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Omslagfoto: Vanaf eind 2009 zijn 
NS-automaten met een veilige 
pasinvoer beveiligd om skimmen 
tegen te gaan / foto: Inge van Mill.

Om pinpasgebruikers 
beter tegen skimmen 
te beschermen, zijn 
banken frauduleuze 
geld opnames scherper 
gaan monitoren / foto: 
Inge van Mill.

in Nederland niet meer betaald via de makkelijk te 
skimmen  magneetstrip maar worden transactie-
gegevens overgedragen via een EMV-chip. De kaart 
wordt niet meer door de automaat gehaald, maar 
erin gestoken. Echter, niet alle betaalautomaten 
zijn aan gepast aan het nieuwe pinnen. Er zijn nog 
genoeg betaalautomaten waar de kaart in verdwijnt 
en waar de magneetstrip kan worden gekopieerd. 
Zoals bij parkeerautomaten, die een gewild doelwit 
zijn geworden van veel skimmers. 

Zo zijn criminelen en banken en hun partners 
 verwikkeld in een permanente wedloop. Daarbij 
volgen beveiligingsmaatregelen en acties van crimi-
nelen om die te saboteren, elkaar in een hoog tempo 
op. De instelling van het Landelijk Skimming Point 
eind 2011 bij de politie Midden- en West-Brabant 
betekent een belangrijke stap om kennis over 
(de aanpak van) skimming te bundelen. Met de 
 bijdrage in dit nummer van René Hesseling (politie 
Haag landen) over skimactiviteiten in de regio 
 Haaglanden, wordt het inzicht in de problematiek 
vergroot. Waardevolle kennis die het Skimming 
Point kan gebruiken om het net rondom de skim-
mers strakker aan te trekken. << Alfred Hakkert

De Eenheid Migratie Criminaliteit van de politie 
Rotterdam-Rijnmond stuitte in het voorjaar in een 
Rotterdamse woning op een complete werkplaats 
waar skimapparatuur werd gefabriceerd. Zo lagen 
er mallen om onderdelen van pinautomaten te 
 kopiëren. Op meerdere plekken in Rotterdam vatte 
de politie in totaal acht verdachten in de kraag. 
Die zouden met het skimmen van betaalpassen 
minstens een half miljoen euro hebben buitge-
maakt. De groep was vermoedelijk onderdeel van 
een Roemeens crimineel netwerk. De skimmers 
sloegen onder meer hun slag bij betaalautomaten 
in grote parkeergarages en op parkeerterreinen 
bij ziekenhuizen in heel Nederland. 

Skimmers zijn voortdurend op zoek naar zwakke 
plekken in het betalingsverkeer. Banken en maat-
schappelijke partners timmeren continu aan een 
ondoordringbare verschansing rondom het 
systeem. Iedere kier moet worden afgedicht. Die 
verschansing bestaat bijvoorbeeld uit situationele 
maatregelen zoals de anti-skimhaak. Die moet 
kaartautomaten van de NS  veiliger maken. Het 
 nieuwe pinnen is ook zo’n situationele (techno-
preventieve) maatregel. Sinds januari 2012 wordt 
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veiligheidspraktijk kan lonen om 
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van zintuigen uit te voeren. 
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ACTIEPLAN 
 REPORTAGE  Het Actieplan Criminaliteit 
tegen Bedrijven stimuleert betrokken 
partijen om veiligheidsproblemen van 
ondernemers, zoals rondtrekkende 
bendes, stevig aan te pakken. 
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Zijn organisaties in Nederland vatbaar 
voor corruptie, of zijn er maar enkele 
rotte appels? Die vraag beantwoordt 
Emile Kolthoff in de lectorale rede die 
hij uitsprak bij de aanvaarding van zijn 
bijzonder hoogleraarschap aan de 
Open Universiteit. 

Onder corruptie verstaat Kolthoff elke 
schending van morele normen en waar-
den in organisaties, waaronder integri-
teitschendingen. De oorzaken van deze 
ongewenste gedragingen zijn moeilijk te 
achterhalen. Maar volgens Kolthoff is er 
wel inzicht te krijgen in factoren die niet-
integer gedrag belemmeren of juist 
bevorderen. 

Moedwil, misverstand of onvermogen? 
bespreekt theorieën en voorbeelden uit 
de criminologie, maar ook uit de sociale 
psychologie en geschiedenis. Zo is uit 
psychologisch onderzoek af te leiden dat 
het persoonlijkheidstype van een dader 
een belangrijke voorspeller is van recidive 
bij delicten zoals fraude en corruptie. 
Met name het neurotische persoonlijk-
heidstype blijkt een risicofactor.

KATALYSATOREN VOOR CORRUPTIE

Volgens Kolthoff is het bewustzijn van 
ambtenaren over ethische dilemma’s 
sinds de jaren negentig toegenomen, 
maar heeft dit niet geleid tot een afname 
van het aantal ongewenste gedragingen. 
Er zou bijvoorbeeld te weinig aandacht 
zijn besteed aan de rol van bestuurders 
en politici. Gemeenteraden kunnen op 
het pluche blijven zitten als zij hun eigen 
gedragscode hebben overtreden, omdat 
volksvertegenwoordigers niet ontslagen 
kunnen worden. Als het aan Kolthoff ligt, 
worden nieuwe maatregelen genomen 
tegen dit soort rotte appels. Ook al zijn 
het er maar enkelen.

Emile Kolthoff, Moedwil, misverstand of 
onvermogen? De queeste naar katalysatoren voor 
corruptie en ander niet integer gedrag, Boom 
Lemma, Den Haag, ISBN: 978 90 5931 805 2.

Oplichting op Marktplaats, onlinestal-
kers en geskimde betaalpassen. Naar-
mate de gemiddelde burger vaker in aan-
raking komt met internetcriminaliteit, 
krijgen ook steeds meer politiemensen 
te maken met delicten met een digitale 
component. Niet al deze zaken kunnen 
door digitale experts worden afgehan-
deld. Een nieuwe handreiking geeft 

 praktische handvatten voor politiemede-
werkers die meldingen en aangiften 
opnemen.

Alledaags politiewerk in een gedigitali-
seerde wereld beschrijft 28 veelvoorko-
mende delicten met een ICT-component, 
waaronder hacken, skimmen, e-fraude, 
cyberpesten, kinderpornografie en 
 grooming. De handreiking laat zien hoe 
de delicten kunnen worden herkend, 
welke wetsartikelen en strafbaarstel-
lingen relevant zijn, en hoe de politie 
digitale sporen kan veiligstellen voor 
bewijsvoering. Daarnaast passeren 
adviezen die de politie aan aangevers 
kan geven de revue. 

De handreiking, die onderzoekers van 
het lectoraat Cybersafety van NHL 
 Hogeschool samen met het Programma 

 Aanpak Cybercrime van de Nederlandse 
politie ontwikkelden, laat zien hoe 
 complex en veelzijdig internetcriminali-
teit is geworden. Niet alleen is sprake van 
nieuwe delicten, zoals computervirus-
sen, maar ook van klassieke misdrijven 
met een hoofdrol voor ICT, zoals het geval 
is bij kinderlokkers die via chatforums 
opereren. Bovendien spelen bij online-
delicten vaak meerdere strafbare hande-
lingen. Hackers die op computers inbre-
ken en daar digitale data beschadigen, 
hebben troeven in handen voor afpersing 
of bedreiging van het slachtoffer. 

Rutger Leukfeldt, Arno Kentgens, Barend Frans, 
Marika Toutenhoofd, Wouter Stol, Evert 
Stamhuis, Alledaags politiewerk in een 
gedigitaliseerde wereld. Handreiking voor delicten 
met een digitale component, Boom Lemma, 
Den Haag, ISBN: 978 90 5931 785 7.

HANDREIKING CYBERCRIME

‘Deze gezinnen moeten eigenlijk overlast 
voelen van hulpverleners. Hoe meer last 
gezinnen hebben van hulpverleners, 
hoe minder overlast er is.’ Dat zegt een 
gezinsmanager die aan het woord komt 
in Ernstig overlastgevende gezinnen 
 aangepakt. De professionals die betrok-
ken zijn bij de aanpak Ernstig Overlast-
gevende Gezinnen (EOG) in Utrecht 

zijn vrijwel allemaal positief over 
deze  interventie. De strakke regie en 
systeemgerichte manier van werken 
maken het mogelijk om overlast, crimi-
naliteit en zorgproblematiek in samen-
hang te benaderen. De gezinsmanagers 
vervullen daarin een sleutelrol als verbin-
ding tussen het gezin en de betrokken 
instanties.

Ernstig overlastgevende gezinnen aan-
gepakt evalueert de ervaringen met een 
inmiddels twee jaar lopend project in 
Utrecht. De gemeente werkt daarin 
samen met politie, Openbaar Ministerie, 
Raad voor de Kinderbescherming en 
 partijen zoals woningcorporaties, 
 Belastingdienst, reclassering en wel-
zijnsorganisaties. De aanpak hanteert 
het principe van ‘één gezin één plan’, 
waarbinnen strafrechtelijke, bestuurs-

rechtelijke en civielrechtelijke maat-
regelen worden gecombineerd. 
Bij gezinnen die het drang- en dwang-
traject hebben doorlopen, is de overlast 
gestopt of sterk verminderd. Ook het 
crimineel gedrag van de meest proble-
matische gezinsleden is afgenomen. Het 
blijkt moeilijker om de zorgelijke situatie 
waarin kinderen opgroeien ten goede te 
keren. Volgens de onderzoekers komt 
de aanpak ook per definitie te laat en 
zou een integraal preventief beleid veel 
leed kunnen voorkomen.

