een screening. Ter vergelij-
king: bij de politie is dat slechts om de vijf jaar. Alle 
aangesloten bedrijven zijn betrouwbare partners, 
met een strenge privacygedragscode. Ik zie het als 
mijn verantwoordelijkheid om dat onder de aan-
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TOPPRIORITEITEN
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› Naar inhoudsopgave

Nederland en de rest van de Westerse wereld zijn al ruim 
twee decennia getuige van politiediensten die taken 
afstoten of uitbesteden. Die ontwikkeling roept de vraag 
op wat nu precies de kerntaak van de politie is. Bekeken 
vanuit historisch perspectief bestaat deze niet, stelt Guus 
Meershoek. Volgens hem gaat het om een tijdgebonden 
ideaal: niet minder maar ook niet meer.

>>

Politiezorg in historisch perspectief 

VAN SCHUTTERIJ 
TOT NATIONALE 
POLITIE 

Taken die nu bij de politie 
horen, zoals toezicht 
houden en opsporen, 
waren vroeger verspreid 
over verschillende 
personen en organisaties 
/ foto: Liesbeth 
Dingemans.

door Guus Meershoek
De auteur is lector Politiegeschiedenis aan de 

Politieacademie.

 W
ie zich in de geschiedenis verdiept, 
in de hoop de oorsprong van het 
 politiewerk te achterhalen, wordt 
onvermijdelijk teleurgesteld. Vanuit 

het verleden zijn geen lineaire lijnen naar de 
 huidige politie te trekken. De politie heeft geen 
hoofd activiteit waar in sobere tijden naar kan 
 worden teruggekeerd. De aard van het politiewerk 
wekt wel de suggestie dat er zo’n harde kern is. 
Vaak wordt dan de taak om naleving van de wet-
geving af te dwingen genoemd of het in stand 
houden van het geweldsmonopolie van de over-
heid. Maar die opvatting dateert pas van na de 
Eerste Wereldoorlog. Veel langer geleden, in de 
eeuwen die aan de Franse Revolutie voorafgingen, 

waren de taken die wij nu aan de politie toedelen 
(toezicht houden, opsporen, orde handhaven, 
noodhulp verlenen), verspreid over verschillende 
personen en organisaties,  volgens nationaal uit-
eenlopende patronen. In onze contreien speelden 
van oudsher in de grotere steden burgerwachten 
en schutterijen (verenigingen van burgers, vaak 
behorend tot een gilde of een buurt) een belang-
rijke rol. De steden zelf vormden, zolang zij 
samen optrokken, de politieke ruggengraat van 
de Verenigde Republiek. In een eeuwenlange 
strijd met de landsheren hadden de stads-
besturen enig zelfbestuur veroverd. Maar binnen 
de stadsmuren waren deze bestuurders met 
 handen en voeten gebonden aan de schutterijen. 
Deze oefenden zich regelmatig in het wapen-
gebruik, verdedigden de stad tegen bedreigingen 
van buiten en traden intern op bij ernstige 
 ordeverstoringen.
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Voor het in de kiem smoren van kleine ongeregeld-
heden beschikte de stad over een bonte verzameling 
hulpkrachten zoals toren- en poortwachters, wijk- 
en marktmeesters. Zij hielden toezicht, sloegen zo 
nodig alarm en verleenden hulp. De meeste regels in 
het maatschappelijk verkeer waren door beroepsbe-
oefenaren in gildeverband opgesteld en de naleving 
werd ook door hen zelf afgedwongen. Dan was er in 
de stad nog een schout die leiding gaf aan de straf-
rechtelijke vervolging, daartoe over enkele hulp-
krachten kon beschikken en vaak een sterke band 
had met de landsheer. En, als de situatie werkelijk 
uit de hand liep, kon die landsheer zelf met een 
legertje ten tonele verschijnen.

De burgerij wilde 
zelf geen last van 
de politie hebben

Dat in het optreden van deze bonte mengeling 
van functionarissen de oorsprong van de moderne 
politie moet worden gezocht, blijkt uit de alom 
gedeelde overtuiging dat in een stad policie bestond 
als tussen al deze partijen eendrachtig werd samen-
gewerkt en het openbare leven door dat optreden 
ordelijk verliep. Alle functionarissen en verbanden 
waren gericht op ‘de boel bij elkaar houden’, wat 
bijzonder lastig was, omdat niemand daar echt 
voor verantwoordelijk was. Het begrip policie was 
synoniem aan bestuur, maar meer nog dan een 
bestaande bestuurspraktijk duidde het begrip op 
een goede toestand. Gelukkig was de stad die in 
dergelijke omstandigheden verkeerde. 

DE GENDARMERIE
De Franse bezetting doorbrak deze orde, intro-
duceerde een nationaal bestuur en rechtsstatelijke 
verhoudingen en liet Nederland kennismaken met 
politie in de vorm van een centraal geleid korps: de 
gendarmerie. Ondertussen ontstonden voor allerlei 
bestuurspraktijken die voorheen tot de policie 
 werden gerekend, zoals financieel beheer en diplo-
matie, afzonderlijke termen. Het begrip politie 

 raakte steeds meer gereserveerd voor toezicht en 
ordehandhaving. Dat waren in het rustige koninkrijk 
van koning Willem I (1813-1840) lange tijd zaken van 
marginaal belang. De personen en verbanden die 
waakten, opspoorden of de orde herstelden, werden 
verwaarloosd en verloren het onderlinge verband. 
In de steden liepen dienaren van politie rond, slecht 
gesalarieerd, onopgeleid, ongeoefend en vrijwel 
zonder enige onderlinge afstemming. Er waren nog 
torenwachters, marktmeesters en tientallen soort-
gelijke handhavers. Bij de schaarse keren dat oproer 
uitbrak of buitenlandse berichten van revolutie-
dreiging de stad bereikten, trad de burgerwacht 
in het geweer. In de zuidelijke Nederlanden 
 patrouilleerde de marechaussee. 

Maar die situatie bleef niet zo. In de loop van de 
negentiende eeuw kwam het overal in de Westerse 
wereld tot een bundeling van dat verstrooide 
 politiewerk. Dit fenomeen was een reactie op de 
industrialisatie en de verstedelijking, processen die 
de stabiele maatschappelijke verbanden verstoor-
den en leidden tot oproer, overlast en criminaliteit. 
Die processen deden niet overal tegelijkertijd hun 
intrede, in Nederland pas vrij laat. De bundeling van 
politie werd gestimuleerd door een burgerij die 
wilde dat de roerige onderklassen in toom werden 
gehouden en het sociale en economische verkeer 
ruim baan kreeg. In Nederland ontstonden pas rond 
1880 werkelijke politiekorpsen. De dominante libe-
rale burgerij had eerder al de ontwikkeling van een 
nationaal politiekorps geblokkeerd, uit vrees dat 
de vorst zich ervan zou gaan bedienen. Bundeling 
van politie vond dan ook vooral op gemeentelijk 
niveau plaats en aanvankelijk slechts mondjesmaat. 
De kiesgerechtigde burgerij wilde overlast slechts 
inperken en zelf geen last van de politie hebben. 
Tot aan het einde van de negentiende eeuw trad de 
politie dan ook vooral op tegen landloperij, bedelarij 
en dronkenschap. Maar na de eeuwwisseling bleek 
de binding aan het lokale bestuur juist gunstig voor 
de ontplooiing van de politie en ontwikkelde zij een 
breed pakket aan regulerende taken. De Algemene 
Politieverordening, in zeker opzicht een restant van 
de policie-praktijk, was daarbij het belangrijkste 
richtsnoer.

HET PROFESSIONELE POLITIEMODEL
De Eerste Wereldoorlog bracht een nieuwe door-
braak. Tijdens de oorlog had de overheid diep in 
het maatschappelijke leven ingegrepen en had 
de politie zich nieuwe vormen van optreden aan-
geleerd. De nieuwe opvatting van politiewerk die 
na de oorlog uit de Verenigde Staten en Duitsland 
overwaaide, het zogeheten professionele politie-
model, viel hier dan ook in vruchtbare grond. 
 Politiewerk werd een vak. De politie werd bij uitstek 
de hand haver van de wet. Opsporing en verkeers-
regulering werden wetenschappelijk aangepakt. 
Burgers konden gerust zijn, want met de nieuwe 
kennis en de nieuwe middelen zou de politie 
 spoedig een einde maken aan misdaad en wan-
gedrag. Gewapend met deze nieuwe overtuiging 
en gesteund door dalende criminaliteitscijfers, 
kon de politie met succes een monopolie op de 
 veiligheidszorg claimen. Nieuwe, gespecialiseerde 
diensten deden hun intrede, zoals de Verkeers-
dienst, de Kinderpolitie, de Zedenpolitie en 
de Inlichtingendienst.

De budgetten van 
de politie werden 
extra gekort

Tijdens de Duitse bezetting ervoer het merendeel 
van de bevolking het politieoptreden als drukkend 
en was de politie in het bijzonder voor joden levens-
bedreigend. Maar deze ingrijpende veranderingen 
waren nauwelijks het gevolg van veranderingen in 
de politie. Het kwam vooral doordat de bezetter 
de bestaande politie met succes voor zijn politieke 
doeleinden gebruikte. Nieuw waren de politieke 
recherche die onttrokken was aan de Nederlandse 
justitie, gekazerneerde eenheden, militair opgeleid 
voor grootschalig optreden, en de sociale politie 
die in lastige buurten de sociale controle moest 
versterken. De inschakeling bij de uitvoering van 
de Duitse politiek betekende wel de doodsteek voor 
de beweging tot professionalisering van de politie. 
Sommige gangmakers hadden zich ingelaten met 

de bezetter, anderen hadden zich afgekeerd van 
de politie en weer andere waren door de gang van 
zaken  gedemoraliseerd.

FAÇADE
Na de oorlog was er weinig ruimte voor vernieu-
wing. In de jaren vijftig voerde de overheid een 
beleid van bestedingsbeperking. De budgetten 
van de politie werden zelfs extra gekort. Opvallend 
genoeg hield de politieleiding desondanks strak 
vast aan de overtuiging dat ze voor algehele wets-
handhaving kon zorgen. Met de oplopende perso-
neelstekorten viel die aanspraak steeds minder 
goed waar te maken. Toen een nieuwe generatie 
jongeren zich halverwege de jaren zestig begon te 
roeren, stortte de façade ineen. Het was het begin 
van een moeizaam aanpassingsproces waarbij de 
politie haar alleenrecht moest opgeven, samen-
werking moest zoeken met maatschappelijke 
 organisaties en ook burgers een actieve rol in  
de veiligheidszorg moest toedelen. Afstoten en 
 uitbesteden van politietaken maakten daar 
 onderdeel van uit.

Sinds anderhalf jaar wordt in Nederland getracht 
om de regionale politiekorpsen op te laten gaan 
in een Nationale Politie. Als dat politieke project 
slaagt, is dat een belangrijke gebeurtenis. Maar 
het zal de verdere verstrooiing van het politiewerk, 
de opmars van de particuliere veiligheidszorg en 
de bestuurlijke handhavers in de veiligheidszorg 
niet stuiten. Voor wie het politieverleden kent, 
hoeft dat proces geen verontrusting te wekken. 
 Datzelfde verleden maakt duidelijk dat een omvat-
tende visie op de veiligheidszorg nodig is om dat 
proces in goede banen te leiden. Wat is daarbij een 
goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
burgers, maatschappelijke organisaties en over-
heid? Een antwoord op die vraag is wellicht de 
belangrijkste uitdaging van deze tijd.<<
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Voor het in de kiem smoren van kleine ongeregeld-
heden beschikte de stad over een bonte verzameling 
hulpkrachten zoals toren- en poortwachters, wijk- 
en marktmeesters. Zij hielden toezicht, sloegen zo 
nodig alarm en verleenden hulp. De meeste regels in 
het maatschappelijk verkeer waren door beroepsbe-
oefenaren in gildeverband opgesteld en de naleving 
werd ook door hen zelf afgedwongen. Dan was er in 
de stad nog een schout die leiding gaf aan de straf-
rechtelijke vervolging, daartoe over enkele hulp-
krachten kon beschikken en vaak een sterke band 
had met de landsheer. En, als de situatie werkelijk 
uit de hand liep, kon die landsheer zelf met een 
legertje ten tonele verschijnen.

De burgerij wilde 
zelf geen last van 
de politie hebben

Dat in het optreden van deze bonte mengeling 
van functionarissen de oorsprong van de moderne 
politie moet worden gezocht, blijkt uit de alom 
gedeelde overtuiging dat in een stad policie bestond 
als tussen al deze partijen eendrachtig werd samen-
gewerkt en het openbare leven door dat optreden 
ordelijk verliep. Alle functionarissen en verbanden 
waren gericht op ‘de boel bij elkaar houden’, wat 
bijzonder lastig was, omdat niemand daar echt 
voor verantwoordelijk was. Het begrip policie was 
synoniem aan bestuur, maar meer nog dan een 
bestaande bestuurspraktijk duidde het begrip op 
een goede toestand. Gelukkig was de stad die in 
dergelijke omstandigheden verkeerde. 

DE GENDARMERIE
De Franse bezetting doorbrak deze orde, intro-
duceerde een nationaal bestuur en rechtsstatelijke 
verhoudingen en liet Nederland kennismaken met 
politie in de vorm van een centraal geleid korps: de 
gendarmerie. Ondertussen ontstonden voor allerlei 
bestuurspraktijken die voorheen tot de policie 
 werden gerekend, zoals financieel beheer en diplo-
matie, afzonderlijke termen. Het begrip politie 

 raakte steeds meer gereserveerd voor toezicht en 
ordehandhaving. Dat waren in het rustige koninkrijk 
van koning Willem I (1813-1840) lange tijd zaken van 
marginaal belang. De personen en verbanden die 
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verwaarloosd en verloren het onderlinge verband. 
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gesalarieerd, onopgeleid, ongeoefend en vrijwel 
zonder enige onderlinge afstemming. Er waren nog 
torenwachters, marktmeesters en tientallen soort-
gelijke handhavers. Bij de schaarse keren dat oproer 
uitbrak of buitenlandse berichten van revolutie-
dreiging de stad bereikten, trad de burgerwacht 
in het geweer. In de zuidelijke Nederlanden 
 patrouilleerde de marechaussee. 

Maar die situatie bleef niet zo. In de loop van de 
negentiende eeuw kwam het overal in de Westerse 
wereld tot een bundeling van dat verstrooide 
 politiewerk. Dit fenomeen was een reactie op de 
industrialisatie en de verstedelijking, processen die 
de stabiele maatschappelijke verbanden verstoor-
den en leidden tot oproer, overlast en criminaliteit. 
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en dronkenschap. Maar na de eeuwwisseling bleek 
de binding aan het lokale bestuur juist gunstig voor 
de ontplooiing van de politie en ontwikkelde zij een 
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de policie-praktijk, was daarbij het belangrijkste 
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HET PROFESSIONELE POLITIEMODEL
De Eerste Wereldoorlog bracht een nieuwe door-
braak. Tijdens de oorlog had de overheid diep in 
het maatschappelijke leven ingegrepen en had 
de politie zich nieuwe vormen van optreden aan-
geleerd. De nieuwe opvatting van politiewerk die 
na de oorlog uit de Verenigde Staten en Duitsland 
overwaaide, het zogeheten professionele politie-
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 Politiewerk werd een vak. De politie werd bij uitstek 
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Burgers konden gerust zijn, want met de nieuwe 
kennis en de nieuwe middelen zou de politie 
 spoedig een einde maken aan misdaad en wan-
gedrag. Gewapend met deze nieuwe overtuiging 
en gesteund door dalende criminaliteitscijfers, 
kon de politie met succes een monopolie op de 
 veiligheidszorg claimen. Nieuwe, gespecialiseerde 
diensten deden hun intrede, zoals de Verkeers-
dienst, de Kinderpolitie, de Zedenpolitie en 
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De budgetten van 
de politie werden 
extra gekort

Tijdens de Duitse bezetting ervoer het merendeel 
van de bevolking het politieoptreden als drukkend 
en was de politie in het bijzonder voor joden levens-
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de Duitse politiek betekende wel de doodsteek voor 
de beweging tot professionalisering van de politie. 
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de bezetter, anderen hadden zich afgekeerd van 
de politie en weer andere waren door de gang van 
zaken  gedemoraliseerd.
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 uitbesteden van politietaken maakten daar 
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slaagt, is dat een belangrijke gebeurtenis. Maar 
het zal de verdere verstrooiing van het politiewerk, 
de opmars van de particuliere veiligheidszorg en 
de bestuurlijke handhavers in de veiligheidszorg 
niet stuiten. Voor wie het politieverleden kent, 
hoeft dat proces geen verontrusting te wekken. 
 Datzelfde verleden maakt duidelijk dat een omvat-
tende visie op de veiligheidszorg nodig is om dat 
proces in goede banen te leiden. Wat is daarbij een 
goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen 
burgers, maatschappelijke organisaties en over-
heid? Een antwoord op die vraag is wellicht de 
belangrijkste uitdaging van deze tijd.<<
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› Naar inhoudsopgave

door Nicole Maalsté en Martin Schulz 
De auteurs zijn werkzaam bij de Tilburgse School voor 

Politiek en Bestuur (TSPB) van de Universiteit van Tilburg.

 Z
elfbestuur, burgerinitiatief en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid win-
nen steeds meer aan belang. Op allerlei 
terreinen zien we constructies ontstaan 

waarin private partijen zich inspannen om de 
publieke zaak te behartigen. In het openbaar ver-
voer, de wegenbouw of bij het onderhouden van 
het landelijk gebied, maar ook op het terrein van 
de maatschappelijke veiligheid. Zo laten inwoners 
van sommige gemeenten hun private bezittingen 
inmiddels voor een groot deel privaat beveiligen, 
leveren supermarktketens een bijdrage aan de 
veiligheid in de gebieden rondom hun filialen en 
experimenteren publieke en private partijen 
samen met nieuwe instrumenten in een zoge-
naamd Living Lab voor veiligheid. Dat is enerzijds 
het effect van bezuinigingen en tekort aan publiek 
geld en anderzijds een uiting van de overtuiging 
dat publieke en private partijen samen meer voor 
elkaar kunnen krijgen dan ieder voor zich. 

De aandacht voor publiek-private 
samenwerking (PPS) is de laatste jaren flink 
toegenomen. Langzaam maar zeker vervagen 
de klassieke grenzen tussen het publieke en 
private domein. Hoe uit dat zich op het gebied 
van maatschappelijke veiligheid? In opdracht 
van het Centrum voor Crimi naliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) werd daar onlangs 
onderzoek naar gedaan. Nicole Maalsté en 
Martin Schulz van de Tilburgse School voor 
Politiek en Bestuur waren hierbij betrokken. 
In dit artikel bieden zij een aantal handvatten 
voor het bepalen van een passende PPS-
constructie in verschillende situaties.