Inge Bakker, Renske van der Gaag, Wouter 
Roeleveld, Ernstig overlastgevende gezinnen 
aangepakt. Een onderzoek naar de aanpak ernstig 
overlastgevende gezinnen met politie- en 
justitiecontacten van de gemeente Utrecht, 
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht,  
ISBN: 978 90 5830 489 0.

ERNSTIG OVERLASTGEVENDE GEZINNEN

Betere vroegsignalering, mentoren en 
buddies voor ouders en adolescenten, 
een speciaal strafrechtregime en meer 
24 uurshulpverlening. Dat zijn enkele 
maatregelen die volgens Marigo Teeuwen 
nodig zijn om licht verstandelijk gehandi-
capte (LVG) jongeren op het juiste pad te 
houden en hen een positief toekomst-
perspectief te bieden. 

Op dit moment fungeert het jeugdstraf-
recht als katalysator voor hulpverlening 
aan jongeren tussen 12 en 25 jaar met een 
IQ tussen 50 en 85, schrijft Teeuwen in 
Verraderlijk gewoon. De LVG-jongeren zijn 
tot aan het moment dat ze voor overlast 
zorgen een onzichtbare groep. De kwets-
bare groep krijgt op die manier een justiti-
eel stigma, hetgeen mogelijk voorkomen 
had kunnen worden als zij tijdig adequate 
hulpverlening hadden gekregen. 

Verraderlijk gewoon, dat is gebaseerd op 
dossieronderzoek en deskundigeninter-
views, schat dat tussen de 2 en 36 procent 
van de LVG-jongeren crimineel gedrag 
vertoont. Het gaat vooral om vermogens-
delicten en geweld. Gebrekkige hulpverle-
ning, inadequate reclasseringstrajecten 
en geringe nazorgvoorzieningen dragen 
bij aan hoge recidivepercentages. 

Een veeleisende samenleving, nalatige 
zorg en een repressief strafklimaat 
 hebben er volgens Verraderlijk gewoon 
voor gezorgd dat jongeren met een lichte 
 verstandelijke handicap steeds meer in 
de knel komen. De praktijk leert dat zij 
specifieke zorg nodig hebben, die op het 
snijvlak ligt van jeugdzorg, gehandicap-
tenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie en 
justitieel optreden. Zonder deze zorg 
bestaat er volgens Teeuwen een grote 
kans dat LVG-jongeren de draaideur-
criminelen van de toekomst worden.

Marigo Teeuwen, Verraderlijk gewoon. 
Licht  verstandelijk gehandicapte jongeren, 
hun wereld en hun plaats in het strafrecht, SWP, 
Amsterdam, ISBN: 978 90 8850 325 2.

LVG-JONGEREN
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Inge Bakker, Renske van der Gaag, Wouter 
Roeleveld, Ernstig overlastgevende gezinnen 
aangepakt. Een onderzoek naar de aanpak ernstig 
overlastgevende gezinnen met politie- en 
justitiecontacten van de gemeente Utrecht, 
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht,  
ISBN: 978 90 5830 489 0.

ERNSTIG OVERLASTGEVENDE GEZINNEN
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Marigo Teeuwen, Verraderlijk gewoon. 
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LVG-JONGEREN
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Schade en aanpak van skimmen sinds 2004

AANPAK 
SKIMMEN 
BOEKT 
TERREIN-
WINST 
Crimi-trends

Pintransacties in Nederland bedroegen in 2011 het 
duizeling wekkende bedrag van 80 miljard euro. Dat 
criminelen met fraude van pinpassen – skimmen – snel 
veel geld hopen te verdienen, is dus niet vreemd. Inventieve 
skimmers wisten in 2011 voor 39 miljoen euro buit te 
maken. Maar in de strijd tegen het skimmen zitten banken 
en anderen niet stil en boeken zij belangrijke successen.

Nederland telde bijna 
8000 geldautomaten in 

2011 / foto: Inge van Mill. 
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› Naar inhoudsopgave

door René Hesseling
De auteur is senior onderzoeker bij de politie Haaglanden.

 H
et elektronisch of digitaal betalingsverkeer heeft 
de laatste decennia een hoge vlucht genomen. 
De eerste geldautomaat werd in 1976 in Amsterdam 
geïntroduceerd. En de eerste pinbetaling vond plaats 

in een benzinestation in Geldrop in 1985 door de toenmalige 
minister van Verkeer Neelie Kroes. Tegenwoordig is op iedere 
straathoek wel een geldautomaat te vinden om contant geld 
op te nemen, en onze boodschappen pinnen we gewoon via 
een pin- of betaalautomaat. 

Uit het jaarverslag over 2011 van het Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer blijkt dat tussen 2002 en 2008 het aantal 
geldautomaten toeneemt van 7530 naar 8654, om daarna weer 

af te nemen naar 7799 geldautomaten in 2011. Bedraagt het 
aantal betaalautomaten in 2002 nog 177 168, in 2011 zijn er in 
Nederland al 279613 van dergelijke automaten geplaatst. 
Met ruim 2 miljard pintransacties met een totale waarde van 
meer dan 82 miljard euro wordt dat jaar een record gebroken.

Met zulke mogelijkheden is het niet vreemd dat ook criminelen 
proberen een graantje mee te pikken. In het eerste Nationaal 
Dreigingsbeeld van de Nederlandse politie uit 2004 lezen we 
dat de Nederlandsche Bank (DNB) rapporteert over meerdere 
incidenten in het jaar 2002, waarbij pinpasgegevens zijn geko-
pieerd. Het betrof toen 800 pinpassen en een totale schade 
van 2 miljoen euro. Sindsdien spreken we van skimming of 
skimmen om dit criminele verschijnsel aan te duiden. Skim-
men is het op illegale wijze verkrijgen van de gegevens van 
de magneetstrip van de betaalpas en de bijbehorende pincode. 

1,8 miljoen in 2005 tot 36 miljoen in 2009. Na een daling in 2010 
loopt de schade als gevolg van skimmen echter weer op tot een 
recordhoogte van 39 miljoen in 2011 (zie figuur 1). Volgens het 
genoemde jaarverslag van het Maatschappelijk Overleg Beta-
lingsverkeer zijn in dat jaar ruim 87000 van de 22 miljoen 
in Nederland in omloop zijnde passen geskimd en zijn bijna 
45700 gevallen geregistreerd waarbij met een geskimde pas 
ook daadwerkelijk geld is opgenomen. In 2011 gaat het hierbij 
volgens Currence – een organisatie opgericht in 2005 door acht 
banken om het betalingsverkeer in Nederland te faciliteren – 
overigens om een schade die 0,04 procent bedraagt van 
de met de passen opgenomen en betaalde bedragen.

Volgens Currence is in 2011 vooral een sterke toename 
 geconstateerd van het skimmen van passen via betaalauto-
maten, namelijk van 176 in 2010 tot 555 betaalautomaten in 
2011. Doelwitten zijn vooral betaalautomaten in de parkeer-
sector en bij onbemande benzinestations. In 2011 zijn ook 
meer geldautomaten en oplaadpunten voor de chipknip 
het doelwit van skimmers.

AANPAK
In reactie op het toenemende schadebedrag is de aanpak 
van skimming steeds hoger op de agenda komen te staan. 
Dat is althans af te leiden uit de diverse jaarverslagen van 
het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer sinds 2005. 
Het accent is komen te liggen op vier soorten maatregelen: 
voorlichting, technopreventie, monitoren (en opvolgen), 
opsporing en vervolging.

Door deze magneetstripgegevens op namaakpassen te 
 kopiëren, kan in combinatie met de illegaal verkregen pincode 
geld worden opgenomen uit geldautomaten of worden 
betaald. Omdat er bij skimmen sprake is van het verkrijgen 
van persoonlijke gegevens van de bezitter van de pas om deze 
ver volgens te misbruiken, wordt skimmen ook wel gezien als 
een vorm van identiteitsfraude.

METHODEN
Er bestaan diverse methoden om te skimmen. Vooral bekend 
is de methode om een apparaatje voor de sleuf van een geld-
automaat te plaatsen. Daarin bevindt zich een lezer, die de 
gegevens van de magneetstrip kan lezen en die deze gegevens 
vervolgens draadloos aan de crimineel kan doorgeven. De 
 pincode wordt vervolgens verkregen door een minicamera te 
plaatsen of een keypad op of onder de gewone toetsen aan 
te brengen, die de ingetoetste cijfercombinatie registreert. 
Een andere methode is om over de schouder van iemand die 
aan het pinnen is mee te kijken, het zogenoemde shouldering. 
Criminelen manipuleren of vervangen ook betaalautomaten 
in allerlei gelegenheden (zoals winkels of restaurants), zodat 
de gegevens van de magneetstrip gekopieerd kunnen worden. 
Skimmers laten zich hiertoe zelfs ’s nachts insluiten om de 
skimapparatuur te kunnen plaatsen.

Het Nationaal Dreigingsbeeld uit 2004 spreekt nog de ver-
wachting uit dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat 
 “skimming in de komende vijf jaar sterk zal gaan toenemen”. 
De hoge schadecijfers spreken sindsdien klare taal. Vanaf 2005 
neemt elk jaar de schade als gevolg van skimming toe, van >>

Figuur 1 > Schade door skimmen (in miljoenen euro’s) in de periode 2005-2011

Bron: Nationaal Dreigingsbeeld 2008, Jaarverslagen Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2005-2011 en Jaarverslag 2011 van Currence. 
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Om skimming tegen te gaan zijn diverse (landelijke en doel-
groepgerichte) voorlichtingscampagnes uitgevoerd. Daarbij is 
gebruikgemaakt van verschillende media: radio, tv, kranten, 
folders en internet. Zo had een grote publiekscampagne, 
bedoeld om burgers bewust te maken van skimmen, in 2009 
als slogan: ‘Pinnen, hou je hoofd erbij’. 

Nieuws over skimming is van invloed op het gedrag van pas-
gebruikers, zo blijkt uit onderzoek van DNB. De toegenomen 
aandacht in de media sinds 2007 blijkt een drukkend effect te 
hebben op het gebruik van de pinpas. “Gemiddeld daalt het 
aantal pinbetalingen per dag met iets meer dan 2% op dagen 
wanneer kranten schrijven over betaalautomaatfraude en met 
circa 3% wanneer gesproken wordt over skimming bij geld-
automaten”, aldus DNB. Een kanttekening is wel dat alleen op 
de publicatiedag het aantal pinbetalingen even afneemt. 

De dag erna vervallen consumenten alweer in hun oude 
 betaalgedrag. 

Een andere maatregel om de schade van skimmen tegen te 
gaan betreft de verbeterde monitoring door de banken van 
frauduleuze geldopnames. Hierdoor kan een groot aantal 
geskimde passen voortijdig worden geblokkeerd en kan de 
schade worden beperkt.

Een technopreventieve maatregel om skimmen tegen te gaan, 
is het plaatsen en verbeteren van antiskimmingdevices op de 
automaten, al dan niet samen met het plaatsen van een safety 
spot (een gele halve cirkel bij de automaat waardoor een 
 symbolische veilige zone ontstaat). Dit type maatregel leidt 
vooral tot verplaatsing naar niet-beschermde automaten. 
Zo ging in 2008-2009 het plaatsen van dergelijke anti-

Opsporing van daders van skimming is daarom essentieel. In 
2011 heeft de politie in Nederland 156 verdachten aangehouden 
en is een belangrijke dadergroep in Roemenië opgepakt, blijkt 
uit het jaarverslag over 2011 van het Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer. Om de opsporing en vervolging van skim-
mers verder te verbeteren is per 1 december 2011 het Landelijk 
Skimming Point (LSP) in Breda van start gegaan. Het LSP is een 
samenwerkingsverband van de politie Midden en West 
 Brabant, het Interregionaal Bureau Geld- en Waardeverkeer 
en medewerkers van de afdeling Fraud Control van Equens 
namens de Nederlandse banken. Het LSP verzamelt informatie 
uit skimmingonderzoeken uit het hele land, koppelt en analy-
seert gegevens, schrijft pre-weegvoorstellen voor de aanpak 
van (hoofdzakelijk) criminele groepen en adviseert opsporings-
teams bij skimmingonderzoeken. Het uitvoeren van strafrech-
telijke onderzoeken blijft echter de taak van de afzonderlijke 
politiekorpsen. Gezien de schaarse politiecapaciteit betekent 
dat in de praktijk dat strafrechtelijke skimmingonderzoeken 
moeten concurreren met andere onderzoeken op geprioriteer-
de veiligheidsproblemen.
 
EMV-CHIP
Waarschijnlijk de belangrijkste (technopreventieve) maatregel 
om het skimmen terug te brengen, betreft het gebruik van de 
EMV-chip in plaats van de magneetstrip in combinatie met 
EMV-geschikte betaalautomaten. Bij de EMV-chip is er sprake 
van een smart chip waarvan de gegevens niet gekopieerd kun-
nen worden. Met de introductie van de EMV-chip is begonnen 
in 2005. In 2011 zijn in Nederland alle betaalpassen van deze 

skimmingdevices op de geldautomaten van banken samen 
met een verschuiving naar (nog) niet-beschermde betaalauto-
maten zoals de kaartjesautomaten van de NS en betaalauto-
maten van benzinestations. Als reactie op deze verschuiving 
zijn de NS-automaten vanaf eind 2009 met de zogenoemde 
veilige pasinvoer beveiligd, en is geen enkele kaartjesautomaat 
meer door criminelen geskimd.

Dergelijke verschuivingeffecten komen ook tot uitdrukking in 
de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van 
de regio Haaglanden (zie ook figuur 2). In deze monitor stellen 
we al enkele jaren vragen over slachtofferschap van skimming.

In overeenstemming met bevindingen van Currence blijkt 
uit de IVM Haaglanden dat in 2011 meer inwoners die slacht-
offer zijn geworden van skimming, aangeven dat zij geskimd 
zijn via een pinautomaat op straat, bij een benzinestation of 
elders. Duidelijk te zien is ook de afname bij stations-, bus- 
en tramhaltes. 

OPSPORING
Dat technopreventieve maatregelen bij een deel van de geld- 
en betaalautomaten samen gaan met een zekere verplaatsing 
is niet verwonderlijk. Skimmen gebeurt namelijk meestal in 
georganiseerd verband, vooral door daders afkomstig uit 
 Roemenië. Het is een categorie van daders die zich meestal 
niet laten weerhouden door preventie en telkens weer op zoek 
gaan naar nieuwe gelegenheden.

>>

Figuur 2 > Locatie waar het skimmen heeft plaatsgevonden (2009, 2010 en 2011)

Bron: IVM Haaglanden 2009, 2010 en 2011
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 Roemenië. Het is een categorie van daders die zich meestal 
niet laten weerhouden door preventie en telkens weer op zoek 
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>>

Figuur 2 > Locatie waar het skimmen heeft plaatsgevonden (2009, 2010 en 2011)

Bron: IVM Haaglanden 2009, 2010 en 2011
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Een belangrijke vraag is of de introductie van de EMV-chip 
de fraude met betaalpassen inderdaad aanzienlijk zal terug-
dringen. In de media treffen we berichten aan dat wetenschap-
pers van de Cambridge University in 2010 al waarschuwen voor 
enkele tekortkomingen bij het gebruik van de EMV-chip. 

Skimming is typisch een misdrijf dat probleemgericht en 
 integraal moet worden aangepakt. Investeringen in de beveili-
ging van geldpassen en in de geld- en betaalautomaten van 
(nog) kwetsbare sectoren zullen dus noodzakelijk blijven. 
Dit geldt ook zeker voor de beveiliging van de locaties waar 
deze automaten zich bevinden. 

Belangrijk hierbij is dat op deze locaties en daar waar mogelijk 
ook voorzieningen worden getroffen – zoals het plaatsen van 
een camera – om de pakkans van de skimmers (op heterdaad) 
te vergroten, naast het projectmatig aanpakken van criminele 
netwerken. Het eerdergenoemde Skimming Point kan hierbij 
een belangrijke rol spelen in de opsporing van dadergroepen 
die zich specialiseren in skimming. Tot slot blijft oplettendheid 
bij de burgers geboden wanneer zij geld pinnen. <<

chip voorzien en kunnen alle geldautomaten en bijna alle 
betaalautomaten deze chip ook lezen. Vanaf 1 januari 2012 is 
het ouderwetse pinnen dan ook niet meer mogelijk en spreken 
we tegenwoordig van het nieuwe pinnen of ‘dippen’. De sterke 
toename van de schade in 2011 wordt onder meer toegeschre-
ven aan de overschakeling op de EMV-chip op 1 januari 2012: 
de criminelen zouden alles op alles hebben gezet om nog 
zoveel mogelijk passen te skimmen en het geld op te nemen. 
Het Maatschappelijk Overleg Betalingverkeer verwacht daar-
om dat in de loop van 2012 de “voorraad geskimde passen zal 
opdrogen en de schade aanmerkelijk terugloopt”.

Een kanttekening: de magneetstrip blijft voorlopig op 
de pas zitten omdat er diverse (Europese) landen zijn waar 
je deze magneetstrip nodig hebt voor financiële transacties. 
De pas kan dus nog steeds geskimd worden om vervolgens 
met een kopie van de pas geld op te nemen in landen die 
de EMV-chip niet gebruiken. Dit risico geldt vooral bij (onbe-
mande) auto maten met een gecombineerde kaartlezer voor 
zowel de magneetstrip als de chip en waarbij de betaalpas 
in zijn geheel in de kaartlezer moet worden ingevoerd. Voor 
de Rabobank is dit een reden geweest om sinds 1 juni 2012 
de betaalpas standaard te blokkeren voor gebruik buiten 
 Europa. De pasgebruiker moet de pas dus bewust en tijdelijk 
aanzetten om geld te kunnen pinnen. Volgens de Rabobank is 
een maand na invoering van deze maatregel de schade door 
skimmen met 85 procent afgenomen en is hiermee 1,2 miljoen 
euro schade voorkomen.
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Safety spots, gele halve cirkels bij 
geldautomaten, moeten het 
veiligheidsgevoel en de sociale 
controle bij het pinnen vergroten 
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   INTERVIEW  Nicolien Kop, lector aan de Politieacademie,  
over beheersing van criminaliteit 

‘ MENSEN WILLEN 
ZELF GRAAG 
 BIJDRAGEN AAN 
VEILIGHEID’

door Yvonne van der Heijden
De auteur is freelancejournalist.