>>
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› Naar inhoudsopgave

CONSESSIEMODEL
PPS kent zowel in de praktijk als in de theorie veel 
verschillende benamingen en invullingen. De 
inmiddels ‘traditionele’ concessievorm is de meest 
toegepaste en meest onderzochte constructie van 
PPS. Bij deze variant richt de overheid zich vooral 
op het formuleren van outputcriteria en wordt 
de uitvoering uitbesteed aan marktpartijen. Deze 
variant komt veel voor in de infrastructuur-, vast-
goed- en gebiedsontwikkeling en wordt daarom 
ook wel aangeduid als de ‘contractvorm’ of het 
 ‘economic partnership’. Een aantal recente voor-
beelden laat zien dat contractuele afspraken met 
private partijen slechts matige hardheid kennen en 
het uiteindelijke risico bij deze PPS-vorm toch bij de 
overheid blijft liggen. Denk aan reddingsoperaties 
van de overheid van banken of van de HSL-verbin-
ding (die de NS samen met Schiphol uiterst verlies-
gevend exploiteert als gevolg van een onrealistische 
aanbieding in de contractfase). 

ALLIANTIEMODEL
Allianties kennen een grotere variëteit dan de 
 contractuele constructie, uiteenlopend van 
 incidentele en meer vrijblijvende samenwerking 
tot de ondertekening van convenanten tussen 
 partners en de oprichting van rechtspersonen. 
De samenwerking kenmerkt zich door horizontale 
verhoudingen en onderling vertrouwen.

De alliantievorm 
richt zich vooral op 
‘slim samenwerken’ 
in plaats van ‘slim 
aanbesteden’

De planvorming vindt bij allianties idealiter in 
 gezamenlijk overleg plaats. Daarom vindt de keuze 
voor de partners binnen de alliantie vaak plaats 
voordat een concreet plan wordt opgesteld. De 
 alliantievorm richt zich vooral op ‘slim samen-
werken’ in plaats van ‘slim aanbesteden’. De meer-
waarde wordt dus niet zozeer gezocht in (kosten)
efficiëntie en effectiviteit, maar in het delen van 
kennis en capaciteiten. Op deze manier kunnen 
ook complexe vraagstukken, die de kunde van 
een enkele partij overschrijden, worden aangepakt. 
Instrumenten zoals het Keurmerk Veilig Onder-
nemen (KVO) en de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU) bevorderen het vormen van dergelijke 
 allianties op veiligheidsgebied. 

In de veiligheidssector is de alliantieconstructie 
de meest gebruikelijke en meest toegepaste vorm 
van PPS. Een sprekend voorbeeld is het project met 
straatcoaches dat beveiligingsbedrijf To Serve and 
Protect op verzoek van de gemeente Amsterdam 
startte. Met hun aanwezigheid dragen de straat-
coaches bij aan het veiligheidsgevoel. Projecten in 
de handhaving of opsporing waarbij de overheid 
haar taken uitbesteedt, lopen regelmatig aan 
tegen de grenzen van de rechtsstaat vanwege het 
monopolie op gelegitimeerd geweldsgebruik en de 
bescherming van persoonsgegevens. Hierdoor komt 
de concessieconstructie minder vaak voor in het 
veiligheidsdomein. 

De actuele discussies en ontwikkelingen op het 
gebied van privaat georganiseerde opsporings-
pogingen door bedrijven en individuen geeft echter 
wel aan dat er een groeiende behoefte is aan effi-
ciëntie in de opsporing. Daarnaast is de potentiële 
toegevoegde waarde van concessievormen ook 
denkbaar voor de beveiliging van moderne gevange-
nissen of voetbalstadions. 

IMPROVISATIEMODEL
Naast bovengenoemde constructies introduceren 
wij een derde richting voor PPS: het improvisatiemo-
del. Dit model drijft vooral op intrinsieke motivatie 
en persoonlijke drijfveren van private en publieke 
actoren om ad hoc, kleinschalig, zoekend en tas-
tend en vaak via een omweg, voor meer veiligheid 
te zorgen. Zo kunnen initiatieven die starten om 
de sociale samenhang in een wijk te versterken, 
bewoners te ‘empoweren’ of actief burgerschap 
te stimuleren – zoals de door sommigen inmiddels 
verguisde buurtbarbecues – indirect ook het gevoel 
van veiligheid in een wijk stimuleren. 

Professionals 
 willen meer ruimte 
hebben voor eigen 
beslissingen

Er zijn naar ons idee vier redenen om naar de  toe - 
komst toe ook met dit improvisatiemodel meer 
ervaring op te doen. Allereerst is de incongruentie 
tussen leefwereld (waar de menselijke maat voorop-
staat) en systeemwereld (waar de praktijken van de 
organisatie vooropstaan) de afgelopen decennia 
scherper geworden. Dit komt door de toenemende 
nadruk op rationaliteit, doelmatigheid, effectiviteit, 
strakke regulatie en verantwoording enerzijds 
en een toenemende aandacht voor menselijke 
betrokkenheid, gevoelens, beelden, verhalen, 
 passie en enthousiasme anderzijds. Dit vraagt om 
improvisatievermogen waarbij beide werelden tot 
hun recht komen. Daarbij geldt: hoe complexer de 
problematiek, hoe belangrijker het vermogen tot 
improvisatie wordt. 

BALANS
Een vergelijkbare spanning is ook merkbaar in 
het professionele bestaan. Aan de ene kant worden 
beroepskrachten steeds meer afgerekend op hun 
prestaties en neemt de macht van het management 
langzaam maar zeker toe. Aan de andere kant willen 
professionals meer ruimte hebben voor eigen 
beslissingen, wordt hun werk vaak ingewikkelder 
en hebben ze hogere ambities. Het samengaan 
van beide tendensen maakt dat veel professionals 
klagen over gestegen regeldruk, bureaucratische 
onzin en gebrek aan vertrouwen. Ook hier ligt de 
oplossing bij meer improvisatie. Er moet opnieuw 
een balans komen waarbij men enerzijds meer 
 vertrouwen stelt in de wil en het  vermogen van 
 professionals om hun werk goed te doen. Anderzijds 
moet er natuurlijk wel een zekere afstemming 
plaats vinden waarbij men zich binnen een bepaald 
ritmisch en harmonisch kader beweegt. 

Moderne burgers 
zijn sterk gericht 
op het leveren van 
een eigen bijdrage

Ten derde hebben we in de hedendaagse samen-
leving te maken met eigenzinnige, vrije en ambiti-
euze burgers, die zowel in hun private als in hun 
professionele bestaan een zelfbewust partijtje 
 meeblazen. Dat is ook merkbaar op het gebied van 
veiligheid. Moderne burgers willen best meespelen, 
maar op voorwaarde dat ze van tijd tot tijd hun 
eigen melodie mogen ontwikkelen en daarbij 
van het voor geschreven stramien afwijken.  
Improviseren dus. >>
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Ten vierde worden talloze Nederlanders niet in 
de eerste plaats gemotiveerd door aardse zaken 
(zoals inkomen, status of macht) maar door geeste-
lijke beginselen. Moderne burgers zijn sterk gericht 
op het leveren van een eigen bijdrage, het waar-
maken van een ideaal, het vormgeven van ambities 
en het ontwikkelen van een eigen initiatief. Dat 
ondernemende vertegenwoordigt een geweldig 
potentieel dat echter – het begint wat saai te 
 worden – door de bestaande wijze van organiseren 
en reguleren onvoldoende wordt benut. Wij 
beschouwen het bevrijden en inzetten van dit 
potentieel als een van de voornaamste taken die 
de komende tien jaar op ons afkomen. Het betekent 

niet dat we alle wetten, regels en organisatorische 
structuren overboord zetten. Maar het betekent wel 
dat we binnen bepaalde kaders meer ruimte moeten 
maken voor datgene wat mensen zelf goed, juist of 
de moeite waarde vinden. Ofwel ruimte maken voor 
improvisatie.

In schema 1 geven we weer hoe de drie modellen 
zich in enkele omstandigheden of situaties tot 
elkaar verhouden. Dit schema biedt een handvat 
bij het bepalen van het passende model. Daarbij zal 
het in de praktijk doorgaans zo zijn dat specifieke 
situaties niet precies passen bij de ideaaltypische 
kenmerken van één bepaald model. 

Het improvisatie-
model hebben we 
nodig om potentieel 
in de samenleving 
te benutten

SAAMHORIGHEID
In onze tijdgeest zijn mensen en organisaties meer 
op zoek naar elkaar. Niet het individualisme staat 
voorop, maar de saamhorigheid. Dit brengt in de 
samenleving een beweging op gang die tot initiatie-
ven leidt waarbij de rol van de overheid beperkt is. 
De rol van het concessie- en alliantiemodel is daar-
mee allerminst uitgespeeld. De drie modellen zijn 
complementair. Ze vullen elkaar aan en zijn ieder op 
hun eigen wijze voor specifieke situaties bruikbaar. 
Het improvisatiemodel hebben we nodig om poten-
tieel in de samenleving te benutten, maar het werkt 
zeker niet in alle gevallen. Het is vooral geschikt in 
omstandigheden van kleinschaligheid, tijdelijkheid 
en een complexe problematiek met veel onverwach-
te variabelen en toevalsfactoren. Het concessiemo-
del is vooral bruikbaar in situaties waarin duidelijk 
is met welke partijen samengewerkt gaat worden, 
waarin problemen en oplossingsrichtingen helder 
zijn en waarover ook consensus bestaat. Het komt 
in beeld als er grootschalige herstructurering of 
investering nodig is (geld dus). En het alliantiemo-
del is op zijn beurt vooral toepasbaar in situaties 
waarin de belangen van de partners uiteenlopen en 
er nog gezocht wordt naar een gezamenlijke pro-
bleemdefinitie. Doorgaans wordt het alliantiemodel 
gebruikt voor omstandigheden waar partijen zelf 
capaciteit inzetten en samenwerken op basis van 

gegevensuitwisseling en gemeenschappelijke 
 projecten. De rol van geld is in die situaties minder 
groot. Geen van de modellen is dus van gisteren, 
ze zijn alle drie van vandaag en morgen. <<

Publiek-private samenwerking in maatschappelijke 

 veiligheid. Naar een improvisatiemodel, C. van Montfort, 

G. van den Brink, M. Schulz en N. Maalsté, Tilburgse 

School voor Politiek en Bestuur, Tilburg 2012.

Schema 1 > Modellen voor publiek-private samenwerking 

factoren en kenmerken concessiemodel alliantiemodel improvisatiemodel

partner(s) beperkt aantal en bekend omvangrijk aantal en bekend omvangrijk aantal en (vooraf) 
onbekend

oplossingsrichting scherp gedefinieerd duidelijk binnen kaders zoekend, toeval en 
ontmoetingen organiseren

probleem duidelijk en consensus onderdeel van de 
onderhandeling

bevindt zich in ander domein. 
bijdrage aan veiligheid is 
afgeleide

overeenkomst uitvoeren ontwikkelen uitlokken

samenhang integraal verbanden versnipperd

rol van geld geld aantrekken via pps met investeringen pps mogelijk 
maken

met strooigeld als smeerolie pps 
mogelijk maken

monitoring meten evalueren verhalen vertellen

focus vraaggericht probleemgericht passiegericht

faciliteren afdwingbaar vrijwillig toevallig

rol overheid sturen coproduceren faciliteren

relatie bovenschikking nevenschikking co-existentie
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 INTERVIEW  Gemeente, politie en justitie pakken woninginbraken samen aan

AMSTELVEEN 
GOOIT DE 
DEUR OP SLOT

De gemeente Amstelveen werd de afgelopen jaren 
geconfronteerd met een flinke stijging van 

het aantal woninginbraken. Voor burgemeester 
Jan van Zanen reden om zich persoonlijk in te zetten 

voor een intensieve aanpak. “Een inbraak heeft zo’n 
enorme impact op de slachtoffers, dat elk geval er een 

te veel is. De aanpak van woningin braken staat in onze 
gemeentelijke top 3 van veiligheids thema’s dan ook 

op nummer een, twee en drie.”

door Robbie Keus 

 A
mstelveen lijkt op het eerste gezicht een 
Walhalla voor inbrekers. Een rijke gemeen-
te, met inwoners die dure spullen in huis 
hebben, genoeg groen om je als inbreker 

in te kunnen verstoppen en een perfecte verbinding 
met de A9, waardoor je in een mum van tijd kilome-
ters verwijderd bent van de plaats delict. Dit zijn 
waarschijnlijk belangrijke factoren voor de enorme 
stijging van het aantal woninginbraken in de jaren 
2007 tot 2010. Een stijging die burgemeester Van 
Zanen aan het hart ging. “Woninginbraak is een 
high impact crime die het veiligheidsgevoel van 
 burgers een knauw geeft. Bovendien praat een 
inbraak zich rond. Daardoor heeft het niet alleen 
effect op de getroffen bewoners, maar ook op 
de buren, vrienden en familie.” >>

VEEL ANIMO
Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van 
Amstelveen, blijkt wel uit de animo voor de voor-
lichtingsbijeenkomsten over woninginbraak. Vorig 
jaar kwamen hier ruim 2000 belangstellenden op af. 
“Voorlichting aan bewoners is slechts een van de 
maatregelen die de gemeente samen met de politie 
neemt”, vertelt Van Zanen. “De politieregio Amster-
dam-Amstelland zet in Amstelveen negen extra 
rechercheurs in. Zij zijn specifiek vrijgemaakt voor 
de aanpak van woninginbraak. Daarnaast is er in 
een prioteam Woninginbraak in het leven geroepen, 
bestaande uit acht agenten.” 

‘De politie houdt bij 
elke woninginbraak 
een buurtonderzoek’

Om de politie te ondersteunen bij de opsporing 
van inbrekers, is een warmtebeeldcamera aange-
schaft en staat een helikopter stand-by. Daarnaast 
is Burgernet ingevoerd, waarvoor zich binnen een 
maand al 3300 deelnemers aanmeldden. Inmiddels 
heeft Amstelveen het gewenste dekkingspercen-
tage bereikt. Verder is een preventieteam opgericht 
dat advies geeft aan mensen waar is ingebroken 
en ook aan de buren. De politie houdt bij elke 
woninginbraak een buurtonderzoek. Slachtoffers 
van woninginbraak kunnen via het preventieteam 
gebruik maken van een veiligheidsscan, om 
 herhaling te voorkomen.” 
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NEAR REPEAT
Het nieuwste middel in de strijd tegen woningin-
braak is near repeat. Dit is een methode gericht 
op het voorkomen van herhaald slachtofferschap. 
“Er loopt in de gemeente een pilot waarvoor de 
 politie zes specialisten heeft vrijgemaakt en waarin 
de gemeente met vier toezichthouders participeert. 
Near repeat maakt een analyse van buurten en 
 wijken die een verhoogd risico op inbraak hebben. 
Vervolgens zijn de medewerkers van het team 
 zichtbaar in de buurten aanwezig om te posten, 
verdachte situaties te ontdekken en om het 
 bewustzijn van bewoners te vergroten.

‘Ik ben blij dat al 
het sleuren niet voor 
niets is geweest’ 

Vooral bij dat laatste valt volgens de burgemeester 
nog een wereld te winnen. “Bewoners kunnen zelf 
het meeste doen om een inbraak te voorkomen. Ik 
ben met het preventieteam op stap geweest tijdens 
een achterpadcontrole. De eerste schuttingdeur die 
we tegenkwamen was gewoon open, waardoor we 
zo de tuin in konden. Dat gold ook voor de tweede. 
Bovendien konden we op dat adres ook zo het 
schuurtje in. Hier troffen we niet alleen fietsen aan 
die voor het grijpen stonden, ook hing er een huis-
sleutel aan een spijker. Bij de derde woning stonden 
de fietsen onafgesloten buiten en stak de huissleu-
tel in het slot van de achterdeur. Op zo’n middag 
vraag ik me wel af hoeveel extra politie ik nog moet 
inzetten. Het lijkt op dweilen met de kraan open.” 

TUINTJE GEWIED
Van Zanen vond dat gemeente, politie en justitie 
wel eerst zelf hun zaakjes op orde moesten hebben, 
voordat hij bewoners kon wijzen op hun verant-
woordelijkheid. Inmiddels zijn we zover dat ik tegen 
mijn inwoners durf te zeggen: ‘Wij hebben onze tuin 
gewied, nu is het ook aan jullie’. De grote inzet van 
de politie en extra beveiligingsmaatregelen hebben 
effect. Het blijkt in Amstelveen steeds moeilijker om 
een geslaagde inbraak te plegen. En terwijl het aan-
tal pogingen tot een inbraak een stijging vertoont, 

kwam het aantal geslaagde inbraken in een duik-
vlucht terecht. “Sinds de invoering van de aanpak is 
het aantal geslaagde inbraken structureel gedaald 
met zo’n vijftien procent. Dat niveau wil ik vasthou-
den, maar we zetten in op nóg minder inbraken.” 

SLEUREN
Dat dit geen grote woorden zijn, bleek een paar 
weken geleden toen de burgemeester de gemeente-
raad kon laten weten dat in de eerste maanden van 
dit jaar een daling van 20 tot 25 procent is gereali-
seerd. “Voor mij het bewijs dat de aanpak werkt. 
Zeker in een tijd dat de inbraken, zowel landelijk als 
hier in de regio, stijgen, ”zegt Van Zanen met enige 
vreugde. “Ik ben blij dat al het sleuren niet voor niets 
is geweest. Want het is niet vanzelf gegaan. Je moet 
flink investeren om dingen voor elkaar te krijgen. 
Als ik agenten vrijmaak voor woninginbraak, gaat 
dat ten koste van andere zaken. Gemeente, politie 
en justitie moeten keuzes maken en de financiële 
situatie is momenteel niet zo dat je flink kunt 
 investeren.” 

‘De daling is prachtig, 
maar we richten 
ons niet op korte-
termijnsucces’

De Amstelveense aanpak is bij andere gemeenten 
niet onopgemerkt gebleven. “Collega-gemeenten 
vinden het merkwaardig dat, in een tijd van stij-
gende inbraken, bij ons een spectaculaire daling 
plaatsvindt. Ik word regelmatig gebeld hoe we dat 
voor elkaar hebben gekregen.” Voor Van Zanen is dit 
overigens geen reden om tevreden achterover te 
leunen. “Dat we nu zowel regionaal als landelijk 
beter scoren, stemt tot tevredenheid. Maar de extra 
inzet op woninginbraken blijft de komende periode 
noodzakelijk. De daling is prachtig, maar we richten 
ons niet op kortetermijnsucces. Van verslapping 
kan zeker geen sprake zijn.” <<

De gemeente Amstelveen herbergt een van 
de grootste studentencampussen van Europa: 
Uilenstede. Campus Uilenstede ondergaat sinds 
2010 een forse herontwikkeling met uitbreiding. 
In het project werken de gemeente Amstelveen, 
de Vrije Universiteit en woningcorporatie DUWO 
samen. Als de campus helemaal klaar is, staan 
er zeven nieuwe woongebouwen met in totaal 
724 woningen. 

Woningcorporatie DUWO wil dat bewoners 
 zorgeloos kunnen wonen. “Veiligheid speelt 
vanaf de eerste plannen een belangrijke rol”, legt 
DUWO-directeur Jan Benschop uit. “Wij voelen een 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze 
bewoners en hun spullen. Dus alle plannen voor 
zowel de woongebouwen als het campusterrein 
toetsen wij integraal op veiligheid.” 