 E
en effectieve aanpak van criminaliteit vereist 
een nieuwe manier van denken. Het moet niet 
gaan om opsporing, maar over beheersing 
van criminaliteit. Sleutelbegrip daarbij is 

samenwerking van de politie met anderen. Dat is 
de boodschap van Nicolien Kop, sinds dit jaar lector 
Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde aan 
de Politieacademie. Kop: “Het oude denken binnen 

de opsporing is gebaseerd op taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden. Dat past niet meer in 
de maatschappelijke realiteit. Bij criminaliteits-
beheersing staan samenwerking, wetgeving en 
positionering centraal. Dit is een  antwoord op de 
toenemende complexiteit van de samenleving. 
Neem de snelheid van de technologische ontwik-
kelingen. Technologie beïnvloedt de maatschappij 
diepgaand en zal dat ook in de nabije toekomst 
 blijven doen. Dit heeft consequenties voor het werk 
van de politie.”

Een nieuwe manier van werken bij de politie moet leiden tot 
een effectievere aanpak van criminaliteit. Een gezamenlijke 
verantwoor delijkheid van politie, organisaties en burgers is daarbij 
een essentiële voorwaarde. “Dat vraagt om het aangaan van structurele 
relaties met burgers en organisaties”, aldus Nicolien Kop, lector aan 
de Politieacademie. “Beheersing van criminaliteit door samenwerking 
tussen partners is effectiever en heeft een grotere kans van slagen, 
dan opsporing door de politie nadat de misdaad is gepleegd.”
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Nicolien Kop, lector 
Politieacademie:  
“De politie is altijd al 
afhankelijk geweest van 
informatie van burgers.” 
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Psychologe Nicolien Kop doet sinds midden jaren 
negentig onderzoek bij en binnen de politie. Ze 
 promoveerde in 1999 op een onderzoek naar de 
 relatie tussen stress bij politieagenten en hun 
optreden op straat. “Momenteel is er weer volop 
aandacht voor de professionele weerbaarheid van 
politiemensen. Er bestaat een landelijk programma 
dat hiermee bezig is. Ook in het multidisciplinaire 
onderzoeksteam van het lectoraat voeren we onder-
zoek uit naar de weerbaarheid, specifiek van recher-
cheurs”, aldus Kop, die nu leiding geeft aan een 
team van tien mensen. Het wetenschappelijke 
onderzoek dat het lectoraat uitvoert, is erop gericht 
om ook in de relatief gesloten wereld van de recher-
che, wetenschap, politiepraktijk en politieopleiding 
met elkaar te verbinden. 

GEBREKKIGE EFFECTIVITEIT
De benoeming van Kop tot lector komt in een tijd 
waarin sprake lijkt te zijn van een crisis in de opspo-
ring. De politie lost slechts een op de vier geregi-
streerde misdrijven op. De pakkans bij onder meer 
vermogensdelicten en fraude ligt zelfs lager. Daar-
naast blijft bijna een derde van de aangiften die 
nader onderzoek rechtvaardigen op de plank liggen. 
Stoffel Heijsman van de board Opsporing van de 
Raad van Korpschefs, die de koers uitzet van het 
opsporingsbeleid, waarschuwde twee jaar geleden 
al dat de geloofwaardigheid en de legitimiteit van 
de politie door de gebrekkige effectiviteit in het 
geding zijn.

‘Er is lering  
getrokken uit  
crises in de  
opsporing’

Vaak worden statistieken als uitgangspunt 
 genomen om de prestaties van de politie te meten. 
En dergelijke cijfers over de ineffectiviteit van de 
criminaliteitsbestrijding spreken boekdelen, vindt 
ook Kop. “Tegelijkertijd moet je jezelf de vraag stel-
len wat wordt gemeten en wat deze cijfers nu eigen-
lijk zeggen”, plaatst ze als kanttekening. Kop neemt 
als voorbeeld het gemiddelde ophelderingspercen-
tage van 24 procent onder de loep. “De marge is erg 

groot. Van de woninginbraken wordt bijvoorbeeld 
slechts 6 procent opgehelderd, maar van moorden 
90 procent. Bovendien staan er van iemand die hon-
derd inbraken heeft gepleegd, misschien maar drie 
of vier in zijn dossier. Als hij wordt opgepakt zijn wel 
honderd zaken opgelost, maar deze worden dan dus 
niet meegenomen in de statistiek. Kortom: er is op 
de cijfers wel wat af te dingen. Alhoewel uiteindelijk 
het beeld van ineffectiviteit overeind blijft.”

DERDE CRISIS
Het effectiviteitstekort is volgens Kop de derde 
 crisis in de opsporing in de afgelopen twintig jaar. 
Ze noemt als eerste crisis de zogenoemde IRT-affai-
re halverwege de jaren negentig, die leidde tot de 
parlementaire enquête opsporingsmethoden in 
1996. Daarbij staat de integriteit van de opsporing 
op het spel. Vervolgens is er enkele jaren later de 
zogeheten Schiedammer parkmoord. Door een 
opeenstapeling van blunders bij politie, justitie, 
deskundigen en politiek wordt in eerste instantie 
een onschuldige veroordeeld. Deze tweede crisis 
heeft betrekking op de kwaliteit van de opsporing.

‘Bureaucratie 
moet niet worden 
afgeschaft, maar 
beteugeld’

Kop: “Beide keren hebben politie en Openbaar 
Ministerie de crisis doorstaan. En er is lering uit 
getrokken. De IRT-affaire heeft geleid tot een betere 
formele juridische inbedding van de opsporing 
door  de Wet Bijzondere opsporingsbevoegdheden 
(Wet BOB). Na de Schiedammer parkmoord is het 
programma Versterking Opsporing en Vervolging 
opgesteld. Door afspraken over onder meer de 
 kwaliteit en werkwijze van politie, Openbaar 
 Ministerie en het Nederlands Forensisch Instituut 
is een grote stap gezet in de professionalisering 
van de opsporing en vervolging. In het verlengde 
van het programma is bijvoorbeeld op hbo-niveau 
een opleiding tot recherchekundige in het leven 
geroepen. Het streven is te komen tot 20 procent 
hbo’ers  binnen de opsporing.” 

burgers en bedrijfsleven, die op hun bijdragen zullen 
worden aangesproken.” 

De laatste jaren is volgens Kop een aantal belang-
rijke publiek-private samenwerkingsverbanden 
(PPS) gesloten. De integrale aanpak van cybercrime 
in de Nationale Cyber Security Strategie, is er een 
van. Kop: “Ook het Keurmerk Veilig Ondernemen 
is een goed voorbeeld van PPS om de veiligheid 
in de publieke ruimte te verhogen. Net als de 
samenwerking van particuliere beveiligings-
bedrijven met bedrijfsrecherche in de Nederlandse 
Veiligheidsbranche.”

DIGITALE BANKROOF
Het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherche-
kunde is onder meer betrokken bij een samenwer-
king tussen publiek, bedrijfsleven en wetenschap. 
Het gaat om het verbeteren van de veiligheid van 
digitaal betalingsverkeer. “De digitale bankroof is 
aan een ongekende opmars bezig. Criminelen ver-
duisterden in 2011 ruim 35 miljoen euro door fraude 
met internetbankieren. Dat is in vergelijking met 
2010 meer dan een verdriedubbeling”, aldus Kop. 
Een van de grootste problemen bij de aanpak van 
internetfraude is een gebrek aan kennis bij de poli-
tie over cybercrime en over welke maatregelen 
effectief zijn. 

‘Dankzij technologie 
kan de politie gerich-
ter communiceren 
met burgers’

“Dergelijke kennis is nodig om cybercrime 
 effectiever en vooral meer proactief te bestrijden. 
Wij ver garen niet alleen kennis over de dreiging 
door de georganiseerde misdaad, maar willen 
ook een bijdrage leveren aan het vergroten van 
de weerbaarheid van de samenleving tegenover 
die dreiging. Wij willen bijdragen aan het vertrou-
wen in het Nederlandse digitale betalingsverkeer.” 
De opdrachtgevers van dit kennisprogramma zijn 
de bancaire  sector, de Politieacademie en het 
 Programma  Aanpak Cybercrime.

Een van de knelpunten die de huidige, derde crisis 
teweegbrengt, vloeit min of meer voort uit de oplos-
sing van de eerste twee crises, stelt Kop. “Er is steeds 
meer ingezet op eenduidig en routinematig werken. 
Dat wordt bereikt met protocollen en standaardise-
ring. Maar deze bureaucratisering is te ver doorge-
schoten. Om een voorbeeld te noemen: het kost een 
rechercheur gemiddeld vier uur om een camera-
beeld op te vragen in het kader van de BOB-wetge-
ving. Dat komt door alle protocollen die moeten 
worden gevolgd.” Kop laat er meteen op volgen dat 
een zekere mate van bureaucratie onvermijdelijk is 
in het politievak. “Er zijn altijd noodzakelijke admi-
nistratieve werkzaamheden, zoals het opmaken van 
processen-verbaal. Maar er moet een evenwicht zijn 
in de administratieve lasten en het resultaat dat je 
wilt bereiken. Bureaucratie moet dan ook niet 
 worden afgeschaft, maar beteugeld.”

Een ander probleem voor de opsporing is dat de 
complexiteit van de samenleving almaar toeneemt. 
Kop: “Internet en andere technologische ontwik-
kelingen maken dat er heel veel verandert. Ook in 
het gedrag van mensen. Technologie maakt de 
 loskoppeling van plaats en tijd mogelijk. Mensen 
kunnen gemakkelijk netwerken vormen met 
 mensen die zij niet persoonlijk kennen. Daardoor 
ontstaan nieuwe vormen van criminaliteit. Denk 
aan virtuele netwerken van kinderporno, mensen-
handel, phishing en digitale fraude, die enorm in 
omvang toenemen.”

STRATEGIE
In de afgelopen jaren is binnen de politieorganisatie 
een nieuwe strategie ontwikkeld om de effectiviteit 
van de criminaliteitbestrijding te vergroten, de 
zogenoemde Strategie aanpak criminaliteit 2015. 
“Heel belangrijk in de strategie is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid die politie, partners en het 
bevoegd gezag hebben. Dat is een essentiële voor-
waarde om tot een effectievere aanpak van crimina-
liteit te komen”, geeft Kop de basisgedachte weer.

Dat samenwerking met partners belangrijk is, komt 
niet uit de lucht vallen. Al in de jaren tachtig was er 
het besef dat veiligheidszorg niet alleen een zaak 
van de overheid is. En in 2002 stelde het kabinet-
Balkende I in de veiligheidsnota Naar een veiliger 
samenleving: “Er is dan ook niet alleen verhoogde 
inspanning nodig van de overheid, maar ook van >>
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re halverwege de jaren negentig, die leidde tot de 
parlementaire enquête opsporingsmethoden in 
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‘Bureaucratie 
moet niet worden 
afgeschaft, maar 
beteugeld’
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hbo’ers  binnen de opsporing.” 

burgers en bedrijfsleven, die op hun bijdragen zullen 
worden aangesproken.” 
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kan de politie gerich-
ter communiceren 
met burgers’
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STRATEGIE
In de afgelopen jaren is binnen de politieorganisatie 
een nieuwe strategie ontwikkeld om de effectiviteit 
van de criminaliteitbestrijding te vergroten, de 
zogenoemde Strategie aanpak criminaliteit 2015. 
“Heel belangrijk in de strategie is de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid die politie, partners en het 
bevoegd gezag hebben. Dat is een essentiële voor-
waarde om tot een effectievere aanpak van crimina-
liteit te komen”, geeft Kop de basisgedachte weer.

Dat samenwerking met partners belangrijk is, komt 
niet uit de lucht vallen. Al in de jaren tachtig was er 
het besef dat veiligheidszorg niet alleen een zaak 
van de overheid is. En in 2002 stelde het kabinet-
Balkende I in de veiligheidsnota Naar een veiliger 
samenleving: “Er is dan ook niet alleen verhoogde 
inspanning nodig van de overheid, maar ook van >>
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BURGERINFORMATIE
De betrokkenheid van burgers bij de opsporing van 
misdaden is zo oud als Methusalem, geeft Kop toe. 
“De politie is altijd al afhankelijk geweest van infor-
matie van burgers. De politie komt ergens waar iets 
is gebeurd en krijgt informatie van de omstanders. 
Zonder burgers als getuige, slachtoffer of aangever 
is er geen opsporing mogelijk. En onderzoek heeft 
uitgewezen dat zonder burgerinformatie de kans 
dat misdaden worden opgelost, aanzienlijk kleiner 
is”, beklemtoont Kop. 

“Daar bovenop is de behoefte aan veiligheid bij 
de burger groot. Mensen willen zelf graag bijdragen 
aan veiligheid. Stukjes informatie bij elkaar bren-
gen, helpt de opsporing effectiever te maken. 
Door de nieuwe technologieën kan de politie veel 
gerichter communiceren met de burgers. Bijvoor-
beeld via de site Politieonderzoeken.nl betrekt 
de politie op een interactieve manier burgers bij 
het oplossen van ernstige misdrijven of het 
 opsporen van vermisten.” 

Kop vindt dat er aan de communicatie tussen politie 
en burgers nog wel wat kan worden verbeterd. Het 
contact van de politie met burgers bestaat traditio-
neel uit eenrichtingsverkeer: de politie informeert 
de burgers. Dat is in de ogen van Kop anno 2012 vol-
strekt achterhaald. “De politie moet haar huiver 
overwinnen om het publiek te betrekken. Ze dient 
ervoor te zorgen dat er een dialoog ontstaat met 
burgers. Tweerichtingsverkeer dus. Want het achter-
liggende idee is dat politie informatie aan burgers 
geeft om vervolgens nuttige informatie van burgers 
te ontvangen.”

‘De politie kan  
informatie van  
burgers nog beter 
benutten’

Overigens kennen we al verschillende vormen van 
samenwerking met burgers die vanuit politie en 
overheid zijn geïnitieerd. Bekende voorbeelden van 
burgerparticipatie zijn Burgernet en Amber Alert. 
De politie benadert dan de burgers rechtstreeks om 

informatie met de politie te delen. Om te bereiken 
dat het publiek nog meer creatief gaat meedenken, 
zal de politie verder moeten investeren in de relatie 
met burgers en bedrijven, zegt Kop. “We kunnen 
burgers meer mogelijkheden geven samen te wer-
ken en de informatie van burgers beter benutten. 
Dan zal de bereidheid van burgers om informatie 
te delen naar verwachting verder toenemen.”

MEERWAARDE
In de nieuwe politiestrategie voor de aanpak van 
criminaliteit is veel aandacht voor een specifieke 
vorm van burgerparticipatie: co-creatie. “Co-creatie 
betekent gezamenlijk werken aan een oplossing die 
voor beide partijen waarde creëert”, verduidelijkt 
Kop. “Politie en burgers definiëren gezamenlijk 

een probleem en werken vervolgens samen aan een 
oplossing. Het idee dat hierachter zit, is dat ook 
de burger actief kan bijdragen aan veiligheid in de 
samenleving. Overigens werkt co-creatie alleen als 
de samenwerking voor alle partijen meerwaarde 
heeft. Anders is er onvoldoende bereidheid tot 
investeren. Voor de burger een veilige wijk, voor 
bedrijven een veilig bedrijventerrein, voor de politie 
informatie en ga zo maar door.”

‘Iedereen heeft een 
eigen rol in het voor-
komen van escalatie’

“De politie moet haar 
huiver overwinnen om 
het publiek te betrek-
ken.”/ foto: Inge van Mill. 

De nieuwe manier van werken die nodig is om 
de samenleving voor iedereen veiliger te maken, 
is het best te illustreren aan de hand van een 
 praktijkvoorbeeld, zegt Kop. Ze noemt een reeks 
van twaalf brandstichtingen in monumentale 
boerderijen. “De kans dat de politie de dader 
vindt, is in zo’n geval heel klein. Vaak zijn immers 
alle sporen vernietigd. Toch kijken bestuur, justitie 
en burgers allemaal naar de politie om de situatie 
op orde te brengen en de dader snel op te pakken.” 
Voor Kop is het helemaal geen uitgemaakte zaak 
dat de politie in deze situatie de probleemeigenaar 
is. “Er is onrust en angst, escalatie dreigt, een 
 crisis ligt op de loer. Als je logisch nadenkt, heeft 
iedereen een eigen rol in het voorkomen van 
 escalatie. En moet de regie in handen zijn van 
het lokaal bestuur.”

Kop geeft voorbeelden van wat mensen zelf 
 kunnen doen: brandwerende banden op rieten 
daken aanbrengen, ganzen op het erf laten lopen 
en brandmelders aanbrengen. De politie kan 
 bijeenkomsten met burgers organiseren en de 
gemeente zou op strategische plaatsen camera’s 
neer kunnen zetten. Kop: “Beheersing van crimi-
naliteit door samenwerking van partners is 
 effectiever en heeft een grotere kans van slagen, 
dan opsporing door de politie nadat de misdaad 
is gepleegd. Het gaat niet alleen om preventie. 
Het gaat er ook om dat problemen op de goede 
plek terechtkomen. Dan is de kans groter dat iets 
effectief wordt aangepakt.” Tot slot merkt Kop op 
dat de politie voor het nieuwe werken nog meer in 
netwerken zal moeten opereren. “Dat vraagt om 
het aangaan van structurele relaties met burgers 
en organisaties. Bovendien zullen politie en Open-
baar Ministerie, veel meer dan nu het geval is, 
bereid moeten zijn om informatie te delen met 
andere organisaties”, aldus Kop.<<

De rede van Nicolien Kop, Van opsporing naar  

criminaliteitsbeheersing. Vijf strategische implicaties,  

is te downloaden via www.politieacademie.nl
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Werkvloer

Duizenden  toezichthouders en handhavers van diverse 
pluimage spelen een steeds grotere rol in de bestrijding van 
overlast, verloedering en overtredingen in Nederland. Helemaal 
onomstreden zijn de boa’s niet. Maar de ontwikkelingen in 
het boa-stelsel staan niet stil.