SLIM PLANNEN
Die veiligheid mag volgens Benschop best wat 
 kosten. Al is het volgens hem vooral een kwestie 
van slim plannen. “Door bij nieuwbouwprojecten 
en groot onderhoud direct na te gaan waar je  
de veiligheid kunt verbeteren. Bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van andere sloten of door dubbel 
glas. Je kunt het beter direct goed doen. Besparing 
op veiligheid is een kortetermijnbesparing, die 
op de langere termijn veel meer kosten met 
zich meebrengt.”

Voor nieuwbouwprojecten maakt de corporatie 
gebruik van de zogenoemde DUWO-formule voor 
studentenhuisvesting. “Een belangrijk onderdeel 

van deze formule is een toegepast Programma 
van Eisen voor nieuwbouw,” legt Benschop uit. 
“Dit betekent dat we, naast de verplichte eisen 
van het Bouwbesluit, nog een aantal extra veilig-
heidsmaatregelen nemen. Denk aan zaken als 
goed sleutelbeheer, sociale beheerders en nestor-
studenten die tegen een vergoeding in de gaten 
houden of alles reilt en zeilt op de campus.”

VERANTWOORDELIJKHEID
Over de samenwerking met de politie en gemeente 
is Benschop tevreden. “Veiligheid moet je met ver-
schillende partijen oppakken. Bewoners hebben 
een heel belangrijke rol en uiteraard nemen wij als 
verhuurder ook onze verantwoordelijkheid. 
Daarnaast dragen de gemeente en de politie hun 
steentje bij. We hebben een eigen wijkagent waar-
mee het contact perfect verloopt. Hij kent de speci-
fieke problemen van een studentencomplex. Het 
contact is geformaliseerd door zijn deelname aan 
het veiligheidsoverleg van onze beheerders.”

Benschop is blij dat de gemeente de campus als een 
meerwaarde voor Amstelveen ziet. “De gemeente 
stelt zich flexibel op. Neem de afvalverwerking. 
Een studentencomplex als Uilenstede vraagt soms 
om andere maatregelen dan een reguliere woon-
wijk. Studenten verhuizen bijvoorbeeld vaker, dus 
staat er bij ons regelmatig grofvuil of een bankstel 
aan de straat. In overleg met de gemeente hebben 
we besloten dat er daarom wat vaker een wagen 
langskomt om die spullen weg te halen. Dat zijn 
heel  concrete afspraken waarmee je er samen voor 
zorgt dat het straatbeeld niet verloedert.”

VEILIGHEID OP 
AMSTELVEENSE 
STUDENTENCAMPUS 
UILENSTEDE
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NEAR REPEAT
Het nieuwste middel in de strijd tegen woningin-
braak is near repeat. Dit is een methode gericht 
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 politie zes specialisten heeft vrijgemaakt en waarin 
de gemeente met vier toezichthouders participeert. 
Near repeat maakt een analyse van buurten en 
 wijken die een verhoogd risico op inbraak hebben. 
Vervolgens zijn de medewerkers van het team 
 zichtbaar in de buurten aanwezig om te posten, 
verdachte situaties te ontdekken en om het 
 bewustzijn van bewoners te vergroten.

‘Ik ben blij dat al 
het sleuren niet voor 
niets is geweest’ 
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Bovendien konden we op dat adres ook zo het 
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die voor het grijpen stonden, ook hing er een huis-
sleutel aan een spijker. Bij de derde woning stonden 
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TUINTJE GEWIED
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gewied, nu is het ook aan jullie’. De grote inzet van 
de politie en extra beveiligingsmaatregelen hebben 
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tal pogingen tot een inbraak een stijging vertoont, 

kwam het aantal geslaagde inbraken in een duik-
vlucht terecht. “Sinds de invoering van de aanpak is 
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dat ten koste van andere zaken. Gemeente, politie 
en justitie moeten keuzes maken en de financiële 
situatie is momenteel niet zo dat je flink kunt 
 investeren.” 

‘De daling is prachtig, 
maar we richten 
ons niet op korte-
termijnsucces’

De Amstelveense aanpak is bij andere gemeenten 
niet onopgemerkt gebleven. “Collega-gemeenten 
vinden het merkwaardig dat, in een tijd van stij-
gende inbraken, bij ons een spectaculaire daling 
plaatsvindt. Ik word regelmatig gebeld hoe we dat 
voor elkaar hebben gekregen.” Voor Van Zanen is dit 
overigens geen reden om tevreden achterover te 
leunen. “Dat we nu zowel regionaal als landelijk 
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inzet op woninginbraken blijft de komende periode 
noodzakelijk. De daling is prachtig, maar we richten 
ons niet op kortetermijnsucces. Van verslapping 
kan zeker geen sprake zijn.” <<

De gemeente Amstelveen herbergt een van 
de grootste studentencampussen van Europa: 
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724 woningen. 
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van slim plannen. “Door bij nieuwbouwprojecten 
en groot onderhoud direct na te gaan waar je  
de veiligheid kunt verbeteren. Bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van andere sloten of door dubbel 
glas. Je kunt het beter direct goed doen. Besparing 
op veiligheid is een kortetermijnbesparing, die 
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Rotterdam is in tien jaar tijd een maatgevend voorbeeld geworden 
van een stad die creatief en gericht werkt aan veiligheid. Peter Marks 
en Arie van Sluis brachten de Rotterdamse zoektocht naar meer 
doeltreffende veiligheidsoplossingen in beeld. Op basis van hun 
onderzoek Tussen richting en rekenschap, belichten zij de 
ontwikkeling die het Rotterdamse lokale veiligheidsbeleid het 
afgelopen decennium heeft doorgemaakt en de uitdagingen voor 
de toekomst.

>>

in Rotterdam allerlei nieuwe instrumenten ontwik-
keld en worden nieuwe en onorthodoxe strategieën 
en nieuwe werkwijzen beproefd. 

HOOFDROLSPELERS
Het Rotterdamse bestuur gooide eind vorige eeuw 
het roer om, door veel nadrukkelijker richting te 
geven aan de aanpak van onveiligheid. In 2001 
wordt het eerste vijfjarenactieprogramma opge-
steld om de veiligheid en leefbaarheid in Rotterdam 
structureel te verbeteren. Via een systematische, 
structurele en integrale aanpak moeten voor de 
burger snel zichtbare resultaten worden behaald. 
De nieuwe veiligheidsaanpak bestaat uit vier speer-
punten: verbetering van de wijkveiligheid, stedelijke 
aanpak van geweld, drugs en jeugdoverlast, aanpak 
van de meest overlastgevende verslaafden en veel-
plegers, en een repressieve aanpak van overlastge-
vende en criminele jongeren. Het gaat om een com-
binatie van een gebiedsgerichte en een 
persoonsgerichte aanpak.

In het tweede vijfjarenactieprogramma (2006) 
wordt het eerste programma stapsgewijs aangepast 
en verbeterd. De persoonsgerichte aanpak wordt 
uitgebreid, handhaving krijgt meer prioriteit en een 
nieuw aandachtspunt is integratie en radicalisering. 
De ingezette aanpak en het beleid worden door-
gezet in het programma van 2010. Er is minder aan-
leiding tot verandering: de vorige programma’s 
hebben resultaten opgeleverd en nu moet er gecon-
solideerd worden. Wel komt er een extra component 
bij: ontwikkeling en preventie. Burgers moeten 
actiever mee gaan doen aan het veiliger maken van 
hun stad. Vanaf het eerste vijfjarenprogramma zijn 
er vaste hoofdrolspelers in een vrij constante bezet-
ting: de stuurgroep Veilig, de directie Veiligheid, de 
stadsmariniers, de politie Rotterdam-Rijnmond en 
de deelgemeenten. 

De stuurgroep Veilig bestaat uit de burgemeester, 
de wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maat-
schappelijke Opvang, de wethouder Jeugd, Gezin en 
Onderwijs, de hoofdofficier van justitie, de korps-
chef van de politie en de directeur Veiligheid van de 
gemeente. De stuurgroep is verantwoordelijk voor 
de vijfjarenactieprogramma’s. De operationele ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de 
directie Veiligheid (tot 2006 Programmabureau Vei-
lig). De directie Veiligheid vormt de ambtelijke 
motor achter het Rotterdamse veiligheidsbeleid.

door Peter Marks en Arie van Sluis
Beide auteurs zijn werkzaam bij de Faculteit Sociale 

Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 R
otterdam is in vele opzichten uniek, ook 
omdat zich daar geregeld nieuwe en inge-
wikkelde veiligheidsproblemen voordoen. 
Deze problemen pakt het stadsbestuur 

samen met andere partijen aan. De samenwerking 
tussen bestuur, politie, justitie, burgers, maat-
schappelijke organisaties en ondernemers is een 
belangrijke pijler van de Rotterdamse aanpak. Maar 
wel met targets die door het stadsbestuur worden 
vastgesteld. In een zoektocht naar meer doeltref-
fende oplossingen voor veiligheidsproblemen, zijn 

46 SECONDANT #3/4 | JULI-AUGUSTUS 2012 SECONDANT #3/4 | JULI-AUGUSTUS 2012 47

De inzet van buitengewoon 
opsporingsambtenaren moet het 

openbaar vervoer in Rotterdam 
veiliger maken / foto: Liesbeth 

Dingemans.

Consolideren en doorzetten

TIEN JAAR 
ROTTERDAMS 
VEILIGHEIDS - 
BELEID



Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

Rotterdam is in tien jaar tijd een maatgevend voorbeeld geworden 
van een stad die creatief en gericht werkt aan veiligheid. Peter Marks 
en Arie van Sluis brachten de Rotterdamse zoektocht naar meer 
doeltreffende veiligheidsoplossingen in beeld. Op basis van hun 
onderzoek Tussen richting en rekenschap, belichten zij de 
ontwikkeling die het Rotterdamse lokale veiligheidsbeleid het 
afgelopen decennium heeft doorgemaakt en de uitdagingen voor 
de toekomst.

>>

in Rotterdam allerlei nieuwe instrumenten ontwik-
keld en worden nieuwe en onorthodoxe strategieën 
en nieuwe werkwijzen beproefd. 

HOOFDROLSPELERS
Het Rotterdamse bestuur gooide eind vorige eeuw 
het roer om, door veel nadrukkelijker richting te 
geven aan de aanpak van onveiligheid. In 2001 
wordt het eerste vijfjarenactieprogramma opge-
steld om de veiligheid en leefbaarheid in Rotterdam 
structureel te verbeteren. Via een systematische, 
structurele en integrale aanpak moeten voor de 
burger snel zichtbare resultaten worden behaald. 
De nieuwe veiligheidsaanpak bestaat uit vier speer-
punten: verbetering van de wijkveiligheid, stedelijke 
aanpak van geweld, drugs en jeugdoverlast, aanpak 
van de meest overlastgevende verslaafden en veel-
plegers, en een repressieve aanpak van overlastge-
vende en criminele jongeren. Het gaat om een com-
binatie van een gebiedsgerichte en een 
persoonsgerichte aanpak.

In het tweede vijfjarenactieprogramma (2006) 
wordt het eerste programma stapsgewijs aangepast 
en verbeterd. De persoonsgerichte aanpak wordt 
uitgebreid, handhaving krijgt meer prioriteit en een 
nieuw aandachtspunt is integratie en radicalisering. 
De ingezette aanpak en het beleid worden door-
gezet in het programma van 2010. Er is minder aan-
leiding tot verandering: de vorige programma’s 
hebben resultaten opgeleverd en nu moet er gecon-
solideerd worden. Wel komt er een extra component 
bij: ontwikkeling en preventie. Burgers moeten 
actiever mee gaan doen aan het veiliger maken van 
hun stad. Vanaf het eerste vijfjarenprogramma zijn 
er vaste hoofdrolspelers in een vrij constante bezet-
ting: de stuurgroep Veilig, de directie Veiligheid, de 
stadsmariniers, de politie Rotterdam-Rijnmond en 
de deelgemeenten. 

De stuurgroep Veilig bestaat uit de burgemeester, 
de wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maat-
schappelijke Opvang, de wethouder Jeugd, Gezin en 
Onderwijs, de hoofdofficier van justitie, de korps-
chef van de politie en de directeur Veiligheid van de 
gemeente. De stuurgroep is verantwoordelijk voor 
de vijfjarenactieprogramma’s. De operationele ver-
antwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de 
directie Veiligheid (tot 2006 Programmabureau Vei-
lig). De directie Veiligheid vormt de ambtelijke 
motor achter het Rotterdamse veiligheidsbeleid.

door Peter Marks en Arie van Sluis
Beide auteurs zijn werkzaam bij de Faculteit Sociale 

Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 R
otterdam is in vele opzichten uniek, ook 
omdat zich daar geregeld nieuwe en inge-
wikkelde veiligheidsproblemen voordoen. 
Deze problemen pakt het stadsbestuur 

samen met andere partijen aan. De samenwerking 
tussen bestuur, politie, justitie, burgers, maat-
schappelijke organisaties en ondernemers is een 
belangrijke pijler van de Rotterdamse aanpak. Maar 
wel met targets die door het stadsbestuur worden 
vastgesteld. In een zoektocht naar meer doeltref-
fende oplossingen voor veiligheidsproblemen, zijn 

46 SECONDANT #3/4 | JULI-AUGUSTUS 2012 SECONDANT #3/4 | JULI-AUGUSTUS 2012 47

De inzet van buitengewoon 
opsporingsambtenaren moet het 

openbaar vervoer in Rotterdam 
veiliger maken / foto: Liesbeth 

Dingemans.

Consolideren en doorzetten

TIEN JAAR 
ROTTERDAMS 
VEILIGHEIDS - 
BELEID



› Naar inhoudsopgave

UITDAGINGEN 
Vanaf 2001 is het Rotterdamse veiligheidsbeleid 
vooral gericht op consolideren en doorzetten. Er is 
veel continuïteit. Het systematische werken aan 
veiligheid door de inzet van een grote variëteit aan 
instrumenten blijft kenmerkend. Maar het heeft 
ook geleid tot de betrokkenheid van steeds meer 
actoren die zich apart, maar ook in steeds meer 
samenwerkingsverbanden richten op een grotere 
variëteit aan veiligheidsproblemen. Tien jaar later 
dringt zich de vraag op: hoe ver kun je daarin gaan?

Nieuwe onderwerpen en nieuwe accenten in het 
beleid moeten hun plaats krijgen als de veiligheids-
situatie daarom vraagt. Instrumenten, ook nieuwe, 
vragen om hun eigen maatvoering. Het is dan ook 
van belang om te blijven focussen op concrete resul-
taten. Die moeten vervolgens ook in beeld worden 
gebracht, wat niet uitsluitend met de Veiligheidsin-
dex kan. Noodzakelijk bij innovatie is om ‘instru-
mentendrukte’ te voorkomen. Dat vraagt op zijn 
beurt weer aandacht voor systematische reflectie 
op en evaluatie van ingezette instrumenten. 

 Vanwege bezuinigingen moeten meer resultaten 
worden behaald maar wel met minder mensen. 

De stadsmariniers zijn een Rotterdamse vinding uit 
2002. Zij hebben een breed mandaat en beschikken 
over een eigen budget om hardnekkige problemen 
op te lossen. De stadsmarinier opereert los van deel-
gemeenten of gemeentelijke diensten en wordt niet 
belemmerd door regels of organisatiestructuren. Hij 
kan optreden als breekijzer in besluitvorming en als 
smeerolie in samenwerking. Hij maakt zijn eigen 
probleemanalyse op basis van wat in de praktijk 
wordt aangetroffen en brengt de, in zijn ogen, rele-
vante partijen bij elkaar. Besluit de stadsmarinier tot 
een bepaalde strategie dan moeten andere betrok-
kenen hem volgen. Hij heeft dus de mogelijkheid om 
top-down te sturen. Hij kiest echter vaker voor het 
actief betrekken van actoren en in gezamenlijkheid 
zoeken naar oplossingen, zodat volgende projecten 
niet met een bepaalde weerstand starten.

STRAKKE REGIE
De deelgemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
veiligheid in hun gebied. Op wijkniveau moeten 
veiligheid en leefbaarheid zichtbaar voor de burgers 
worden aangepakt. In samenspraak met alle 
gemeentelijke diensten, de politie, woningcorpora-
ties, verschillende instellingen en bewoners, moe-
ten deelgemeenten integrale wijkactieprogramma’s 
opstellen, op basis van een gemeentelijk format. 
Deze programma’s gaan over de inzet op wijkveilig-
heid, maar ook over de inzet op sociaal, economisch 
en fysiek vlak. De deelgemeenten maken afspraken 
met de diensten en instellingen over de door hen te 
leveren prestaties op het gebied van handhaving, 
toezicht, beheer en onderhoud. Er is een strakke 
stedelijke regie met vaste formats, er wordt gewerkt 
met concrete en meetbare targets en er wordt afge-
rekend op resultaten. Deelgemeenten krijgen de 
ruimte om de stedelijke prioriteiten met maatwerk 
te combineren. Veel ingrepen zijn gericht op het 
versterken en intensiveren van samenwerking tus-
sen partners en instrumenten. Organisaties passen 
hun activiteiten aan en gaan steeds intensiever 
samenwerken. 

Door deze integratie van voorheen autonome 
 organisaties en organisatieactiviteiten ontstaan 
netwerkachtige structuren en samenwerkings-
verbanden in Rotterdam. Deze zijn niet zonder pro-
blemen. Er ontstaan soms tegenstrijdige effecten 
en spanningen tussen centrale aansturing en 
afstemming in wijken. Soms wringt het bijvoor-
beeld tussen resultaatsturing en beleidsuitvoering. 

Dat betekent dat voor (nieuwe) instrumenten de 
eisen voor effectiviteit en efficiëntie steeds zwaar-
der worden. Het betekent ook een nadrukkelijker 
afweging van: ‘wat doen we zelf en wat moeten 
anderen doen?’ Zo ontstaan kerntakendiscussies 
bij partijen die bij veiligheid zijn betrokken. Samen-
werken is steeds meer een noodzaak en communi-
catie met andere partijen is, meer dan vroeger, een 
cruciale succesfactor binnen de integrale aanpak.

Samenwerken is 
steeds meer een 
noodzaak

Door incidenten zoals de rellen bij Hoek van 
 Holland, wordt de rol van informatiesturing groter. 
Dit vergt meer aandacht voor risicoanalyses en 
samenwerking van de gemeente met het Regionaal 
Inlichtingen- en Expertisecentrum. De verbeterde 
informatiepositie leidt er toe dat de gemeente 
 Rotterdam aan een nieuwe, bredere, index voor 
 subjectieve veiligheid werkt. Hoewel objectieve 
veiligheid de laatste jaren is toegenomen, volgt 
het gevoel van veiligheid deze trend niet. Goede 
communicatie met burgers kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het terugdringen van onveilig-
heidsgevoelens. Belangrijk is dan om – met de 
 bredere informatie – strategieën te ontwikkelen 
die werken aan publieke beeldvorming en het 
managen van verwachtingen van burgers. 

Ook de strategie om burgers te betrekken bij de tot-
standkoming van beleid, is een punt van aandacht. 
Burgerparticipatie komt normaliter moeilijk van de 
grond, maar een goed voorbeeld op dit gebied zijn 
de Rotterdamse projecten De buurt bestuurt. Hierbij 
gaat het om het organiseren van de inbreng van 
bewoners bij het stellen van prioriteiten, het oplos-
sen van problemen in de buurt en het vergroten van 
de zelfredzaamheid. Burgemeester Aboutaleb 
onderkent dit als geen ander door ook zelf met de 
‘driehoek’ in de wijk aan tafel plaats te nemen. Het 
veel meer betrekken van de burger is misschien wel 
de belangrijkste omslag in het denken over veilig-
heid in Rotterdam voor de komende jaren. <<

Tussen richting en rekenschap: Tien jaar werken aan een 

veiliger Rotterdam, P. Marks en A. van Sluis, Den Haag 2012. 