Fotografie: Liesbeth Dingemans
Tekst: Lynsey Dubbeld

 E
en bonte verzameling van uniformen en 
wapenuitrustingen, en een eclectisch palet 
aan bevoegdheden. Dat is het beeld dat 
NCRV-programma Altijd Wat in juni 2012 

schetst van de Nederlandse boa’s. Verslaggever 
Ronald  Sistermans noemt de wereld van toezicht-
houders, stadswachten en straatcoaches op de web-
site van Altijd Wat ‘een rommeltje’. In zijn onderzoek 
voor de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie 
komt Ronald van Steden tot een genuanceerdere 
conclusie. Hij typeert de praktijk van gemeentelijke 

toezichthouders en handhavers in het publieke 
domein als ‘veelvormig en versnipperd’. Iedere 
gemeente kan het zogenoemde Stadstoezicht 
naar eigen inzicht en voorkeur invullen, constateert 
Van Steden op basis van literatuuronderzoek en 
interviews bij zes gemeenten. Er ontbreken lande-
lijke afspraken over onder meer de positionering 
van gemeentelijke handhavers in het lokale veilig-
heidsbeleid, het vereiste toezicht vanuit politie-
korpsen en de kleding van de boa’s. Van Steden 
waarschuwt – overigens net als Altijd Wat – dat 
het gebrek aan eenduidig beleid in taakstellingen, 
bevoegdheden en uniformen van boa’s verwarring 
zaait bij burgers. >>

(Foto links) 
Buitengewoon opspo-
ringsambtenaren 
kunnen allerlei functies 
hebben, waaronder die 
van gemeentelijk 
handhaver. 

(Foto rechts)
Deze handhavers in 
Amsterdam leggen aan 
toeristen uit dat er een 
alcoholverbod is op de 
openbare weg.

 FOTOSERIE  Werken met boa’s

TOEZICHT-
HOUDERS IN 
BEWEGING

20 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 21



Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

Werkvloer

Duizenden  toezichthouders en handhavers van diverse 
pluimage spelen een steeds grotere rol in de bestrijding van 
overlast, verloedering en overtredingen in Nederland. Helemaal 
onomstreden zijn de boa’s niet. Maar de ontwikkelingen in 
het boa-stelsel staan niet stil.

Fotografie: Liesbeth Dingemans
Tekst: Lynsey Dubbeld

 E
en bonte verzameling van uniformen en 
wapenuitrustingen, en een eclectisch palet 
aan bevoegdheden. Dat is het beeld dat 
NCRV-programma Altijd Wat in juni 2012 

schetst van de Nederlandse boa’s. Verslaggever 
Ronald  Sistermans noemt de wereld van toezicht-
houders, stadswachten en straatcoaches op de web-
site van Altijd Wat ‘een rommeltje’. In zijn onderzoek 
voor de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie 
komt Ronald van Steden tot een genuanceerdere 
conclusie. Hij typeert de praktijk van gemeentelijke 

toezichthouders en handhavers in het publieke 
domein als ‘veelvormig en versnipperd’. Iedere 
gemeente kan het zogenoemde Stadstoezicht 
naar eigen inzicht en voorkeur invullen, constateert 
Van Steden op basis van literatuuronderzoek en 
interviews bij zes gemeenten. Er ontbreken lande-
lijke afspraken over onder meer de positionering 
van gemeentelijke handhavers in het lokale veilig-
heidsbeleid, het vereiste toezicht vanuit politie-
korpsen en de kleding van de boa’s. Van Steden 
waarschuwt – overigens net als Altijd Wat – dat 
het gebrek aan eenduidig beleid in taakstellingen, 
bevoegdheden en uniformen van boa’s verwarring 
zaait bij burgers. >>

(Foto links) 
Buitengewoon opspo-
ringsambtenaren 
kunnen allerlei functies 
hebben, waaronder die 
van gemeentelijk 
handhaver. 

(Foto rechts)
Deze handhavers in 
Amsterdam leggen aan 
toeristen uit dat er een 
alcoholverbod is op de 
openbare weg.

 FOTOSERIE  Werken met boa’s

TOEZICHT-
HOUDERS IN 
BEWEGING

20 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 21



› Naar inhoudsopgave

In Nederland werken tussen de 25000 en 26000 
boa’s bij 1100 instanties. Ze bekleden functies 
op zes domeinen, waaronder openbare ruimte, 
milieu, onderwijs en openbaar vervoer. Bijvoor-
beeld  parkeercontroleurs, boswachters, treincon-
ducteurs, medewerkers van de Arbeidsinspectie 
en leerplichtambtenaren behoren allemaal tot 
het stelsel van boa’s. 

Afhankelijk van hun werkterrein en taakomschrij-
ving kunnen boa’s inlichtingen opvragen, een 
 identiteitsbewijs controleren, fouilleren, een pro-
ces-verbaal opmaken, een boete of bestuurlijke 
strafbeschikking uitschrijven en een verdachte 

 aanhouden. Onder voorwaarden kunnen ze beschik-
ken over geweldsmiddelen zoals handboeien, 
 pepperspray, wapenstok of vuurwapen. Boa’s zijn 
doorgaans herkenbaar aan een speciaal insigne op 
hun uniform. Hoe de kleding er verder uitziet, ver-
schilt per functiedomein en – zoals Altijd Wat ook 
constateerde – gemeente.

Het boa-stelsel maakt de laatste jaren de nodige 
ontwikkelingen door. In 2010 werden de 115 functie-
typen teruggebracht tot zes domeinen waarbinnen 
boa’s actief kunnen zijn. Voor lokale veiligheid en 
leefbaarheid is vooral de boa openbare ruimte van 
belang. Deze beroepsgroep heeft vaak de wortels in 

Tijdens een nachtelijke 
ronde controleren 
handhavers of fietstaxi’s 
de juiste papieren 
hebben.

werkgelegenheidsprojecten (de zogenoemde 
 Melkert-banen), die tussen 2004 en 2006 zijn 
op gegaan in de gemeentelijke organisatie gericht 
op straattoezicht en handhaving van de openbare 
orde. De behoefte aan deze boa’s binnen het lokale 
veiligheidsdomein is toegenomen – en de professio-
nalisering van de branche eveneens. Met ingang van 
oktober 2012 gelden bovendien nieuwe eisen aan 
de bekwaamheid en opleiding van boa’s die toezicht 
houden in de openbare ruimte. Zij moeten beschik-
ken over meer vaardigheden op het gebied van 
gespreks- en benaderingstechnieken en krijgen 
te maken met verplichte her- en bijscholing.

Er staan nog meer veranderingen op stapel. 
Recent zijn de eerste proeven gestart met zoge-
noemde winkelboa’s. Zaltbommel had eerder dit 
jaar de primeur met deze buitengewoon opspo-
ringsambtenaar met extra bevoegdheden. De 
 winkelboa kan onder meer camerabeelden bekijken, 
getuigenverhoren opnemen en een proces-verbaal 
van bevindingen opmaken. Door deze gegevens 
met de politie te delen, kan er sneller worden 
 opgetreden tegen winkeldiefstal, is de gedachte.

Detailhandel Nederland is kritisch over het 
 experiment. Cameratoezicht, getuigenverhoor en 
arrestantenvervoer zijn geen taken die passen bij >>
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een boa, aldus de belangenbehartiger voor winke-
liers. De aanpak van professionele, gewelddadige 
winkeldieven vereist handelend optreden van 
 politiemensen die hiervoor het gezag en de kwalifi-
caties hebben. Als het aan Detailhandel Nederland 
ligt, zou de winkelboa hoogstens een rol kunnen 
spelen bij het afhandelen van administratieve zaken 
of het terzijde staan van de winkelier totdat de 
 politie ter plaatse is.

De verhouding tussen politie en gemeentelijke 
boa’s is een kwestie die ook Ronald van Steden 
 aansnijdt in zijn studie van Stadstoezicht. De totale 
capaciteit voor toezicht en handhaving bij gemeen-

ten ligt op ongeveer 4200 fte. De politie heeft 
 ongeveer 26�000 fte beschikbaar voor handhaving 
en noodhulp op straat. Volgens Van Steden is inmid-
dels sprake van een nieuwe arbeidsverdeling tussen 
beide professionals. Mede onder invloed van kern-
takendiscussies richt de politie zich steeds meer 
op opsporing en bestrijding van criminaliteit. De 
gemeentelijke toezichthouders en handhavers zijn 
er dan voor het tegengaan of bestraffen van ‘kleine’ 
openbare-ordeverstoringen. Denk aan fout parke-
ren, fietsen op de stoep, door rood licht lopen, open-
bare dronkenschap, hangjongeren, slapen op straat, 
wildplassen, hondenpoep, zwerfvuil en graffiti. 

(foto links) 
De handhavers 
verwijzen een man die 
op straat lag te slapen 
naar het Leger des 
Heils. 

De gescheiden werelden van politie en Stads-
toezicht kunnen er volgens Van Steden toe leiden 
dat boa’s zich in de richting van een nieuwe 
gemeentepolitie ontwikkelen. Naarmate de politie 
zich terughoudender opstelt tegenover de bestrij-
ding van overlast, zullen gemeentelijke boa’s 
 nieuwe taken op het bord krijgen. Het is de vraag of 
deze ontwikkeling aansluit bij de plannen voor een 
nationale politie. En: of het toezicht op straat er 
voor de burger duidelijker op wordt. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) heeft begin oktober 2012 een digitale handreiking 

gepubliceerd over toezicht en handhaving in de openbare 

ruimte. Daarin is ook informatie over boa’s te vinden.

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

neem contact op met Floris Faes, telefoon (030) 751 67 70, 

e-mail floris.faes@hetccv.nl. 

(foto rechts) 
De bekende plekken 
en hoekjes waar zich 
vaak verslaafden en 
prostituees bevinden, 
worden gecontroleerd.
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belangstelling voor de aanpak van criminaliteit 
en intimidatie in groepsverband informeren aan de 
hand van een praktijkvoorbeeld. Het vlindermes uit 
de boektitel staat voor het buitensporige geweld en 
de djonko (straattaal voor joint) voor het overmatige 
softdrugsgebruik en de psychische problematiek 
bij veel jeugdgroepen.

Bendes maken met 
intimidatie duidelijk 
wie er de baas is

Centraal in mijn onderzoek staat wat we de Poort-
mangroep zullen noemen (met het Openbaar Minis-
terie is afgesproken dat niet de echte naam van de 
groep wordt gebruikt). Het was een criminele jeugd-
groep van twintig jongeren uit Amsterdam-West met 
diverse etnische achtergronden. De jongeren pleeg-
den straatroven, vaak ook met wapengeweld, en 
waren de schrik van de buurt. Wie meent dat crimi-
nele jeugdgroepen uitsluitend stille groepen zijn die 
de aandacht niet op zich willen vestigen, vergeet dat 
er genoeg bendes zijn die met intimidatie proberen 
duidelijk te maken wie er de baas is. 

MAATSCHAPPEN
Er blijkt een kloof tussen straat en vergaderkamer. 
De werelden van de jongeren en van instanties staan 
los van elkaar. Jongeren liegen hulpverleners en 
reclasseringsmedewerkers voor (want verhalen 
 worden toch niet gecheckt) en blijven succesvol 
 buiten beeld. Terwijl de wereld van beleid, bestuur 
en politiek leunt op de papieren werkelijkheid van 
organisatiebelangen, afstemmingsproblematiek 
en gesteggel over casusregie, merkt de groep op 
straat weinig van alle inspanningen. 

door Eric Bervoets
De auteur is als bestuurskundige en criminoloog werkzaam 

bij onderzoeksbureau Lokale Zaken in Rotterdam.

 J
eugdgroepen staan prominent op de agenda van 
criminaliteitsbestrijdend Nederland. De rijks-
overheid lanceerde in 2011 een plan om criminele 
jeugdgroepen aan te pakken. Ook op lokaal niveau 

is het politici en bestuurders menens. Dat blijkt wel 
uit mijn boek Vlindermessen en djonko’s. Jeugd-
criminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal 
uit West dat eerder dit jaar verscheen. 

Vlindermessen en djonko’s beschrijft wat in de 
 literatuur bekend is over criminaliteit en intimidatie 
door jeugdgroepen, en geeft een overzicht van trends 
en aanpakken. Het boek wil professionals met 

De aanpak van criminele en intimiderende jongeren

VERGADER KAMER,  TOGA EN STRAAT
Weggepeste homostellen, gewelddadige 
straatroven, lokale ondernemers die de zaak 
sluiten, bewoners die niet slapen vanwege 
geluidsoverlast en bedreigingen. Politici 
en bestuurders is het menens met de aanpak 
van intimiderende jongeren. Onderzoeker 
Eric Bervoets beschrijft aan de hand van zijn 
onderzoek naar jeugdgroepen in Amsterdam-
West wat er misgaat en wat er moet gebeuren 
om het tij te keren. 

Ill
us

tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s

26 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 27



Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

>>

belangstelling voor de aanpak van criminaliteit 
en intimidatie in groepsverband informeren aan de 
hand van een praktijkvoorbeeld. Het vlindermes uit 
de boektitel staat voor het buitensporige geweld en 
de djonko (straattaal voor joint) voor het overmatige 
softdrugsgebruik en de psychische problematiek 
bij veel jeugdgroepen.

Bendes maken met 
intimidatie duidelijk 
wie er de baas is

Centraal in mijn onderzoek staat wat we de Poort-
mangroep zullen noemen (met het Openbaar Minis-
terie is afgesproken dat niet de echte naam van de 
groep wordt gebruikt). Het was een criminele jeugd-
groep van twintig jongeren uit Amsterdam-West met 
diverse etnische achtergronden. De jongeren pleeg-
den straatroven, vaak ook met wapengeweld, en 
waren de schrik van de buurt. Wie meent dat crimi-
nele jeugdgroepen uitsluitend stille groepen zijn die 
de aandacht niet op zich willen vestigen, vergeet dat 
er genoeg bendes zijn die met intimidatie proberen 
duidelijk te maken wie er de baas is. 

MAATSCHAPPEN
Er blijkt een kloof tussen straat en vergaderkamer. 
De werelden van de jongeren en van instanties staan 
los van elkaar. Jongeren liegen hulpverleners en 
reclasseringsmedewerkers voor (want verhalen 
 worden toch niet gecheckt) en blijven succesvol 
 buiten beeld. Terwijl de wereld van beleid, bestuur 
en politiek leunt op de papieren werkelijkheid van 
organisatiebelangen, afstemmingsproblematiek 
en gesteggel over casusregie, merkt de groep op 
straat weinig van alle inspanningen. 

door Eric Bervoets
De auteur is als bestuurskundige en criminoloog werkzaam 

bij onderzoeksbureau Lokale Zaken in Rotterdam.

 J
eugdgroepen staan prominent op de agenda van 
criminaliteitsbestrijdend Nederland. De rijks-
overheid lanceerde in 2011 een plan om criminele 
jeugdgroepen aan te pakken. Ook op lokaal niveau 

is het politici en bestuurders menens. Dat blijkt wel 
uit mijn boek Vlindermessen en djonko’s. Jeugd-
criminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal 
uit West dat eerder dit jaar verscheen. 

Vlindermessen en djonko’s beschrijft wat in de 
 literatuur bekend is over criminaliteit en intimidatie 
door jeugdgroepen, en geeft een overzicht van trends 
en aanpakken. Het boek wil professionals met 

De aanpak van criminele en intimiderende jongeren

VERGADER KAMER,  TOGA EN STRAAT
Weggepeste homostellen, gewelddadige 
straatroven, lokale ondernemers die de zaak 
sluiten, bewoners die niet slapen vanwege 
geluidsoverlast en bedreigingen. Politici 
en bestuurders is het menens met de aanpak 
van intimiderende jongeren. Onderzoeker 
Eric Bervoets beschrijft aan de hand van zijn 
onderzoek naar jeugdgroepen in Amsterdam-
West wat er misgaat en wat er moet gebeuren 
om het tij te keren. 

Ill
us

tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s

26 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 27



› Naar inhoudsopgave

Het is een basisvoorwaarde dat de jongeren en 
de omgeving van de groep scherp in beeld zijn bij 
de gezamenlijke instanties. Gaat het om een (h)echte 
groep, of juist een los-vast netwerk van buurt-
genoten? Welke jongeren delen de lakens uit? Welke 
invloed heeft de omgeving op de jongeren? Denk 
aan de bekende drugsfamilie die een groep gebruikt 
als een soort straatsoldaten, bijvoorbeeld als drugs-
runners. Een jeugdgroep ontmantelen heeft weinig 
zin als de facilitators erachter niet zijn aangepakt. 
Binnen de kortste keren staat er dan een nieuwe 
 lichting klaar. 

Twitterende wijk-
agenten bieden een 
kijkje in de keuken

Ten tweede is strafrecht niet het enige middel om te 
straffen. Het vergroten van de pakkans en verminde-
ren van de – objectieve en gevoelsmatige – gelegen-
heid zijn een krachtige en effectief gebleken strate-
gie, maar vereisen creativiteit. In Nederland bestaan 
tegenwoordig mooie initiatieven waarbij strafrecht 
wordt gecombineerd met bestuursrecht. Als een 
jonge crimineel in staat is om lachend en contant 
zijn openstaande boetes van om en nabij de vijf-
duizend euro te betalen (en dit voorbeeld is niet uit 
de lucht gegrepen), kan het lonen om hem via de 
omgekeerde bewijslast tegenover de Belastingdienst 
aan te laten tonen hoe hij aan dat geld komt. Vaak 
komt het echter nog niet tot een vlotte samenwer-
king tussen strafrechtelijke partijen en bijvoorbeeld 
het UWV en de Belastingdienst. Die laatstgenoem-
den zijn immers nooit als criminaliteitsbestrijders 
in het leven geroepen.