Of tussen prestatieafspraken en flexibel kunnen 
reageren. Maar de inzet van een breed scala aan 
instrumenten levert ook synergie op. 

Zo hebben deelgemeenten, om hun regierol te 
 versterken, de beschikking over het toezichtmodel. 
Dit is een gestandaardiseerde werkwijze voor 
 integrale samenwerking tussen lokale veiligheids-
partners met als doel de veiligheidssituatie te ver-
beteren. Het toezichtmodel geeft deelgemeenten 
de mogelijkheid om de lokale veiligheidspartners 
te verplichten om personeel in te zetten voor de 
uitvoering van het veiligheidsbeleid. Dit instrument 
is een succes gebleken, omdat partijen door 
(gedwongen) samenwerking van elkaar weten 
wat ze doen en elkaar weten te vinden voor nieuwe 
projecten en activiteiten. Tegelijkertijd lijkt in de 
dagelijkse praktijk de veiligheidsverbetering in 
de hotspots (het oorspronkelijke doel van het toe-
zichtmodel) naar de achtergrond te zijn geraakt. 
De intensivering van de samenwerking is primair 
komen te staan. Dit uit zich in concurrentie om 
de regie tussen de stadsmarinier en de deelgemeen-
telijke veiligheidscoördinator.

‘Instrumenten-
drukte’ moet worden 
voorkomen

Ook ontstaat spanning door de groei van het aantal 
interventieteams: teams die achter de voordeur 
treden om problemen te signaleren en hulp aan te 
bieden. De vraag is wie wat moet doen en hoe de 
samenwerking en regie moet worden georgani-
seerd. Binnen de verschillende soorten teams wordt 
gestreefd naar afstemming en coördinatie in de 
keten Handhaving. In deze keten zitten directeuren 
van alle gemeentelijke diensten en een vertegen-
woordiger namens de deelgemeenten. Alle teams 
zijn gebonden aan de stedelijk vastgestelde check-
list en het protocol huisbezoeken. De teams kunnen 
echter tegelijkertijd succesvol situationeel maat-
werk leveren. Leden van de interventieteams maken 
ter plekke inschattingen over de aangetroffen 
 situaties in huishoudens en zetten zo bijvoorbeeld 
informatie door naar de afdeling Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid van de gemeente of naar 
de Belastingdienst.

DE ROTTERDAMSE 
VEILIGHEIDSINDEX

In Rotterdam wordt gewerkt met de 
Veiligheidsindex die aangeeft hoe de 
wijken in de stad vooruitgaan op het 
gebied van veiligheid en welke stil-
staan of achteruitgaan. Alle wijken 
zijn ingedeeld in vijf categorieën: 
onveilig, probleem, bedreigd, aan-
dacht en veilig. De index is gebaseerd 
op objectieve gegevens uit de politie-
registratie en subjectieve gegevens 
uit een grootschalig bevolkingson-
derzoek onder 16000 Rotterdammers 
(Veiligheidsindex Rotterdam, 2012). In 
2001 scoorde de gemeente Rotterdam 
een 5,6, maar in 2011 is de score geste-
gen naar 7,5. Waar in 2001 acht onvei-
lige wijken en vijftien probleemwijken 
waren, zijn er anno 2011 geen onvei-
lige en slechts twee probleemwijken. 
Zowel op wijk- als stadsniveau is de 
sociale veiligheid gestegen.
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dex kan. Noodzakelijk bij innovatie is om ‘instru-
mentendrukte’ te voorkomen. Dat vraagt op zijn 
beurt weer aandacht voor systematische reflectie 
op en evaluatie van ingezette instrumenten. 

 Vanwege bezuinigingen moeten meer resultaten 
worden behaald maar wel met minder mensen. 

De stadsmariniers zijn een Rotterdamse vinding uit 
2002. Zij hebben een breed mandaat en beschikken 
over een eigen budget om hardnekkige problemen 
op te lossen. De stadsmarinier opereert los van deel-
gemeenten of gemeentelijke diensten en wordt niet 
belemmerd door regels of organisatiestructuren. Hij 
kan optreden als breekijzer in besluitvorming en als 
smeerolie in samenwerking. Hij maakt zijn eigen 
probleemanalyse op basis van wat in de praktijk 
wordt aangetroffen en brengt de, in zijn ogen, rele-
vante partijen bij elkaar. Besluit de stadsmarinier tot 
een bepaalde strategie dan moeten andere betrok-
kenen hem volgen. Hij heeft dus de mogelijkheid om 
top-down te sturen. Hij kiest echter vaker voor het 
actief betrekken van actoren en in gezamenlijkheid 
zoeken naar oplossingen, zodat volgende projecten 
niet met een bepaalde weerstand starten.

STRAKKE REGIE
De deelgemeenten zijn verantwoordelijk voor de 
veiligheid in hun gebied. Op wijkniveau moeten 
veiligheid en leefbaarheid zichtbaar voor de burgers 
worden aangepakt. In samenspraak met alle 
gemeentelijke diensten, de politie, woningcorpora-
ties, verschillende instellingen en bewoners, moe-
ten deelgemeenten integrale wijkactieprogramma’s 
opstellen, op basis van een gemeentelijk format. 
Deze programma’s gaan over de inzet op wijkveilig-
heid, maar ook over de inzet op sociaal, economisch 
en fysiek vlak. De deelgemeenten maken afspraken 
met de diensten en instellingen over de door hen te 
leveren prestaties op het gebied van handhaving, 
toezicht, beheer en onderhoud. Er is een strakke 
stedelijke regie met vaste formats, er wordt gewerkt 
met concrete en meetbare targets en er wordt afge-
rekend op resultaten. Deelgemeenten krijgen de 
ruimte om de stedelijke prioriteiten met maatwerk 
te combineren. Veel ingrepen zijn gericht op het 
versterken en intensiveren van samenwerking tus-
sen partners en instrumenten. Organisaties passen 
hun activiteiten aan en gaan steeds intensiever 
samenwerken. 

Door deze integratie van voorheen autonome 
 organisaties en organisatieactiviteiten ontstaan 
netwerkachtige structuren en samenwerkings-
verbanden in Rotterdam. Deze zijn niet zonder pro-
blemen. Er ontstaan soms tegenstrijdige effecten 
en spanningen tussen centrale aansturing en 
afstemming in wijken. Soms wringt het bijvoor-
beeld tussen resultaatsturing en beleidsuitvoering. 

Dat betekent dat voor (nieuwe) instrumenten de 
eisen voor effectiviteit en efficiëntie steeds zwaar-
der worden. Het betekent ook een nadrukkelijker 
afweging van: ‘wat doen we zelf en wat moeten 
anderen doen?’ Zo ontstaan kerntakendiscussies 
bij partijen die bij veiligheid zijn betrokken. Samen-
werken is steeds meer een noodzaak en communi-
catie met andere partijen is, meer dan vroeger, een 
cruciale succesfactor binnen de integrale aanpak.

Samenwerken is 
steeds meer een 
noodzaak

Door incidenten zoals de rellen bij Hoek van 
 Holland, wordt de rol van informatiesturing groter. 
Dit vergt meer aandacht voor risicoanalyses en 
samenwerking van de gemeente met het Regionaal 
Inlichtingen- en Expertisecentrum. De verbeterde 
informatiepositie leidt er toe dat de gemeente 
 Rotterdam aan een nieuwe, bredere, index voor 
 subjectieve veiligheid werkt. Hoewel objectieve 
veiligheid de laatste jaren is toegenomen, volgt 
het gevoel van veiligheid deze trend niet. Goede 
communicatie met burgers kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het terugdringen van onveilig-
heidsgevoelens. Belangrijk is dan om – met de 
 bredere informatie – strategieën te ontwikkelen 
die werken aan publieke beeldvorming en het 
managen van verwachtingen van burgers. 

Ook de strategie om burgers te betrekken bij de tot-
standkoming van beleid, is een punt van aandacht. 
Burgerparticipatie komt normaliter moeilijk van de 
grond, maar een goed voorbeeld op dit gebied zijn 
de Rotterdamse projecten De buurt bestuurt. Hierbij 
gaat het om het organiseren van de inbreng van 
bewoners bij het stellen van prioriteiten, het oplos-
sen van problemen in de buurt en het vergroten van 
de zelfredzaamheid. Burgemeester Aboutaleb 
onderkent dit als geen ander door ook zelf met de 
‘driehoek’ in de wijk aan tafel plaats te nemen. Het 
veel meer betrekken van de burger is misschien wel 
de belangrijkste omslag in het denken over veilig-
heid in Rotterdam voor de komende jaren. <<

Tussen richting en rekenschap: Tien jaar werken aan een 

veiliger Rotterdam, P. Marks en A. van Sluis, Den Haag 2012. 
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Inrichtingen, de Raad voor de Kinderbescherming, 
Halt en de Reclassering (figuur 1). De minister van 
Veiligheid en Justitie (VenJ) is verantwoordelijk 
voor de strafrechtketen.In de strafrechtketen 
ging in 2010 een kleine 6,2 miljard euro aan 
 overheidsgeld om.

Naast een aantal wetten zijn ook de aanwijzingen 
van belang waarmee het College van procureurs-
generaal invulling geeft aan het opsporings-, ver-
volgings- en executiebeleid voor de strafrechtketen.

door Lenemieke Goossens en Paul Mantelaers 
De auteurs werken bij de Algemene Rekenkamer. Ze 

hebben dit artikel op persoonlijke titel geschreven.

 D
e strafrechtketen bestaat uit organisaties 
die samen de rechtshandhaving verzor-
gen: de politie, het Openbaar Ministerie 
(OM), de rechtbanken, gerechtshoven 

en Hoge Raad. De tenuitvoerlegging van straffen 
en maatregelen is in handen van het Centraal 
 Justitieel Incassobureau, de Dienst Justitiële 

Betere regie en informatievoorziening wenselijk 

HET PRESTEREN 
VAN DE STRAF-
RECHTKETEN

>>

Cijfers van de politie en 
het OM over dezelfde 
stroom zaken laten grote 
verschillen zien / foto: 
Liesbeth Dingemans. 

Kunnen de organisaties in de strafrechtketen hun prestaties 
verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de Algemene 
Rekenkamer het aantal gewelds- en vermogensmisdrijven dat 
tussen 1 oktober 2009 en 30 september 2010 de strafrechtketen in-, 
door- en uitstroomde in kaart gebracht. In het onderzoek Prestaties 
in de strafrechtketen concluderen Lenemieke Goossens en Paul 
Mantelaers dat bepaalde tekortkomingen het optimaal presteren 
van de strafrechtketen belemmeren.
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ONDERZOEK 
Om de vraag te beantwoorden of prestaties in de 
strafrechtketen kunnen verbeteren, hebben we de 
volgende deelvragen geformuleerd: 

de strafrechtketen? Het gaat niet alleen om 
zaken die in- door- en uitstromen, maar ook om 
retourstromen die teruggaan naar een vooraf-
gaande ketenpartner.

-
ken van ongewenste uitstroom als zaken niet 
conform wet- en regelgeving de strafrechtketen 
verlaten, als de uitstroom ondoelmatig is of leidt 
tot rechtsongelijkheid.

-
te uitstroom?

Centraal stonden gewelds- en vermogensmisdrijven 
die samen ruim twee derde (9 procent geweld en 
59 procent vermogen) van het totale aantal bij 
de politie geregistreerde misdrijven vormen. 

De gegevens hebben betrekking op de periode van 
1 oktober 2009 tot en met 30 september 2010.

RESULTATEN
Figuur 2 geeft weer hoeveel gewelds- en vermogens-
zaken de strafrechtketen in-, door- en uitstroom-
den. Van de ruim 1 miljoen meldingen en aangiften 
die bij de politie binnenkwamen, is circa 9 procent 
doorgeleid naar het OM (94932, cijfers OM). Het OM 
legde hiervan circa 63 procent (61683 zaken) voor 
aan de rechter, hetgeen in circa 83 procent (51638) 
van de gevallen tot een veroordeling in eerste aanleg 
heeft geleid. Gerelateerd aan de 1012361 aanvanke-
lijke aangiften en meldingen is dat circa 5 procent. 
Daarnaast legden de politie en het OM in circa 3 
procent van de gevallen een transactie of andere 
afdoening op.

Voor de afzonderlijke fases in de keten valt het 
 volgende op:

duidelijk dat dit bij veelvoorkomende criminaliteit 
vaak voorkomt. De keuzes die de politie hierin 
maakt verschillen per regio en soms per district. 
Het OM is daar meestal niet bij betrokken.

De politiekorpsen 
weten niet hoe groot 
de voorraden zijn

Na de screening stroomden vervolgens 123641 zaken 
uit onder de noemer ‘afgerond zonder verdachte’. In 
veel zaken is dan al geïnvesteerd: er is bijvoorbeeld 
sporenonderzoek gedaan, maar het is er niet van 
gekomen de verdachte te horen omdat er geen 
capaciteit voor was of omdat zich inmiddels weer 
nieuwe zaken aangediend hadden. Een deel van 
deze zaken had kunnen doorstromen als er extra in 
geïnvesteerd was.

Opsporing
Van de ruim 1 miljoen meldingen en aangiftes die bij 
de politie binnenkwamen, werden er zo’n 234000 
niet in behandeling genomen. Bijvoorbeeld omdat 
er geen sprake was van een strafbaar feit. Hierop is 
het onderzoek niet verder ingegaan. 

Van de 777984 zaken die wel in behandeling werden 
genomen, besloot de politie 656650 zaken te laten 
uitstromen. Een groot deel hiervan (503036 zaken) 
werd uitgescreend, dat wil zeggen dat de politie 
expliciet besliste om niets met een zaak te doen. 
Voor een deel is dat terecht, maar voor een deel ook 
niet omdat is gehandeld in strijd met de Aanwijzing 
voor de opsporing van het OM. Er is namelijk opspo-
ringsindicatie, bijvoorbeeld bij Marktplaats- of pin-
pasfraude, maar op voorhand wordt de keuze 
gemaakt om niets met de zaak te doen. Hoeveel 
zaken langs deze weg uitstromen, kon niet worden 
vastgesteld omdat hierover geen gegevens zijn. 
Uit de gesprekken die we gevoerd hebben, werd 

Figuur 1 > De strafrechtketen Figuur 2 > In-, door- en uitstroom van gewelds- en vermogensmisdrijven in de strafrechtketen tussen 1-10-2009 en 30-9-2010
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Een andere belangrijke bevinding betreft de uit-
wisseling van informatie tussen politie en OM. 
Ten eerste laten de cijfers van de politie en het OM 
over dezelfde stroom grote verschillen zien. Volgens 
de cijfers van de politie gingen er 58330 zaken naar 
het OM en volgens het OM zijn er 94932 zaken van 
de politie ontvangen. Dit is gedeeltelijk te verklaren 
doordat de politie met zaaksdossiers werkt en het 
OM met persoonsdossiers. Maar ook als we daarvoor 
corrigeren, is het verschil nog groot. Ten tweede is 
bij OM noch politie bekend hoeveel zaken terug-
gestuurd zijn om aangevuld te worden. Ook in deze 
zaken is al het nodige geïnvesteerd. 

Tot slot zien we dat de politie zich niet sluitend kan 
verantwoorden. Wil een korps ervan verzekerd zijn 
dat zaken niet tussen wal en schip raken, dan mag 
verwacht worden dat de voorraden en de in- en uit-
stroom over een bepaalde periode in balans zijn. 
De politiekorpsen weten echter niet hoe groot 
de voorraden zijn.

Vervolging en berechting
Van de 94932 zaken die bij het OM instroomden, 
werden er 14876, al dan niet voorwaardelijk, gese-
poneerd. In 16942 gevallen volgde een transactie en 
61683 zaken werden voorgelegd aan de rechtbank. 
In 51638 zaken volgde een veroordeling in eerste 
aanleg. Daarnaast stroomden bij rechtbanken 
6506 zaken de strafrechtketen uit. Het grootste 
deel hiervan(5223) betrof vrijspraak. We weten niet 
of de vonnissen in hoger beroep zijn bekrachtigd, 
omdat informatie daarover ontbreekt.

Tenuitvoerlegging
De meeste veroordeelden ondergaan hun straf, 
maar ook hier zien we ongewenste uitstroom. 
16 procent van de uitgezette principale vrijheids-

en dat bekend is hoeveel en wat voor soort zaken 
om die reden niet opgepakt worden. Zonder infor-
matie is het lastig sturen. De capaciteit van de straf-
rechtketen is niet oneindig. Er moeten altijd keuzes 
gemaakt worden en het liefst zo dat er sprake is van 
zo veel mogelijk gewenste uitstroom. In de straf-
rechtketen wordt nog te weinig gestuurd op het 
voorkomen van ongewenste uitstroom. Dit geldt 
zowel voor de keten als voor de afzonderlijke 
 ketenorganisaties. 

AANBEVELINGEN 
De Algemene Rekenkamer raadt de minister van 
VenJ aan om beleid te ontwikkelen voor de gehele 
strafrechtketen, gericht op het realiseren van zoveel 
mogelijk gewenste – en het voorkomen van onge-
wenste – prestaties en effecten. Het beleid van 
de ketenpartners moet hierop kunnen aansluiten. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat het voor de politie 
duidelijk is in welke zaken zij moet investeren. 
Informatie is daarbij onmisbaar. Daarom zal de 
minister ook moeten zorgen voor een goede organi-
satie van de informatievoorziening, zodat helder 
is welke gewenste en ongewenste uitstroom zich 
voordoet. Waar nodig, kan dan tijdig ingegrepen 
worden. Ook het parlement en de samenleving 
 kunnen zo geïnformeerd worden over de prestaties 
van de strafrechtketen. 

De minister van VenJ en het Korpsbeheerdersberaad 
hebben gereageerd op het conceptrapport. Ze her-
kennen de conclusies en aanbevelingen groten-
deels. De minister verwacht dat als de gehele straf-
rechtketen – inclusief de (nationale) politie – onder 
zijn gezag valt, regie op de strafrechtketen beter 
haalbaar is.

De strafrecht-
monitor wordt 
 uitgebouwd

Na de publicatie van het rapport heeft de minister in 
een brief aan de Tweede Kamer de noodzaak om de 
prestaties in de strafrechtketen te verbeteren bena-
drukt. Hij zal een versterkingsprogramma starten 
dat de samenhang van de vele al in gang gezette 
initiatieven moet bewaken. Ook wordt de straf-
rechtketenmonitor verder uitgebouwd zodat de 
manco’s in de keten zichtbaar worden. De minister 
heeft aangegeven op basis van die informatie ervan 
op de hoogte te blijven of de strafrechtketen naar 
behoren presteert en of ingrijpen nodig is.

Hoe de politieke aandacht voor het onderwerp zich 
zal ontwikkelen, is momenteel ongewis. De Algemene 
Rekenkamer zal het presteren van de strafrecht-
keten met veel belangstelling blijven volgen.<< 

straffen (15871) en 14 procent van de uitgezette 
 boetevonnissen verjaarden(10797): de wettelijke 
termijnen na het onherroepelijk worden van 
het vonnis zijn verstreken.

CONCLUSIES
Een conclusie van het onderzoek is dat er tekort-
komingen zijn die het optimaal presteren van 
de strafrechtketen belemmeren. Met betere 
 informatievoorziening en meer regie zou de 
 strafrechtketen meer kunnen bereiken.

Op verschillende plekken in de strafrechtketen 
 stromen zaken ongewenst uit. Hoeveel dat er 
 precies zijn, konden we niet vaststellen omdat 
 hierover nauwelijks informatie beschikbaar is. 
Uit de vele gesprekken die we hebben gevoerd, 
weten we dat het om een aanzienlijk aantal gaat. 
Ongewenste uitstroom doet zich vooral voor in 
de opsporingsfase bij veelvoorkomende crimi-
naliteit, maar ook bij de tenuitvoerlegging doordat 
uitgezette vrijheidsstraffen en boetevonnissen 
 verjaren. 

Zonder informatie 
is het lastig sturen

Een andere conclusie is dat de informatievoorzie-
ning niet voldoet. Het is niet bekend hoeveel zaken 
ongewenst uitstromen, cijfers sluiten niet op elkaar 
aan, retourstromen zijn vaak onbekend en niet alle 
organisaties kunnen zich sluitend verantwoorden. 
Wanneer de politie bijvoorbeeld wegens capaciteits-
gebrek zaken niet kan oppakken, mag worden 
 verwacht dat ze zich hierover kan verantwoorden 
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de woning is een kelder gebouwd waarvoor de 
gemeente geen bouwvergunning heeft afgegeven. 
In deze kelder bevinden zich verschillende droog-
torens met henneptoppen.

In deze casus is sprake van een strafrechtelijk onder-
zoek naar mevrouw X. Bij de zoeking in de woning 
wordt zij aangehouden door de politie op verden-
king van overtreding van de Opiumwet en witwas-
sen. De politie besluit in overleg met het Openbaar 
Ministerie de betreffende gemeente te informeren 
over de bevindingen uit het strafrechtelijk onder-
zoek en een beroep te doen op het bestuurlijk 
instrumentarium van de gemeente. Hennepkweke-
rijen vormen namelijk een serieuze bedreiging voor 
de veiligheid en leefbaarheid van de woonomge-
ving. In de eerste plaats omdat ze het risico met zich 
meebrengen van brand, wateroverlast, kortsluiting 
en ontploffing. Daarnaast is de hennepteelt vaak in 
handen van criminele organisaties, die het gebruik 
van geweld niet schuwen. Het is in ieders belang om 
de onveilige en daarmee onwenselijke situatie in en 
rond de woning zo snel mogelijk te beëindigen. In 
aanvulling op het strafrechtelijke traject kan de 
gemeente daarin een belangrijke rol spelen. 

CASUS
Bij de recherche loopt een onderzoek naar de ver-
mogenspositie van mevrouw X. De aanleiding voor 
dit onderzoek is een melding van de wijkagent over 
mogelijk ongebruikelijk bezit van deze vrouw. Ook 
zijn bij de politie klachten van omwonenden bin-
nengekomen over ongure personen die de hele dag 
haar woning in- en uitlopen. Uit onderzoek van de 
financiële recherche blijkt dat mevrouw X beschikt 
over geldbedragen die niet te verklaren zijn vanuit 
haar legale inkomensbronnen. Ook bezit zij luxe-
goederen, waaronder een dure auto en een boot. 
Uit het onderzoek blijkt dat mevrouw X vermoedelijk 
betrokken is bij het witwassen van geld en bij 
de handel en het bezit van verdovende middelen. 

Tijdens een zoeking in de huurwoning van mevrouw 
X, worden op de zolder een stekkenkwekerij en een 
hennepdrogerij aangetroffen. Tevens worden 20 kilo 
gedroogde wiet en een wapen aangetroffen. In de 
woning vinden rechercheurs delen van de admini-
stratie van een coffeeshop. Daaruit blijkt dat de 
aangetroffen hoeveelheid hennep bestemd is voor 
deze coffeeshop. In de woning wordt illegaal stroom 
afgetapt ten behoeve van de stekkenkwekerij. Onder 

De politie en de bestuurlijke aanpak 

BESTUURS-
KUNDIGEN 
ALS BRUGGEN-
BOUWERS 
De inzet van bestuurskundigen is binnen de politieorganisatie 
relatief nieuw. Zij zijn sinds 2009 bij de politie werkzaam, met 
als doel de bestuurlijke aanpak van criminaliteit verder vorm 
te geven en te versterken. In lopende politieonderzoeken en in 
de voorbereiding daarvan bekijken zij de bestuurlijke mogelijkheden 
om veiligheidsproblemen aan te pakken. In dit artikel beschrijven 
Marleen Veldhuis, Daphne Andriessen en Inge Gorissen hoe de 
bestuurlijke aanpak ingezet kan worden en wat hierbij belangrijke 
uitgangspunten zijn.

>>

dat niet langer alleen politie en justitie verant-
woordelijk zijn voor criminaliteitsbestrijding. Ook 
andere partijen kunnen en moeten hierin een rol 
spelen. In de programmatische aanpak zoeken 
publieke en private partijen samen naar de beste 
manier om criminaliteit(sfenomenen) aan te pak-
ken. De programmatische aanpak gaat uit van een 
gecoördineerde inzet van strafrechtelijke, bestuur-
lijke, fiscale en civiele instrumenten. Dit artikel 
zoomt in op de bestuurlijke aanpak, waarin een 
beroep wordt gedaan op het palet aan bestuurs-
rechtelijke middelen waarover het lokaal bestuur 
en andere partijen beschikken. 

door Marleen Veldhuis, Daphne Andriessen  
en Inge Gorissen
Veldhuis en Andriessen zijn bestuurskundigen 

bij respectievelijk de politie Utrecht en de politie 

Kennemerland, Gorissen is adviseur beleid en  

onderzoek bij VDMMP.

 C
riminaliteit verandert. Maatschappelijke, 
economische en technologische ontwik-
kelingen hebben invloed op het ontstaan 
van nieuwe criminaliteitsvormen en de 

mate waarin deze verschijnen. Dit vraagt om 
 passende interventiestrategieën. Dat betekent 
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De bewijslast binnen het bestuursrecht is anders 
dan die binnen het strafrecht. Dat zorgt ervoor dat 
partijen in een samenwerkingstraject op verschil-
lende wijzen te werk gaan. Inzicht in en begrip 
voor elkaars werkwijzen, (on)mogelijkheden en 
 cultuur zijn van groot belang voor een succesvolle 
samenwerking. 

ONTWIKKELINGEN 
De versterking van de bestuurlijke aanpak binnen 
de politie en succesvolle samenwerkingstrajecten 
hebben inmiddels hun vruchten afgeworpen. 
 Binnen de politie zijn nieuwe werkprocessen vast-
gesteld om de bestuurlijke aanpak structureel te 
borgen. In verschillende preweegdocumenten (op 
basis van een preweegdocument wordt besloten of 
een opsporingsonderzoek wordt opgestart) is een 
bestuurlijke paragraaf opgenomen. Hierdoor wordt 
in een zeer vroeg stadium al gedacht aan de moge-
lijkheid om bestuurlijk op te treden. Ook wordt de 
bestuurlijke aanpak als doelstelling in een plan van 
aanpak van het onderzoek geformuleerd. 

Het aantal bestuurs-
kundigen binnen 
de politie wordt uit-
gebreid

Omdat de politie proactief adviseert, gaan gemeen-
ten steeds vaker hun Damoclesbeleid ontwikkelen, 
herzien en toepassen. Daarnaast is de kwaliteit en 
juridische houdbaarheid van bestuurlijke rapporta-
ges aanzienlijk verbeterd. De politie wil een kwalita-
tief hoogwaardig advies aanbieden aan ontvangers 
die daarmee hun te nemen besluit of maatregel 
kunnen onderbouwen.

Doordat bestuurlijke rapportages de informatie-
positie van de ontvanger versterken, neemt bewust-
wording ten aanzien van de verwevenheid tussen 
het bestuur en de onderwereld toe. Bestuurskundi-
gen zijn de brug tussen politie en haar partners. 
Zij creëren awareness binnen de korpsen ten aanzien 
van bestuurlijke mogelijkheden. Het aantal 
bestuurskundigen binnen de politie wordt daarom 
uitgebreid. 

GEEN DOEL OP ZICH
De bestuurlijke aanpak is geen doel op zich. Het is 
een middel, een instrument in het voorkomen en 
bestrijden van criminaliteit en het beëindigen van 
ongewenste situaties. Soms kan dit bereikt worden 
met een strafrechtelijke veroordeling. Soms is het 
voldoende om een vergunning in te trekken. Soms 
is een combinatie van meerdere aanpakken nodig. 
Waar het om gaat, is dat in een casus de meest 
effectieve en kansrijke methode wordt gekozen, 
waarbij de mogelijkheden en bevoegdheden van 
de verschillende partners zo goed mogelijk worden 
afgewogen. <<

Op de website van het CCV is de publicatie Politie: part-

ner in de bestuurlijke aanpak te downloaden. De publicatie 

kan ook bij de politie worden aangevraagd via  

marina. renes@vtspn.nl. 

De burgemeester kan besluiten om de woning voor 
een bepaalde periode te sluiten, om de criminele 
 activiteiten vanuit de woning te beëindigen. De 
 burgemeester is hiertoe bevoegd op grond van 
 Opiumwet 13b (Wet Damocles), waarin staat dat de 
burgemeester bevoegd is tot oplegging van een last 
onder bestuursdwang indien in woningen of lokalen 
dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen 
 behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II 
wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe 
aanwezig is.

Met een bestuurlijke 
rapportage kan de 
politie een signaal 
doorgeven

Omdat er tijdens de zoeking een handelshoeveel-
heid hennep is aangetroffen, kan de burgemeester 
zich beroepen op artikel 13b van de Opiumwet en 
kan hij de woning sluiten. Richtlijnen van het Open-
baar Ministerie stellen dat er bij 0,5 gram harddrugs 
(lijst 1) of 5,0 gram softdrugs (lijst 2) kan worden 
gesproken over een handelshoeveelheid verdovende 
middelen. Bovendien kan de gemeente bestuurs-
dwang toepassen die erop gericht is de woning weer 
terug te brengen in de oorspronkelijke staat, zodat 
er geen sprake meer is van illegale (ver)bouw en 
onjuist gebruik van de nutsvoorzieningen. Eventueel 
kan dit gepaard gaan met een last onder dwangsom. 

INFORMATIE-UITWISSELING
In de genoemde casus heeft de politie het bestuur, 
in de persoon van de burgemeester, geïnformeerd 
door middel van een bestuurlijke rapportage. 
Met een bestuurlijke rapportage kan de politie een 
signaal, meestal een concreet feit, doorgeven aan 
het openbaar bestuur opdat het in staat wordt 
gesteld hiertegen bestuurlijke maatregelen te 
 treffen. De bestuurlijke rapportage is in dit geval 
opgesteld door een bestuurskundige van politie, 
in overleg met de zaaksofficier van justitie en de 
teamleider van het strafrechtelijk onderzoek. 
Deze afstemming met direct betrokkenen van OM 
en politie is essentieel. Toestemming van de officier 
van justitie voor informatieverstrekking aan derden 

is vereist, omdat deze onder meer toetst of het 
 proportioneel is de informatie te delen. Daarnaast 
beoordeelt de officier van justitie in afstemming 
met de teamleider van de politie of het strafrechte-
lijke onderzoek mogelijk wordt geschaad door het 
delen van de informatie. De Wet politiegegevens 
is hierbij leidend.

Gemeenten hebben met hun bestuurlijk instru-
mentarium diverse mogelijkheden om onwenselijke 
situaties of criminele processen te verstoren of te 
beëindigden, waardoor zij vaak de ontvangende 
partij zijn van een bestuurlijke rapportage. Bestuur-
lijke rapportages kunnen echter ook aangeboden 
worden aan andere partijen dan de gemeente. 
Woningbouwcorporaties, banken, verzekeraars en 
andere organisaties die mogelijkheden hebben 
om bij te dragen aan de aanpak van criminaliteit 
en onveiligheid, kunnen ook betrokken zijn bij 
de bestuurlijke aanpak. 

AFSTEMMING 
De bestuurlijke aanpak staat niet op zichzelf. Vaak 
wordt deze gecombineerd met een strafrechtelijk 
traject. De informatie die gedeeld wordt met het 
bestuur is in veel gevallen afkomstig uit een straf-
rechtelijk onderzoek. Het is verstandig om de 
betreffende partijen zo snel mogelijk te betrekken 
wanneer de bestuurlijke aanpak van een veilig-
heidsprobleem gewenst is. In de beginfase van 
een onderzoek kunnen al gesprekken plaatsvinden 
om te verkennen welke maatregelen het meest 
geschikt zijn. 

Werkprocessen 
 moeten de bestuur-
lijke aanpak borgen

Hierbij hoeft nog geen operationele informatie 
gedeeld te worden. Het gaat vooral om het creëren 
van commitment bij de betrokken partijen en het 
bepalen van de tactiek om het probleem aan te pak-
ken. Partners kunnen onderling aangeven welke 
informatie ze nodig hebben en kunnen maatregelen 
op elkaar afstemmen, zodat de aanpakken elkaar 
optimaal aanvullen. 

WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN

Een woning sluiting op grond van 
Opiumwet 13b kan betrekking hebben 
op het sluiten van huur- en koop-
woningen, woonwagens, woonboten 
en openbare gelegenheden als cafés, 
restaurants en winkels. 

Naast het strafrecht en het bestuurs-
recht biedt ook het civiel recht moge-
lijkheden om criminaliteit aan te 
pakken. Zo kan op grond van het 
Burgerlijk Wetboek een huurcontract 
buitengerechtelijk ontbonden worden 
wanneer er sprake is van overtreding 
van de Opiumwet en het gehuurde op 
last van de burgemeester is gesloten. 
Interessant hierbij is dat ook een 
standplaatsverhuurovereenkomst 
civielrechtelijk ontbonden kan worden.
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bestuurlijke aanpak als doelstelling in een plan van 
aanpak van het onderzoek geformuleerd. 

Het aantal bestuurs-
kundigen binnen 
de politie wordt uit-
gebreid
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afgewogen. <<
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› Naar inhoudsopgave

urgente zoekactie uitvoeren, ontstond in 1993 
 vanuit Van Baardewijks praktijkervaringen. 

‘Veiligheid doen 
we toch met z’n 
allen?’

Als politieman in Ridderkerk had hij de gewoonte 
om na een melding over een woninginbraak, al 
voordat hij ter plaatse was, bewoners en voorbij-
gangers aan te spreken. Als potentiële getuigen 
vroeg hij hen of ze de omschreven inbreker hadden 
gezien en om direct de politie te bellen zodra ze 
hem (weer) zouden zien. “Een collega zei op een dag 
het bijzonder te vinden dat ik mensen op straat 
vroeg mee uit te kijken naar de verdachte. Maar 
veiligheid doen we toch met z’n allen? Moet je voor-
stellen, een wijk in Ridderkerk van 8000 inwoners 
met maximaal twee politieauto’s en een politiemo-
tor beschikbaar. Hoe wil je dan zinvol op zoek gaan 
naar een inbreker?” 

Om snel en effectief te zoeken, bedacht Van Baarde-
wijk dat het handig zou zijn als mensen die in de 
buurt van een plaats delict wonen, vanuit de poli-
tiemeldkamer met een telefoonsysteem tegelijk 
benaderd zouden worden. Burgernet was geboren. 

TEKENING
Enkele jaren na het winnen van de Politie Innovatie-
prijs in 1997 kreeg Van Baardewijk de kans om het 
idee van Burgernet uit te werken. In mei 2004 ging 
de eerste pilot van start, in de gemeente Nieuwe-
gein. Inmiddels hebben 350 gemeenteraden beslo-
ten om Burgernet te starten. In het regeer- en 
gedoogakkoord van het inmiddels demissionaire 
kabinet Rutte werd de ambitie vastgelegd om Bur-
gernet landelijk ter beschikking te stellen.

Toch is Van Baardewijk, die tot 2000 rechercheur 
was en inmiddels als zelfstandig consultant werkt, 
van mening dat Burgernet zich nog volop kan door-
ontwikkelen. “Met het meldkamersysteem voor 
Burgernet heb je nu een potlood in handen en er 
zijn mensen die weten dat je daarmee kunt teke-
nen. Maar welke tekening je kunt maken, moet nog 
geleerd worden. 

door Lynsey Dubbeld
De auteur is trendanalist bij het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 ‘H
et idee is simpel, zo logisch eigenlijk. Ik 
heb er nooit iets briljants aan gevonden”, 
zegt Jankees van Baardewijk, die bekend 
staat als uitvinder van Burgernet. “Ik had 

niet het idee: ik ga Burgernet verzinnen. Het is 
meer zo dat op een gegeven moment allerlei 
 puzzelstukjes in elkaar vielen.”

Het idee voor Burgernet, een manier waarop bur-
gers, politie en gemeente samen met elkaar een 

>>

 De samenleving als kern van veiligheid, de politie als sterke arm 

‘ DE POLITIE IS NIET 
OPGERICHT OM 
BOEVEN TE  VANGEN’
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Burgernet, burgerparticipatie, publiek-private samen werking 
– de politie kan het niet alleen, is de gedachte. Volgens 
Jankees van Baardewijk, grondlegger van Burgernet, is dat 
de omgekeerde wereld. “De politie helpt de samenleving 
om criminaliteit te bestrijden.”

Operationele politiemensen 
moeten de juiste toon vatten om 

te kunnen communiceren met 
buurtbewoners, vindt Jankees van 

Baardewijk (tweede van links) 
/ foto: Inge van Mill.
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› Naar inhoudsopgave

‘Je moet oppassen 
dat je mensen niet 
overvoert met 
 hulpverzoeken’

De snelheid van de inzet van Burgernet, en de com-
municatievaardigheden binnen de politie kunnen 
zeker nog verbeteren. Denk alleen al aan de tone of 
voice – hoe leer je operationele politiemensen de 
juiste toon te vatten om te communiceren met 
buurtbewoners?”

Een aantal gemeenten gebruikt Burgernet 
 inmiddels in combinatie met Twitter en e-mail om 
deelnemers te informeren, bijvoorbeeld over wegaf-
sluitingen of bosbrandgevaar. Soms gebruikt de 
politie het alerteringssysteem om ook niet-tijdkriti-
sche zaken onder de aandacht van burgers te bren-
gen, zoals bij een aanvullend buurtonderzoek van 
de recherche. Van Baardewijk is huiverig voor een al 
te enthousiaste inzet. “De basis van Burgernet is 
realtime samenwerking bij urgente zoekacties. Je 
moet oppassen dat je mensen niet overvoert met 
hulpverzoeken, en dat je Burgernet primair gebruikt 
voor het doel waarvoor mensen deelnemer zijn 
geworden.”

Niet alleen burgers, ook ondernemers behoren tot 
de inmiddels meer dan 800�000 deelnemers van 
Burgernet. Vooral ondernemers die dagelijks te 
maken hebben met lokale veiligheid, zoals winke-
liers, behoren tot de doelgroep. “In Noord-Neder-
land en elders is daarnaast een aantal professionele 
doelgroepen op de weg benaderd, zoals busmaat-
schappijen, taxibedrijven, wegenwacht en beveili-
gingsbedrijven. Dit levert extra professionele slag-
kracht op.”

Bovendien bestaat er inmiddels een bloeiend 
 ‘Colleganet’, dat wordt gevormd door politiemensen 
die in hun vrije tijd helpen bij Burgernetacties. “In 
Friesland is zeventig procent van het blauw op 
straat deelnemer aan Colleganet. Daar hoeven we 
niet actief voor te werven. Net als Burgernet ver-
koopt het zichzelf. Het toont wel de grote betrok-
kenheid van politie bij de veiligheid in hun eigen 
omgeving.”

om strenger straffen niet meer dan emotionele 
symboolpolitiek.”

Samenwerking tussen politie, overheid, burgers en 
bedrijven is volgens Van Baardewijk cruciaal voor 
het vergroten van de pakkans. “De politie is niet 
opgericht om boeven te vangen, maar om boeven 
óp te vangen. De politie was er van oudsher om de 
inbreker die door de buurt gelyncht dreigde te wor-
den, op te vangen en over te dragen zodat hij een 
eerlijk proces zou krijgen.” 

‘De politie is de sterke 
arm, het verlengstuk 
van de samenleving’

De slogan ‘de politie kan het niet alleen’ is in de 
ogen van Van Baardewijk dan ook de omgekeerde 
wereld. “In Nederland hebben we ’s nachts één 
 politieman op zo’n 20�000 inwoners. Die kan toch 
in zijn eentje geen boeven gaan vangen? Dat is 
toch een grap? De politie verleent hulp aan de 
samen leving en helpt de samenleving om crimi-
naliteit te bestrijden.” Het begrip burgerparticipatie 
sug gereert volgens Van Baardewijk ten onrechte 
dat burgers betrokken zouden moeten worden 
bij de overheid. “De politie is de sterke arm, het 
 verlengstuk van de samenleving. Voor alle dingen 
die extra moeilijk of gevaarlijk zijn, bel je  
de politie.”

Wat betekent dat voor criminaliteitsbestrijdend 
Nederland? “We moeten vertrouwen stellen in de 
samenleving, en stoppen ertoe op te roepen dat 
burgers actief gaan participeren. Erken hoeveel 
mensen al betrokken zijn, dan komt de andere helft 
die dat nog niet is vanzelf wel mee. We zijn doorge-
slagen in polarisatie: alsof de bevolking uit goede óf 
slechte mensen bestaat, terwijl het slechte in ons 
allemaal kan zitten. Maatschappelijke veiligheid 
vereist een balans tussen vertrouwen aan de ene 
kant en gezond wantrouwen en alertheid aan de 
andere kant.” De gedachte achter Burgernet sluit 
naadloos aan bij dit perspectief. “Burgernet is geen 
verlengstuk van de politie. Ik zie het als een terug-
keer naar hoe het was en waarvoor de politie 
 oorspronkelijk bedoeld is.” <<

BURGERNET

‘Politie op zoek naar spionnen’. Dat 
schreef het Algemeen Dagblad in 2003 
op de voorpagina. Anno nu staat 
Burgernet bekend als een samenwer-
kingsverband tussen burgers, gemeen-
te en politie om de veiligheid in de 
woon- en werkomgeving te bevorde-
ren. “Burgernet is geen systeem, het is 
onze samenleving, die steeds meer een 
netwerk is geworden”, zegt Jankees van 
Baardewijk. “Zoeken naar boeven doe 
je als politie niet in je uppie.” In het 
regeerakkoord van Balkenende-IV is 
aangekondigd dat Burgernet landelijk 
wordt uitgerold. In het regeer- en 
gedoogakkoord van het kabinet Rutte 
is deze ambitie overgenomen. SMS-
Alert is inmiddels opgegaan in 
Burgernet, en aansluiting met Amber 
Alert is niet uit te sluiten. Maandelijks 
worden circa 400 Burgernetacties in 
gang gezet. Aan een actie nemen 
gemiddeld 1300 aangesloten burgers 
deel. Een effectevaluatie uit 2009 heeft 
laten zien dat in 5 tot 10 procent van de 
Burgernetacties een concreet opspo-
ringsresultaat wordt behaald. Omdat 
niet gestructureerd wordt bijgehouden 
of Burgernet tot aanhoudingen of het 
oplossen van een zaak heeft geleid, 
kunnen er geen landelijke ophelde-
ringspercentages worden berekend. 
Wel staat vast dat het systeem een 
aantal positieve neveneffecten heeft, 
zoals meer vertrouwen in de politie 
en minder onveiligheidsgevoelens.

ZSM
Volgens Van Baardewijk past Burgernet bij initiatie-
ven om de heterdaadkracht te vergroten. “Ieder 
 misdrijf wordt op heterdaad gepleegd. Maar er is 
nog veel winst te behalen in het direct aanhouden 
van verdachten. De politie wil natuurlijk zo kort 
mogelijk na een heterdaadmoment ter plekke zijn. 
Dat laatste betekent dat je de politie-organisatie 
zodanig moet inrichten, dat je zo direct mogelijk 
bereikt wordt en reageert op het moment dat een 
misdrijf gepleegd wordt.”

‘Heterdaadkracht 
is alle hens aan dek 
in de omgeving 
van een misdrijf’

Van Baardewijk is ervan overtuigd dat van die 
 benadering ook een preventieve werking uitgaat. 
“Heterdaadkracht is alle hens aan dek in de omge-
ving van een misdrijf – het betekent de alertheid en 
inzet van burgers, politie, bedrijven en professionals 
maximaal gebruiken. Zodat inbrekers weten: ik 
moet hier niet zijn, ik ga een ander vak kiezen. Het 
uiteindelijke doel is om criminaliteit te voorkomen, 
niet om gevangenissen te vullen.” 

Daarnaast zijn er verbindingen gelegd tussen heter-
daadkracht en Zo snel mogelijk afhandelen (ZSM), 
de aanpak waarmee politie en justitie verdachten 
van misdrijven, consequent en snel willen bestraf-
fen. Na aanhouding van de verdachte wordt meestal 
binnen een paar uur, en maximaal binnen drie 
dagen, besloten hoe de zaak wordt afgehandeld. 
“In de ZSM-aanpak is opgenomen dat de zaak van 
een op heterdaad aangehouden verdachte zo spoe-
dig mogelijk wordt bekeken. De bewijsvoering is nu 
eenmaal het meest eenvoudig als de verdachte op 
heterdaad betrapt is. Soms bekennen de daders 
spontaan tijdens de aanhouding.”

SYMBOOLPOLITIEK
Van Baardewijk benadrukt dat snel en streng straf-
fen pas zin heeft als de pakkans reëel is. “Bij de lage 
pakkans die er nu is, treft ZSM alleen de enkeling die 
wel gepakt wordt. Als de pakkans laag is, is de roep 
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› Naar inhoudsopgave

Preventie maat-
regelen bieden 
slechts tot op een 
bepaalde hoogte 
weerstand tegen 
autodieven

We spreken over homejacking wanneer iemand 
in een woning of ander gebouw met (dreiging van) 
geweld gedwongen wordt om zijn voertuigsleutels 
af te geven. Anders dan bij een autodiefstal na 
inbraak in de woning, wordt de bewoner bij home-
jacking altijd fysiek bij het delict betrokken door 
de directe confrontatie met de autodief.

Deze gewelddadige werkwijzen (modus operandi) 
bij autodiefstal worden mogelijk in de hand gewerkt 
door het feit dat de auto’s steeds beter beveiligd 
worden, waardoor autodieven zich direct op de 
eigenaar richten. De noodzaak om auto’s te beveili-
gen tegen diefstal of inbraak wordt al jaren onder-
kend en heeft zijn aanvang al in de fabriek.  

 inbraken, liquidaties of andere zware criminaliteit 
bezighouden, zo blijkt uit het onderzoek Georgani-
seerde autodiefstal. Dit is een deelonderzoek van 
het Nationaal Dreigingsbeeld 2012, dat voor de 
komende vier jaar een inschatting weergeeft van 
de dreigingen voor Nederland op het gebied van 
georganiseerde criminaliteit.

De diefstal van de auto is dus niet alleen een doel, 
maar ook een middel om andere criminele activitei-
ten mee te kunnen faciliteren. Dit leidt tot een toe-
name van diefstallen van nieuwe auto’s. Zo zijn >>

Autodiefstal waarbij geweld gebruikt wordt, 
komt de laatste jaren steeds vaker voor. 
Het bemachtigen van de autosleutel, in plaats 
van het openbreken van het voertuig, is een 
effectieve manier om de beveiliging van auto’s 
te omzeilen. In de strijd tegen georganiseerde 
autodiefstal moet de politie meer oog hebben 
voor heling, vindt Joyce van der Mark.

voor ramkraken bij voorkeur grote, solide auto’s 
nodig en dienen vluchtauto’s bij overvallen of 
 liquidaties hoge snelheden te kunnen behalen. 
Dit gegeven verandert de impact van het delict. 
Autodiefstal werd over het algemeen geclassificeerd 
als een delict met een lage (maatschappelijke) 
impact. Dat het vervelend is voor de eigenaar en er 
een emotionele component aan het delict kan zit-
ten, werd wel erkend. Maar de volgende reactie was 
veelal dat het uiteindelijk materiële schade betreft 
en dus vervangbaar is. De laatste jaren is echter, 
met name bij de georganiseerde variant van auto-
diefstal, een verschuiving te zien naar diefstal met 
geweld. Dit, in combinatie met de verwevenheid 
met andere (ernstige) delicten, vergroot de impact 
van georganiseerde autodiefstal. 

VERSCHIJNINGSVORMEN
Verschillende verschijningsvormen van georgani-
seerde autodiefstal waarbij geweld gebruikt wordt 
zijn: carjacking, homejacking en autodiefstal na 
woninginbraak. Carjacking is een benaming voor 
autodiefstal waarbij in het openbaar met (dreiging 
van) geweld de autosleutels en het voertuig 
 afhandig worden gemaakt. 

door Joyce van der Mark 
De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst 

IPOL van het KLPD. Zij deed samen met Hervy de 

Miranda onderzoek naar georganiseerde autodiefstal in 

Nederland.

 G
eorganiseerde autodiefstal wordt veelal 
gezien als een criminele hoofdactiviteit 
gericht op de (internationale) handel. 
In werkelijkheid is deze diefstal ook een 

neventaak van criminele organisaties die zich 
hoofdzakelijk met bijvoorbeeld overvallen, 

SECONDANT #3/4 | JULI-AUGUSTUS 2012 6564 SECONDANT #3/4

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 

CONFRONTATIE MET 
DE GEORGANISEERDE 
AUTODIEFSTAL 

Ill
us

tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s



Volgende pagina › ‹ Vorige pagina Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

Preventie maat-
regelen bieden 
slechts tot op een 
bepaalde hoogte 
weerstand tegen 
autodieven

We spreken over homejacking wanneer iemand 
in een woning of ander gebouw met (dreiging van) 
geweld gedwongen wordt om zijn voertuigsleutels 
af te geven. Anders dan bij een autodiefstal na 
inbraak in de woning, wordt de bewoner bij home-
jacking altijd fysiek bij het delict betrokken door 
de directe confrontatie met de autodief.

Deze gewelddadige werkwijzen (modus operandi) 
bij autodiefstal worden mogelijk in de hand gewerkt 
door het feit dat de auto’s steeds beter beveiligd 
worden, waardoor autodieven zich direct op de 
eigenaar richten. De noodzaak om auto’s te beveili-
gen tegen diefstal of inbraak wordt al jaren onder-
kend en heeft zijn aanvang al in de fabriek.  

 inbraken, liquidaties of andere zware criminaliteit 
bezighouden, zo blijkt uit het onderzoek Georgani-
seerde autodiefstal. Dit is een deelonderzoek van 
het Nationaal Dreigingsbeeld 2012, dat voor de 
komende vier jaar een inschatting weergeeft van 
de dreigingen voor Nederland op het gebied van 
georganiseerde criminaliteit.

De diefstal van de auto is dus niet alleen een doel, 
maar ook een middel om andere criminele activitei-
ten mee te kunnen faciliteren. Dit leidt tot een toe-
name van diefstallen van nieuwe auto’s. Zo zijn >>

Autodiefstal waarbij geweld gebruikt wordt, 
komt de laatste jaren steeds vaker voor. 
Het bemachtigen van de autosleutel, in plaats 
van het openbreken van het voertuig, is een 
effectieve manier om de beveiliging van auto’s 
te omzeilen. In de strijd tegen georganiseerde 
autodiefstal moet de politie meer oog hebben 
voor heling, vindt Joyce van der Mark.

voor ramkraken bij voorkeur grote, solide auto’s 
nodig en dienen vluchtauto’s bij overvallen of 
 liquidaties hoge snelheden te kunnen behalen. 
Dit gegeven verandert de impact van het delict. 
Autodiefstal werd over het algemeen geclassificeerd 
als een delict met een lage (maatschappelijke) 
impact. Dat het vervelend is voor de eigenaar en er 
een emotionele component aan het delict kan zit-
ten, werd wel erkend. Maar de volgende reactie was 
veelal dat het uiteindelijk materiële schade betreft 
en dus vervangbaar is. De laatste jaren is echter, 
met name bij de georganiseerde variant van auto-
diefstal, een verschuiving te zien naar diefstal met 
geweld. Dit, in combinatie met de verwevenheid 
met andere (ernstige) delicten, vergroot de impact 
van georganiseerde autodiefstal. 

VERSCHIJNINGSVORMEN
Verschillende verschijningsvormen van georgani-
seerde autodiefstal waarbij geweld gebruikt wordt 
zijn: carjacking, homejacking en autodiefstal na 
woninginbraak. Carjacking is een benaming voor 
autodiefstal waarbij in het openbaar met (dreiging 
van) geweld de autosleutels en het voertuig 
 afhandig worden gemaakt. 

door Joyce van der Mark 
De auteur is als onderzoeker werkzaam bij de Dienst 

IPOL van het KLPD. Zij deed samen met Hervy de 

Miranda onderzoek naar georganiseerde autodiefstal in 

Nederland.

 G
eorganiseerde autodiefstal wordt veelal 
gezien als een criminele hoofdactiviteit 
gericht op de (internationale) handel. 
In werkelijkheid is deze diefstal ook een 

neventaak van criminele organisaties die zich 
hoofdzakelijk met bijvoorbeeld overvallen, 

SECONDANT #3/4 | JULI-AUGUSTUS 2012 6564 SECONDANT #3/4

Toename van geweld en verwevenheid met andere criminaliteit 

CONFRONTATIE MET 
DE GEORGANISEERDE 
AUTODIEFSTAL 

Ill
us

tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s



› Naar inhoudsopgave

nog niet structureel als zodanig gedocumenteerd. 
In de politiesystemen bestaat sinds 2008 een 
 ‘MO-code’, waarmee aangegeven kan worden om 
wat voor soort autodiefstal het gaat. Voorbeelden 
van deze MO-codes zijn de eerder genoemde car-
jacking, homejacking en diefstal na woninginbraak. 
Deze code dient te zorgen voor een beter inzicht in 
de prevalentie van confronterende varianten van 
georganiseerde autodiefstal. De politiekorpsen 
zijn bereid om de MO-code in te voeren, maar met 
de invoering van het nieuwe politiesysteem in 
2010 is de invoering van deze code bemoeilijkt.  
Hierdoor is de accuratesse van de cijfers over con-
fronterende/gewelddadige autodiefstallen zo laag 

procent onder het niveau van 2007 blijft (zie figuur 2). 
In 2011 is het aantal gestolen personenauto’s met 
zeven procent gestegen ten opzichte van 2009. 

Tegelijkertijd lijkt er een verschuiving waar te 
nemen in de aard van het delict: het aandeel geor-
ganiseerde diefstallen waarbij (de dreiging met) 
geweld gebruikt wordt om de auto te bemachtigen, 
lijkt toe te nemen. Daarvoor waren Ferwerda en 
anderen in 2005 al bevreesd in hun onderzoek naar 
georganiseerde autodiefstal.

Helaas worden de verschillende autodiefstallen 
waarbij een gewelddadige confrontatie plaatsvindt 

CARJACKING POLITIE 
AMSTERDAM-AMSTELLAND

Onder bedreiging van een vuurwapen 
is de eigenaar van een Audi A6 Avant 
Quattro van zijn voertuig beroofd. De 
man had deze auto te koop gezet op 
Marktplaats en al snel kwam er een 
reactie op de advertentie. De eigenaar 
maakte een afspraak met deze poten-
tiële koper voor het bekijken van de 
auto. Op de afgesproken tijd kwamen 
er twee gemaskerde mannen aan, die 
in de auto stapten en onder bedrei-
ging met een pistool de eigenaar 
dwongen de sleutel af te geven waar-
na de daders ervandoor gingen. De 
politie kwam de gestolen auto toeval-
lig op het spoor en heeft nog getracht 
het voertuig te achtervolgen, maar 
dat is niet gelukt.

Figuur 1 > Gestolen personenauto’s in percentage ten opzichte 

van 2000

Figuur 2 > Gestolen personenauto’s 2007 - 2011 

bemachtigen, zal er eerder en vaker contact met 
het slachtoffer ontstaan, wat kan leiden tot geweld-
dadige confrontaties. Deze confrontaties kunnen 
zowel fysieke als psychische schade voor het 
 slachtoffer opleveren.

VERSCHUIVING 
In het afgelopen decennium is de diefstal van 
 personenauto’s flink gedaald. Zoals figuur 1 laat 
zien lag het aantal gestolen auto’s in 2009 nog maar 
op 43 procent van het aantal in 2000. Justitiemede-
werkers Ton Eijken en Jaap de Waard voorspelden 
deze forse daling al in 1993. Zij stelden dat het aantal 
autodiefstallen in Nederland in de daaropvolgende 
vijftien jaar behoorlijk zou dalen, indien alle nieuw 
te produceren auto’s vanaf 1993 zouden worden 
voorzien van een standaardbeveiliging. 

Autodiefstallen 
met geweld worden 
niet structureel zo 
gedocumenteerd

De cijfers van de Rijksdienst voor het wegverkeer 
(RDW) tonen aan dat vanaf 2000 al een daling is te 
zien van het aantal gestolen personenauto’s. 
Figuur 1 toont aan dat deze daling voortzet tot in 
2009, waarna het aantal gestolen auto’s langzaam 
omhoog kruipt. Echter, in 2011 vormt het aantal 
gestolen auto’s alsnog maar 46 procent van het 
aantal in 2000.

Indien ingezoomd wordt op de laatste vier jaar, ver-
volgt de afname van gestolen auto’s zich tot 2009, 
waarna het langzaam toeneemt, maar nog net één 
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Verzekeringsmaatschappijen stellen steeds hogere 
eisen aan de beveiliging. Dat zet aan tot een blij-
vende ontwikkeling van nieuwe beveiligings-
methoden. Preventie maatregelen zoals het beveili-
gen van auto’s bieden echter slechts tot op een 
bepaalde hoogte weerstand tegen de autodieven. 
Het bemachtigen van de autosleutel, in plaats van 
het openbreken van de auto, is een effectieve 
manier om de beveiliging van auto’s te omzeilen. 
Deze  variant van autodiefstal, waarvan de ontwik-
keling zich in 2012 voortzet, brengt ernstige gevol-
gen voor de slachtoffers met zich mee. Zij lopen een 
groter risico om direct bij het delict betrokken te 
raken. Doordat de dieven de autosleutel dienen te >>
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de invoering van het nieuwe politiesysteem in 
2010 is de invoering van deze code bemoeilijkt.  
Hierdoor is de accuratesse van de cijfers over con-
fronterende/gewelddadige autodiefstallen zo laag 

procent onder het niveau van 2007 blijft (zie figuur 2). 
In 2011 is het aantal gestolen personenauto’s met 
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CARJACKING POLITIE 
AMSTERDAM-AMSTELLAND

Onder bedreiging van een vuurwapen 
is de eigenaar van een Audi A6 Avant 
Quattro van zijn voertuig beroofd. De 
man had deze auto te koop gezet op 
Marktplaats en al snel kwam er een 
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Figuur 1 > Gestolen personenauto’s in percentage ten opzichte 

van 2000

Figuur 2 > Gestolen personenauto’s 2007 - 2011 
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Deze  variant van autodiefstal, waarvan de ontwik-
keling zich in 2012 voortzet, brengt ernstige gevol-
gen voor de slachtoffers met zich mee. Zij lopen een 
groter risico om direct bij het delict betrokken te 
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dat er geen valide overzicht uit gegenereerd kan 
worden. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuig-
criminaliteit geeft zelfs aan dat van alle geregi-
streerde autodiefstallen slechts bij ongeveer  
30 procent een MO-code wordt ingevoerd. 

De gegevens worden dus op twee manieren 
 vertekend. Ten eerste zijn de cijfers op basis van 
de MO-code veel lager dan het werkelijke aantal, 
omdat deze slechts in ongeveer 30 procent van 
de gevallen wordt ingevuld. Ten tweede heeft de 
overgang naar het nieuwe politiesysteem ervoor 
gezorgd dat er vanaf 2010 nog minder MO-codes 
worden ingevuld dan voor die tijd. Hierdoor is 

het niet mogelijk om de cijfers van de verschillende 
jaren met elkaar te vergelijken. Uitsluitend voor de 
gewelddadige  variant carjacking is wel een bruik-
bare dataset beschikbaar. Deze gegevens worden 
gepresenteerd in figuur 3. Deze figuur laat vanaf 
2010 een flinke stijging in het aantal carjackings 
zien. Op basis van dit overzicht en de beschikbare 
gegevens van de overige gewelddadige vormen van 
autodiefstal kan wel het vermoeden van een groei-
ende trend in het totaal aantal gewelddadige auto-
diefstallen worden uitgesproken. Immers, ervan 
uitgaande dat het percentage ingevulde MO-codes 
gelijk verdeeld is over de verschillende MO’s kunnen 
er geen absolute cijfers gepresenteerd en vergeleken 

worden, maar kan wel een schatting gemaakt 
 worden van het aandeel confronterende/geweld-
dadige autodiefstallen. Op basis van de gegevens 
over carjacking alleen kan al gesteld worden dat 
tijdens de diefstal meer sprake is van gewelddadige 
confrontaties met slachtoffers en andere personen 
in het publieke domein.

KAT-EN-MUISSPEL
Omdat beveiligingsmaatregelen geen soelaas 
 bieden tegen de gewelddadige autodieven, lijkt het 
onaantrekkelijk maken van de diefstal een betere 
remedie tegen deze vorm van georganiseerde auto-
diefstal. Door het gebruik van elektronische maat-
regelen kan de diefstal van auto’s onaantrekkelijk 
gemaakt worden. 

Met remote control 
kan de auto op 
afstand gestopt 
 worden

Verschillende elektronische maatregelen om de 
diefstal van het voertuig onaantrekkelijk te maken 
zijn bijvoorbeeld track & trace systemen en remote 
control. Een gestolen auto kan door een track & 
trace systeem opgespoord worden door de politie. 
Door het gebruik van remote control kan de auto 
op afstand gestopt worden, waardoor de daders 
niet verder kunnen rijden met de gestolen auto. 
Tevens zou dit systeem eventuele gevaarlijke 
 achtervolgingen van de autodieven in hun (snelle) 
gestolen auto’s door de politie kunnen voorkomen. 
Kant tekening bij deze elektronische maatregelen is 
wel dat de georganiseerde autodieven zich zullen 

mee ontwikkelen op dit gebied, waardoor het altijd 
een kat-en-muisspel zal blijven tussen de dieven 
en de opsporingsdiensten. 

Een andere methode is om het verhandelen van 
de gestolen auto’s te bemoeilijken. De politie zou 
de aandacht meer moeten vestigen op de aanpak 
van heling. Het merendeel van de auto’s wordt 
namelijk gestolen voor de handel. Indien er geen 
afzetmarkt meer is voor gestolen auto’s verliest 
de georganiseerde autodiefstal zijn lucrativiteit. 
Men zegt niet voor niets ‘zonder heler geen steler’. 

Voor welke aanpak er uiteindelijk ook gekozen 
wordt, samenwerking van de verschillende branche-
organisaties met de politie is van wezenlijk belang. 
Dit belang wordt steeds sterker onderkend en vindt 
zijn uitwerking in samenwerkings overeenkomsten 
als het Landelijk Informatie centrum Voertuigcrimi-
naliteit, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 
en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. 
Al deze instanties verenigen verschillende publieke 
en private organisaties die een rol spelen bij de aan-
pak van georganiseerde autodiefstal. Deelnemende 
partijen zijn: de RDW, politie, Openbaar Ministerie, 
justitie, RAI- Vereniging, BOVAG, Verbond van Verze-
keraars, ANWB, Transport en Logistiek Nederland 
en Auto Recycling Nederland. Zij brengen kennis 
en kunde op het gebied van de georganiseerde auto-
diefstal samen en maken een effectieve integrale 
aanpak mogelijk. <<

Het rapport Georganiseerde autodiefstal is te vinden op 

www.politie.nl/KLPD/download.

Figuur 3 > Ontwikkeling in carjackings over de periode 2007 - 2011
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van het Home Office (ministerie van Binnenlandse Zaken).  
Het is de eerste omvangrijke studie in een EU-lidstaat naar  
de kosten van cybercrime. TNO ‘vertaalde’ de Britse 
 uitkomsten naar de Nederlandse situatie en corrigeerde 
ze waar nodig. 

‘Het is haast ondoenlijk 
om goed onderzoek 
te doen’

Ook andere onderzoeken, zoals van Ernst & Young, en 
 publicaties van Eurostat, het Korps landelijke politiediensten, 
PricewaterhouseCoopers, McAfee, Symantec en Govcert.nl 
werden gebruikt om tot de publicatie te komen. De cijfers 
geven volgens TNO een eerste inschatting en vragen om 
 nadere studie.

door Paul Kattestaart
De auteur werkt als journalist bij KEPCOM Creatieve  

Communicatie in Delft.

 C
ybercrime kost de Nederlandse samenleving mini-
maal 10 miljard, maar misschien wel 20 of 30 miljard 
euro per jaar. Driekwart van de schade komt voor 
 rekening van het bedrijfsleven, vijftien procent is voor 

de overheid en tien procent voor de burger. De grootste schade 
veroorzaakt inbreuk op intellectueel eigendom, gevolgd door 
industriële spionage, belasting- en uitkeringsfraude, afper-
sing en onlinediefstal van geld en klantgegevens. De schade 
omvat niet alleen directe kosten, schadevergoedingen en 
 boetes, maar ook imagoschade en investeringen in preven-
tieve en repressieve maatregelen.

Deze cijfers en gegevens publiceerde TNO begin april.  
De organisatie baseerde zich onder meer op een onderzoek 
dat een adviesbureau in Groot-Brittannië deed in opdracht 
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BESTRIJDING 
CYBERCRIME 
VRAAGT OM 
INHAALSLAG

Ook ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf 
kunnen slachtoffer worden 
van cybercrime / foto: 
Liesbeth Dingemans.

Bedrijfsleven

Cybercrime blijft allang niet meer beperkt tot 
hightechcriminelen die het systeem van een multinational 
hacken op zoek naar klantgegevens. In onze gedigitaliseerde 
wereld kan iedereen met een internetverbinding een webwinkel 
oplichten, nepmailtjes versturen en frauderen met internet-
bankieren. Het bedrijfsleven lijkt het grootste slachtoffer van 
computer criminaliteit. Politie en justitie doen er alles aan om 
de razendsnel voort gaande ontwikkelingen bij te houden.
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GROTE MOEITE
Wouter Stol heeft grote moeite met dit soort statistische 
gegevens over cybercrime. Als lector Cybersafety aan de 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en bijzonder hoogleraar 
Politiestudies aan de Open Universiteit is hij al jaren een 
 autoriteit op dit gebied. “Er circuleren verschillende getallen, 
maar vanuit wetenschappelijk perspectief zijn het slagen in 
de lucht. We weten simpelweg niet hoe vaak cybercrime 
plaatsvindt, wat de schade is en zelfs niet of de meeste 
 schade bij het bedrijfsleven ligt. Vergelijkend onderzoek is 
niet voorhanden. Af en toe verschijnt er een onderzoek door 
een  beveiligingsbedrijf of adviesbureau, maar dat rammelt 
vaak methodisch. Dan blijft onduidelijk wat precies is onder-
zocht en hoe. Het is ook haast ondoenlijk om goed onderzoek 
te doen. Vaststellen wat je onder cybercrime en schade ver-
staat, is al lastig. Maar om hoeveel miljarden het precies 
gaat, vind ik niet zo interessant. Bedrijven hebben er veel last 
van en het is een groot probleem dat aandacht verdient, 
zoveel is evident.”

Bekende recente voorbeelden van cybercrime zijn het 
Bredolab, waar in oktober 2010 een botnet oftewel kwaadaar-
dig netwerk werd opgerold, en de hack bij certificaatautoriteit 
Diginotar in juli 2011. In het laatste geval werden valse certifi-
caten verspreid, waardoor de veiligheid van onder meer onze 
overheidswebsites niet meer gegarandeerd kon worden. Begin 
dit jaar verschafte een hacker zich toegang tot honderden 
 servers van KPN. Zaken als deze komen prominent in het 
nieuws. Hierdoor kan het idee ontstaan dat cybercrime vooral 
een probleem is van grote bedrijven en organisaties. Een mis-
vatting, vindt Stol. “Natuurlijk is het voor cybercriminelen 
lucratief en interessant om in te breken in het systeem van 
een multinational. Je kunt meer klant- en bedrijfsgegevens 
buitmaken en hebt meer eer van je hack dan bij een inbraak 

in de pc van de bakker op de hoek. Maar ook het midden- en 
kleinbedrijf loopt risico’s. Elke ondernemer kan het slachtoffer 
worden van een virusaanval, phishingmail of botnet en elke 
webwinkel is fraudegevoelig.”

HACKEN EN E-FRAUDE
Het meeste last heeft het bedrijfsleven van hacken en vooral 
e-fraude, schat Stol in. Bij hacken gaat het om diefstal van 
bedrijfsgegevens die pas later mogelijk geldelijk gewin opleve-
ren. E-fraude is een verzamelbegrip voor financieel bedrog 
met gebruikmaking van ICT. Klanten bestellen bijvoorbeeld 
een artikel in de webwinkel en betalen niet of annuleren hun 
betaling zodra de bestelling binnen is. Vaak gaat dit gepaard 
met identiteitsmisbruik. Ook de internetfraude waar banken 
mee kampen, valt hieronder. “E-fraude is wijdverspreid en kan 
door iedereen worden gepleegd. Hetzelfde geldt voor internet-
piraterij. Illegaal muziek, films of software downloaden en 
kopiëren, is een volkssport geworden. Deze schending van 
intellectueel eigendom is een omvangrijke categorie binnen 
de cybercrime. Het tegengaan ervan heeft geen hoge prioriteit 
bij politie en justitie, maar is vooral een taak van bijvoorbeeld 
Buma/Stemra en fabrikanten zelf.” 

‘De samenleving is zo 
snel gedigitaliseerd,  
dat politie en justitie dit 
niet konden bijhouden’

Industriële spionage – het computersysteem van een 
 concurrent binnendringen om het laatste ontwerp van een 

nieuw product te stelen – mag bij TNO op nummer 2 staan, 
maar komt volgens Stol zelden voor, zeker in Nederland. 
“Ik ken geen grote voorbeelden.”

De aanpak van hacken en e-fraude heeft wél topprioriteit 
bij politie en justitie. Punt is alleen dat de wethandhavers 
een kennisachterstand hebben. De hoogleraar schetst 
de  oorzaak: “In het begin was cybercrime een truc van 
 gespecialiseerde hightechcriminelen. De politie zette eigen 
cyber specialisten in, leidde er meer op en formeerde het Team 
High Tech Crime van de Nationale Recherche. Beide partijen 
spelen het spel nu, een soort wedloop op hoog niveau. Het 
gaat vooral om zware criminaliteit, zoals skimmingbendes, 
kinder porno, wapen- en drugshandel. Ondertussen is de 
samen leving zo snel gedigitaliseerd, dat politie en justitie dit 
niet konden bijhouden. De kennisverbreding op lager niveau is 
vrij laat in gang gezet. De doorsnee agent moet er nog aan 
wennen dat zijn dagelijkse werk zich in de digitale wereld 
afspeelt. Kom je nu als mkb’er op het politiebureau aangifte 
doen omdat je vermoedt dat je computer is gehackt, dan is 
er niet altijd iemand die daar adequaat actie op weet te 
 ondernemen.”

ACHTERSTAND WEGWERKEN
Politie en justitie zijn de laatste jaren druk bezig de 
 achterstand weg te werken. Zo is er extra geïnvesteerd in 
opleidingen, waardoor er zowel digitale rechercheurs als 
cybercrime-officieren van justitie zijn bijgekomen. Essentieel 
is het Programma Aanpak Cybercrime (PAC), dat in 2008 onder 
de Raad van Korpschefs van start ging en in 2011 met vier jaar 
werd verlengd. Dit overheidsinitiatief stimuleert de ontwik-
keling en verspreiding van nieuwe kennis over cybercrime, 
nieuwe tools en nieuwe werkwijzen bij de politie. 

Programmamanager is Henk Klap. Hij verstaat onder 
 cybercrime alleen delicten die met, door of tegen computers 
worden gepleegd, zoals hacking, mailbombardementen en 
pogingen om infrastructuren plat te leggen. “Daarnaast heb 
je criminaliteit die al bestond maar nu via digitale weg wordt 
gepleegd, van fraude tot de verspreiding van kinderporno. 
Dat noem ik geen cybercrime, maar moet natuurlijk evengoed 
bestreden worden.” Volgens Klap kost het nu eenmaal tijd om 
de 50�000 politiemensen in Nederland op het juiste kennis-
niveau te krijgen, maar de organisatie doet wat ze kan. “Ons 
credo is ‘Digitaal is normaal’. Per jaar ronden ongeveer duizend 
opsporingsambtenaren de opleiding af. Dat vind ik een goed 
tempo, binnen de financiële mogelijkheden en de opleidings-
ruimte die we hebben.”

‘Elk korps heeft  
een Bureau Digitale 
Expertise’

Het PAC ondersteunt ruim honderd initiatieven in het hele 
land. Klap noemt de e-learningmodule die de 4500 intake-
medewerkers kunnen volgen, zodat zij aan de balie van de 
politiebureaus snel en adequaat service kunnen verlenen aan 
 bijvoorbeeld ondernemers. In de nieuwe Handreiking voor 
delicten met een digitale component – ook online beschikbaar – 
kunnen politiemensen onder meer nazoeken welke strafbare 
feiten er zijn, welk artikel van toepassing is, hoe ze bewijs-
materiaal veiligstellen, welke preventieadviezen ze kunnen 
geven. Verder steekt de politie veel geld en energie in de 
 ontwikkeling van digitaal gereedschap voor de digitale 
experts, die de rechercheurs ondersteunen. >>
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Klap: “De experts doen het forensisch onderzoek als de 
 politie computers en andere apparatuur in beslag heeft 
 genomen. Daarop staan steeds grotere en beter beveiligde 
bestanden. Elk korps heeft een Bureau Digitale Expertise, 
dat niet alleen kennis en kunde nodig heeft, maar ook steeds 
geavanceerdere tools om het werk in en aan computers te 
 kunnen verrichten.”

AANGIFTE DOEN
Een ander initiatief vanuit het PAC is het Digitaal Bedrijven-
loket Cybercrime in Flevoland, een pilot van de lokale politie 
en het bedrijfsleven die binnenkort wordt opgeleverd. 
Ondernemers uit deze provincie kunnen hier digitaal aangifte 
doen van hacking, skimming, phishing, internetfraude en 
andere vormen van cybercrime. Ook vinden ze er actuele  
 informatie en preventietips. Aangifte doen van cybercrime, 
is voor ondernemers lang niet altijd vanzelfsprekend. Grote 
bedrijven zijn bang voor imagoschade, terwijl veel mkb’ers er 
geen tijd voor willen vrijmaken of twijfelen aan het nut van 
aangifte doen. Chertie Dirks, projectmanager/adviseur van 
de Kamer van Koophandel (KvK) Limburg in Roermond, kan 
ervan meepraten. “Ondernemers verwachten dat de politie 
snel een dader oppakt, maar omdat dit bij cybercrime meestal 
niet mogelijk is, doen ze maar geen aangifte. Toch stimuleren 
wij hen daarin, want als blijkt dat meer ondernemers tegen 
hetzelfde aanlopen, krijgt de politie een beter beeld van wat 
er speelt en kan vanuit die wetenschap wellicht actie 
 ondernemen.”

BEWUSTWORDING CREËREN
Bij de KvK melden zich wel steeds meer ondernemers in ver-
band met cybercrime. Ze zijn bijvoorbeeld digitaal opgelicht 
of maken zich zorgen dat hun personeel de bedrijfsnaam en 
-gegevens te vaak of te gemakkelijk bekendmaakt op sociale 

media. De KvK Limburg heeft deze meldingen onder de 
 aandacht gebracht van het Limburgse Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (RPC), waarin overheid (politie, 
 justitie, gemeenten) en bedrijfsleven (KvK, VNO-NCW, mkb) 
samenwerken. Vanuit deze en de tien andere RPC’s in 
Nederland is vorig jaar een werkgroep samengesteld met 
Chertie Dirks als voorzitter. “Met de werkgroep willen we 
 gezamenlijk inzicht krijgen in de problematiek, bewust-
wording bij ondernemers creëren en hen informeren hoe zij 
moeten handelen. Over cybercrime is veel onbekend, maar 
wij focussen ons op wat we wél weten.”

Half juni organiseerde de werkgroep bij de KvK Utrecht een 
landelijke pilotbijeenkomst over cybercrime. Dirks: “De bood-
schap luidde: ga bewust om met internet, gebruik vooral 
 sociale media, maar weet waar je op moet letten, wat wel en 
niet verantwoord is.” 

‘Velen realiseren zich 
niet dat daders vaak 
 ex-werknemers zijn’

Behalve informatie kregen de bezoekers tips voor veilig 
 ICT-gebruik, zoals: ‘Laat uw systeem automatisch bijwerken 
(patches, updates)’, ‘Beveilig uw digitale communicatie’ 
en ‘Bepaal het beleid voor wachtwoorden, gedragscodes, 
werkinstructies, etc.’ Ook werd het nieuwe onderdeel ‘Digitaal 
ondernemen’ van de door Syntens Innovatiecentrum ontwik-
kelde ‘Veiligheidsscan kleine bedrijven’ gelanceerd. Hiermee 
kunnen bedrijven, met subsidie van de overheid, laten door-
meten hoe zij zich digitaal gedragen en op welke punten 

ze hun gedrag kunnen verbeteren. “Na de landelijke pilot 
 volgen regionale bijeenkomsten.”

‘Criminelen worden 
lid van een community 
om mailadressen te 
 achterhalen’

NIEUWE GEVAREN
Wouter Stol weet dat mkb’ers een stimulans bij de beveiliging 
van apparatuur en het opstellen van beveiligingsprocedures 
kunnen gebruiken. “Zo realiseren velen zich niet dat daders 
vaak ex-werknemers zijn. Die mag je dus geen toegang tot 
bedrijfsgegevens meer geven. Verder hoort iedereen binnen 
de organisatie alert te zijn op phishing en mag niemand 
spooknota’s betalen.” De communicatie met klanten via 
 sociale media, vormt ook een gevaar. “Als je binnen een 
 community over een product praat, kan dat voor criminelen 
een aanknopingspunt zijn om een phishingmail te sturen. 
Hoe meer zij van een potentieel slachtoffer weten, hoe 
 gerichter ze daarop kunnen inspelen en hoe groter de kans 
dat de ontvanger erin trapt.”

Simplistische phishingaanvallen hebben hun beste tijd 
gehad, voorziet Stol, want die kent iedereen nu wel. Nepmails, 
bijvoorbeeld van banken, zullen professioneler worden: een 
goede tekst, mooie opmaak, authentiek lijkend logo. 
Criminelen gaan hun aanvallen gehaaider en specifieker 
opzetten. Ze achterhalen bijvoorbeeld bijvoorbeeld wie 

waar bankiert, worden lid van een community om mail-
adressen en informatie te achter halen.” Zo zullen er voorlopig 
steeds nieuwe gevaren  opdoemen, maar voor de lange termijn 
is hij optimistisch. “Uiteindelijk zal er een nieuwe balans ont-
staan tussen  criminaliteit en de aanpak ervan. De balans die er 
was, werd verstoord door de komst van internet. We beleven 
nu een  hectische periode en moeten roeien met de riemen die 
we hebben, maar als de ontwikkelingen zijn uitgeraasd, zullen 
we cybercrime redelijk onder controle krijgen. Dat kan 
 overigens nog wel tientallen jaren duren.” <<

Kijk voor meer informatie over de ‘Veiligheidsscan kleine bedrijven’ 

op www.stavoorjezaak.nl. Het Digitaal Bedrijvenloket Flevoland vindt 

u op www.mijnpolitie.nl/ondernemer/index.shtml.
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Column

 D
e kwartiermakers van de nieuwe 
nationale politie hebben een 
devies voor hun organisatie 
bedacht. Het luidt: Alert en 

Slagvaardig. Weinig origineel. Onder het 
logo van de vroegere gemeentepolitie 
stond Vigilat ut Quiescant, oftewel 
“Ga maar rustig slapen, wij waken over 
u”. Een achterhaald, want paternalistisch 
concept. De kwartiermakers hebben ook 
bedacht wat het motto van hun nieuwe 
corps zal zijn. Dat wordt: VERTROUWEN. 
Nu zult u zeggen: nou dat is toch mooi? 
Daar kan toch niemand tegen zijn? Toch 
wel. Waarom zouden we vertrouwen in 
de politie moeten hebben? Dient het 
optreden van Hermandad niet principieel 
met enig gepast wantrouwen te worden 
bekeken? Zijn ze wel alert genoeg? Of 
misschien al te slagvaardig? En is het 
wel verstandig om voor onze veiligheid 
volledig op de politie te vertrouwen? 
Hebben de burgers geen eigen 
 verantwoordelijkheid?

Inmiddels valt de wens van de kwartier-
makers om het vertrouwen van de 
 burgers te willen winnen, wel te begrij-
pen. Hoewel de criminaliteit de afgelo-
pen jaren is gedaald, is het vertrouwen 
van de burgers in de politie verminderd. 
Hier ligt dus een probleem. De Engelse 
politie heeft het daarom tien jaar gele-
den over een andere boeg gegooid. De 
concepten wijkagent en buurtpolitie 
werden ingeruild voor reassurance poli-
cing. De bobbies trokken de buurten in 
om ook op de kleinste criminele slakken 
zout te komen leggen. Helaas, het heeft 
niet mogen baten. De buurtbewoners 
werden er knap zenuwachtig van. En het 
vertrouwen in de politie nam verder af. 
Pogingen om het vertrouwen van de 
bevolking te herwinnen, zijn hoe dan 
ook tot mislukken gedoemd. Het afne-
mende vertrouwen in instituties berust 
namelijk niet op falend politieoptreden 
maar op vrees voor globalisering, Polen, 
de EU en mannen met geblondeerd haar. 
Reassurance policing kan daar niets aan 
veranderen. 

Is het erg dat de kwartiermakers dit niet 
goed begrijpen? Nee, dat geeft niets, 
want het is hun taak ook niet om de 
 missie van de nieuwe politie te bepalen. 
Dat is in een democratie de taak van 
gekozen bestuurders. Helaas boezemt 
het nieuwe politiebestel juist op dit 
punt weinig vertrouwen in. De demo-
cratische controle over een nationale 
politie ligt bij de minister van Veiligheid 
en Justitie. Gaat die het lokale veilig-
heids- en openbare ordebeleid vanuit 
Den Haag bepalen? Of wordt dit vooral 
de taak van de tien zogenoemde regio-
burgemeesters? Maar zo ja, waarom is 
die taak van de regioburgemeesters dan 
nog zo weinig uitgewerkt? En waarom 
is nog niet bedacht wat de rol van het 
driehoeksoverleg in het nieuwe bestel 

gaat worden? Worden de BOA’s de 
 nieuwe gemeentepolitie bij gebrek aan 
beter? De Kwartiermakers lijken zich 
over deze nijpende bestuurlijke vragen 
weinig zorgen te maken. Op een recent 
politiecongres in Amsterdam waren de 
buzz words, behalve Alertheid, Slagvaar-
digheid en Vertrouwen, “ruimte voor 
professionaliteit”, “weerbaarheid” en 
“verantwoording achteraf”. Ook de 
arbeidsvoorwaarden kwamen uiteraard 
uitvoerig aan de orde. Nog voordat de 
nieuwe organisatie van start is gegaan, 
is men reeds vooral met zichzelf bezig. 
In het Verenigd Koninkrijk kunnen zeker 
goede ideeën worden opgedaan voor de 
besturing van de nieuwe politieorgani-
satie. Reassurance policing is daar oud 
beleid. Centralisatie trouwens ook. 
Nieuw is de rechtstreekse verkiezing 
door de burgers van Police Commissio-
ners. Deze hebben tot taak om de lokale 
politieagenda te bepalen. Zou de figuur 
van de Police Commissioner iets voor 
Nederland kunnen zijn? Of eerst maar 
eens gewoon de (regio)burgemeesters 
door de burgers zelf laten kiezen en deze 
een centrale rol geven bij de aansturing 
van de politie? <<

VERTROUWEN IN 
DE POLITIE?

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

 C
ameratoezicht is alleen effectief 
onder zeer specifieke condities. 
Zo kunnen camera’s in parkeer-
plaatsen voertuigcriminaliteit 

tegengaan. Maar de exacte omstandig-
heden waaronder Closed Circuit Television 
optimaal effect sorteert, zijn nog altijd 
niet bekend. Dat schrijven de invloedrij-
ke Britse criminologen Brandon Welsh 
en David Farrington in een publicatie ter 
voorbereiding van een conferentie van 
het Amerikaanse National Institute of 
Justice.

In The future of crime prevention. 
Developmental and situational strategies 
bespreken Welsh en Farrington de effec-
tiviteit van een breed scala aan veilig-
heidsaanpakken. Training van café-
personeel, extra toezicht in winkels en 
hufterproof straatmeubilair zijn voor-
beelden van veelbelovende interventies. 
Ook over particuliere beveiligers zijn 

Welsh en Farrington voorzichtig positief. 
Met name voor toezicht op parkeerter-
reinen kunnen zij goede diensten bewij-
zen. Oude bekenden zoals buurtwachten 
en straatverlichting behoren tot het 
korte lijstje met bewezen effectieve 
interventies. 

In de Amerikaanse stad East Orange 
(in New Jersey) is ondertussen een vorm 
van criminaliteitspreventie gekozen die 
gerust gewaagd genoemd mag worden. 
Daar plaatst de politie rode spotlights op 
burgers die zich verdacht gedragen. 
Politieagenten houden met camera’s de 
straten in het oog en beschijnen verdach-
te personen met rode lampen. Door deze 
aandacht worden bewoners alerter op 
bedreigende situaties en worden over-
treders afgeschrikt, zo is de gedachte. 

Light-based intervention systems, zoals 
East Orange de rode markeringstechnie-

ken noemt, zijn bedoeld als aanvulling 
op de bekende politiesurveillance. Over 
agenten die in koppels in politieauto’s 
over straat cruisen, bestaat een toene-
mende ontevredenheid. Tijdens de confe-
rentie van het National Institute of Justice 
betitelde een korpschef de police patrol 
zelfs als onduurzaam. De patrouilles 
 kosten veel – dure en milieubelastende – 
 benzine, terwijl talloze studies hebben 
laten zien dat de effecten op criminaliteit 
zeer beperkt zijn.

Die conclusie is extra zorgwekkend nu 
bekend is geworden dat een groeiend 
aantal politieagenten in de Verenigde 
Staten te maken krijgt met ernstig 
geweld en zelfs doodslag. In 2011 werd 
een recordaantal beveiligers in gevange-
nissen en agenten gedood tijdens het 
werk. Dat gebeurt vooral door vuur-
wapengevechten. Het Amerikaanse 
ministerie van Justitie stimuleert politie-
korpsen om hun personeel uit te rusten 
met wapenbestendige kleding. Het 
ministerie stelt daarvoor sinds 1999 
 budgetten beschikbaar. In 2011 werden 
daarmee bijna 80000 beschermende 
kledingstukken aan geschaft.

In Afrika deinzen politieagenten er in 
ieder geval niet voor terug om het heft in 
eigen hand te nemen. Het Keniaanse 
dorpshoofd Francis Kariuki verminderde 
de criminaliteit in zijn regio met behulp 
van het keiharde gebruik van... Twitter. 
Kariuki stuurt tweets over misdrijven en 
noodgevallen naar meer dan de helft van 
de 28000 inwoners van Lanet Umoja. 
Samen zorgen zij ervoor dat overtreders 
in de kraag worden gegrepen of slachtof-
fers geholpen. Hoe zouden Welsh & 
Farrington de effectiviteit van deze 
 veiligheidsaanpak beoordelen?  
<< Lynsey Dubbeld
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› Naar inhoudsopgave

CCV-nieuws

LOVERBOYPROBLEMATIEK 
Het CCV heeft een handreiking voor de aanpak van lover-
boyproblematiek ontwikkeld. Deze handreiking biedt 
betrokken partijen als gemeenten, jeugdzorg, politie en 
scholen, handvatten om loverboyproblematiek te herkennen 
en aan te pakken.

De handreiking beschrijft stapsgewijs hoe een raamwerk 
kan worden opgezet voor een daadkrachtige aanpak. 
Er komen onder andere maatregelen en succesfactoren op 
drie deelthema’s aan bod: bewustwording en preventie, 
signalering & melding en interventies.

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

CONGRES VEILIGE BUURT
Het CCV verzorgt op 1 november 2012 het congres Veilige 
buurt. Tijdens dit congres laat het CCV zien welke 
mogelijkheden er zijn voor het realiseren van een veilige 
woonomgeving. Het gratis congres richt zich op professionele 
veiligheidspartijen. De volgende thema’s komen aan bod: 
woninginbraak, brandveilig leven, woningovervallen, 
overlastbeleving, zelfredzaamheid, buurtbemiddeling, 
woonoverlast en probleemjeugd.

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

LOS JEUGDPROBLEMEN OP 
Heeft u problemen met jeugdgroepen in uw gemeente, of 
kunt u hulp gebruiken hoe u verder moet in de aanpak van 
jeugdgroepen? Het CCV heeft hiervoor een maatwerktraject 
ontwikkeld. Dit bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zoals 
interviews met stakeholders, analyse van de uitkomsten, het 
begeleiden van een expertmeeting en een actiedocument. 

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

OVERLASTBELEVING 
Overlastbeleving is een complex vraagstuk, juist omdat 
iedereen overlast op een andere manier ervaart en erover 
oordeelt. In de nieuwe CCV-brochure Aan de slag met 
overlastbeleving komt het ontwikkelde Informatie Analyse 
Actie-model aan bod. Dit IAA-model biedt handvatten om 
overlastbeleving te begrijpen en aan te pakken.

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

FIETSDIEFSTAL 
Het Centrum Fietsdiefstal heeft een overzicht opgesteld van 
maatregelen die mensen kunnen nemen om fietsdiefstal te 
voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het dieven 
zo moeilijk mogelijk te maken. Het Centrum Fietsdiefstal is 
een professioneel samenwerkingsverband dat een krachtige 
bijdrage wil leveren aan het terugdringen van fietsdiefstal. 
Het Centrum is ondergebracht bij de Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit (AVc) en het CCV.

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

WOONOVERLAST
De CCV-brochure Aanpak woonoverlast ondersteunt 
gemeenten en corporaties bij het opzetten van een effectieve 
aanpak van woonoverlast. Zo’n aanpak begint met het melden 
en registreren van woonoverlast, dossiersopbouw en ten slotte 
het nemen van (niet-)juridische maatregelen. In de brochure 
wordt stapsgewijs uitgelegd hoe deze aanpak in de praktijk 
kan worden vormgegeven.

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

CCV-JAARVERSLAG 
Het CCV-jaarverslag is dit jaar aangeboden als onlinemagazine, 
waarin lezers gemakkelijk een keuze kunnen maken uit diverse 
onderwerpen. Leidend thema van het jaarverslag 2011 is betere 
publiek-private samenwerking (pps) op veiligheidsgebied en 
de rol van het CCV daarin. Dit komt onder meer tot uiting in 
de digitale netwerkanalyses die in het jaarverslag zijn 
opgenomen. 

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

CCV-CONGRES ZINTUIGBEÏNVLOEDING
Geuren, kleuren, licht en muziek kunnen (onbewust) een goed 
gevoel creëren. Het is algemeen bekend dat de marketing onze 
zintuigen prikkelt om de verkoop van producten te stimuleren. 
Maar kan zintuigbeïnvloeding ook de omgeving veiliger 
maken? Deze vraag komt aan bod op donderdag 11 oktober 
2012 op het CCV-congres ‘Laboratorium van de zintuigen: 
anders werken met veiligheid’. Deelnemers krijgen niet alleen 
informatie over zintuigbeïnvloeding en veiligheid, maar 
kunnen daadwerkelijk ervaren hoe zintuigbeïnvloeding werkt. 
Locatie is centraal in Nederland. 

<< Robbie Keus
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signalering & melding en interventies.

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

CONGRES VEILIGE BUURT
Het CCV verzorgt op 1 november 2012 het congres Veilige 
buurt. Tijdens dit congres laat het CCV zien welke 
mogelijkheden er zijn voor het realiseren van een veilige 
woonomgeving. Het gratis congres richt zich op professionele 
veiligheidspartijen. De volgende thema’s komen aan bod: 
woninginbraak, brandveilig leven, woningovervallen, 
overlastbeleving, zelfredzaamheid, buurtbemiddeling, 
woonoverlast en probleemjeugd.

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

LOS JEUGDPROBLEMEN OP 
Heeft u problemen met jeugdgroepen in uw gemeente, of 
kunt u hulp gebruiken hoe u verder moet in de aanpak van 
jeugdgroepen? Het CCV heeft hiervoor een maatwerktraject 
ontwikkeld. Dit bestaat uit een aantal vaste onderdelen, zoals 
interviews met stakeholders, analyse van de uitkomsten, het 
begeleiden van een expertmeeting en een actiedocument. 

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

OVERLASTBELEVING 
Overlastbeleving is een complex vraagstuk, juist omdat 
iedereen overlast op een andere manier ervaart en erover 
oordeelt. In de nieuwe CCV-brochure Aan de slag met 
overlastbeleving komt het ontwikkelde Informatie Analyse 
Actie-model aan bod. Dit IAA-model biedt handvatten om 
overlastbeleving te begrijpen en aan te pakken.

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

FIETSDIEFSTAL 
Het Centrum Fietsdiefstal heeft een overzicht opgesteld van 
maatregelen die mensen kunnen nemen om fietsdiefstal te 
voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het dieven 
zo moeilijk mogelijk te maken. Het Centrum Fietsdiefstal is 
een professioneel samenwerkingsverband dat een krachtige 
bijdrage wil leveren aan het terugdringen van fietsdiefstal. 
Het Centrum is ondergebracht bij de Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit (AVc) en het CCV.

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

WOONOVERLAST
De CCV-brochure Aanpak woonoverlast ondersteunt 
gemeenten en corporaties bij het opzetten van een effectieve 
aanpak van woonoverlast. Zo’n aanpak begint met het melden 
en registreren van woonoverlast, dossiersopbouw en ten slotte 
het nemen van (niet-)juridische maatregelen. In de brochure 
wordt stapsgewijs uitgelegd hoe deze aanpak in de praktijk 
kan worden vormgegeven.

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

CCV-JAARVERSLAG 
Het CCV-jaarverslag is dit jaar aangeboden als onlinemagazine, 
waarin lezers gemakkelijk een keuze kunnen maken uit diverse 
onderwerpen. Leidend thema van het jaarverslag 2011 is betere 
publiek-private samenwerking (pps) op veiligheidsgebied en 
de rol van het CCV daarin. Dit komt onder meer tot uiting in 
de digitale netwerkanalyses die in het jaarverslag zijn 
opgenomen. 

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

CCV-CONGRES ZINTUIGBEÏNVLOEDING
Geuren, kleuren, licht en muziek kunnen (onbewust) een goed 
gevoel creëren. Het is algemeen bekend dat de marketing onze 
zintuigen prikkelt om de verkoop van producten te stimuleren. 
Maar kan zintuigbeïnvloeding ook de omgeving veiliger 
maken? Deze vraag komt aan bod op donderdag 11 oktober 
2012 op het CCV-congres ‘Laboratorium van de zintuigen: 
anders werken met veiligheid’. Deelnemers krijgen niet alleen 
informatie over zintuigbeïnvloeding en veiligheid, maar 
kunnen daadwerkelijk ervaren hoe zintuigbeïnvloeding werkt. 
Locatie is centraal in Nederland. 

<< Robbie Keus
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Stichting Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) draagt bij 
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