Stevig aanpakken is de primaire en begrijpelijke 
 reactie op intimiderende jeugdgroepen, maar voor-
komen is beter dan straffen. Zorg daarom ten derde 
als gemeente voor (vroeg)signalering in een praktisch 
afstemoverleg rond jeugdgroepen door de frontlinie. 
De gemeenten Helmond en Apeldoorn doen zoiets 
dergelijks al jaren, en met succes, in de vorm van 
overlastteams van politie en jongerenwerkers die 

met gezond verstand en heel praktisch jeugdoverlast 
voorkomen en bestrijden. 

Ten vierde: gemeente en politie kunnen samen 
wat betekenen om de angst van buurtbewoners en 
ondernemers voor intimiderende jeugdgroepen te 
bestrijden. Bij zo’n aanpak merkt het publiek dat 
instanties de publieke ruimte heroveren en zich 
inzetten voor het leefgenot van burgers. Denk aan 
controles door politie en gemeentelijke jeugd-boa’s 
in de wijk, goed geplande aanhoudingen voor het 
oog van de buurt, of wijkagenten die de burger met 
twitterberichten een kijkje in de keuken bieden. Vaak 
zien bewoners alleen politiemensen die rustig een 
praatje maken met jongeren die – nadat de agenten 
zijn vertrokken – gewoon verder gaan met het gesar. 

KUNST
Uit het voorgaande blijkt dat het bij de aanpak 
van criminele intimiderende jeugdgroepen schort 
aan zowel waarnemend als oplossend vermogen. 
Het gaat erom groepen op tijd te willen en kunnen 
zien. En vervolgens het probleem te kunnen en  
willen oplossen. 

Kennis over wat werkt is er gelukkig in toenemende 
mate. Denk aan het Kennisfundament Risicojeugd 
van het WODC en de themawebsite Jeugd en Veilig-
heid van het CCV. Die kennis legt het nog geregeld af 
tegen politieke en electorale argumenten. Maar om 
tot oplossen te komen is ook waarnemend vermogen 
noodzakelijk: er vroeg bij kunnen zijn, en goed weten 
met wie en waarmee je hebt te maken. En dat blijkt 
in de praktijk nog een hele kunst.<<

Het Kennisfundament Risicojeugd van het WODC 

is te downloaden via www.wodc.nl.  

De themawebsite Jeugd en Veiligheid is te vinden op  

www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

Bovendien ziet de straatwerkelijkheid er vaak anders 
uit dan de overzichtelijke shortlist die het resultaat is 
van het landelijk ingevoerde inventarisatie-instru-
ment waarmee hinderlijke, overlastgevende en 
 criminele jeugdgroepen in kaart worden gebracht. 
De informatiepositie rond jeugdgroepen en de indivi-
duele groepsleden is bij instanties geregeld beperkt. 
Er wordt nadruk gelegd op groepen in de klassieke zin 
van het woord. Dat is problematisch want jeugdroe-
pen – zeker criminele – zijn vaak netwerken, een 
soort maatschappen van zzp’ers. Daarbij worden 
naar gelang het te plegen delict andere combinaties 
van criminele expertise aangewend. De ene jongere is 
goed in creditcardfraude, de andere is sterk en kan 
daarom goed worden ingezet bij geweld. Een starre 
blik op alleen groepen (en wellicht zelfs gangs) ver-
engt het beeld en beperkt de informatiepositie. 

Rechters geven  
een jongere de 
zoveelste kans

Voor ‘vergaderkamer’ kan evengoed ‘management 
en gezagsdragers’ worden gelezen. En voor ‘straat’ 
de ‘uitvoerende professionals’ (zoals politiemensen, 
jongerenwerk en jeugdhulpverleners). De Poort-
mangroep kwam te laat in beeld, mede omdat 
gemeentebestuurders liever geen nieuwe groep 
 toelaten op de shortlist – want dat is slecht voor het 
imago van de gemeente. Professionals ergeren zich 
aan deze politieke spelletjes, maar veranderen gere-
geld in buigzame types als de burgemeester of de 
wethouder meent dat de aanpak een bepaalde kant 
op moet. Ook al is er op basis van praktijkkennis van 
de werkvloer (en wetenschappelijke kennis) alle 
reden om te twijfelen aan de effectiviteit.

Deze zogeheten sociale defensiemechanismen 
 – de angst voor imagoverlies en de angst om tegen 
te spreken – staan resultaten in de weg. Dat is bij-
voorbeeld ook zichtbaar bij het enthousiasme voor 
de Aanpak Top600 uit Amsterdam. Elke bestuurder 
wil nu zo’n aanpak, zonder goed te weten wat 

nodig is om een dergelijke aanpak te laten slagen. 
Noem het fact free policy. 

Ten slotte is er nog een kloof tussen straat en toga. 
Ook al doet een slachtoffer aangifte en zijn er getui-
genverklaringen, toch neigen rechters ertoe om een 
jongere nog een (zoveelste) kans te bieden. Ik houd 
geen ongenuanceerd pleidooi voor hard straffen. In 
Nederland wordt de afgelopen jaren aantoonbaar 
harder gestraft. Wel is het belangrijk om er sneller 
bij te zijn met een passende straf en om de strafmaat 
mee te laten groeien met de recidive. 

Rechters voelen zich door de samenleving, die aldoor 
aandringt op harder straffen, soms aangetast in hun 
onafhankelijkheid. Die loopt echter geen gevaar als 
zij die combineren met inlevingsvermogen, een 
gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en 
zorgvuldigheid. 

BASISADVIEZEN
Wie meent dat politie en justitie aan zet zijn, dat 
intimiderende jeugd maar eens stevig moet worden 
gestraft en dat zich te veel partijen bemoeien met 
jeugdgroepen heeft op het eerste gezicht gelijk. Maar 
diegenen miskennen de realiteit. Natuurlijk is een 
gerichte strafrechtelijke aanpak nodig voor onver-
beterlijke types bij wie niets lijkt te werken. Zoals al is 
aangegeven, komt het niet altijd tot straffen. Boven-
dien zijn vroegsignalering en preventie uitermate 
belangrijk om symptoombestrijding te voorkomen. 
Daarbij komen andere partijen dan politie en justitie 
om de hoek kijken. Ook bij repressie ontmoeten we 
dit soort partijen: denk aan de Belastingdienst, het 
UWV en de gemeente, die regisseur is van de veilig-
heidsaanpak. Uit Vlindermessen en djonko’s zijn voor 
het effectief aanpakken van onverbeterlijke jeugd-
groepen vier basisadviezen af te leiden. 

Binnen de kortste 
keren staat de  
nieuwe lichting  
klaar
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de omgeving van de groep scherp in beeld zijn bij 
de gezamenlijke instanties. Gaat het om een (h)echte 
groep, of juist een los-vast netwerk van buurt-
genoten? Welke jongeren delen de lakens uit? Welke 
invloed heeft de omgeving op de jongeren? Denk 
aan de bekende drugsfamilie die een groep gebruikt 
als een soort straatsoldaten, bijvoorbeeld als drugs-
runners. Een jeugdgroep ontmantelen heeft weinig 
zin als de facilitators erachter niet zijn aangepakt. 
Binnen de kortste keren staat er dan een nieuwe 
 lichting klaar. 

Twitterende wijk-
agenten bieden een 
kijkje in de keuken

Ten tweede is strafrecht niet het enige middel om te 
straffen. Het vergroten van de pakkans en verminde-
ren van de – objectieve en gevoelsmatige – gelegen-
heid zijn een krachtige en effectief gebleken strate-
gie, maar vereisen creativiteit. In Nederland bestaan 
tegenwoordig mooie initiatieven waarbij strafrecht 
wordt gecombineerd met bestuursrecht. Als een 
jonge crimineel in staat is om lachend en contant 
zijn openstaande boetes van om en nabij de vijf-
duizend euro te betalen (en dit voorbeeld is niet uit 
de lucht gegrepen), kan het lonen om hem via de 
omgekeerde bewijslast tegenover de Belastingdienst 
aan te laten tonen hoe hij aan dat geld komt. Vaak 
komt het echter nog niet tot een vlotte samenwer-
king tussen strafrechtelijke partijen en bijvoorbeeld 
het UWV en de Belastingdienst. Die laatstgenoem-
den zijn immers nooit als criminaliteitsbestrijders 
in het leven geroepen.

Stevig aanpakken is de primaire en begrijpelijke 
 reactie op intimiderende jeugdgroepen, maar voor-
komen is beter dan straffen. Zorg daarom ten derde 
als gemeente voor (vroeg)signalering in een praktisch 
afstemoverleg rond jeugdgroepen door de frontlinie. 
De gemeenten Helmond en Apeldoorn doen zoiets 
dergelijks al jaren, en met succes, in de vorm van 
overlastteams van politie en jongerenwerkers die 

met gezond verstand en heel praktisch jeugdoverlast 
voorkomen en bestrijden. 

Ten vierde: gemeente en politie kunnen samen 
wat betekenen om de angst van buurtbewoners en 
ondernemers voor intimiderende jeugdgroepen te 
bestrijden. Bij zo’n aanpak merkt het publiek dat 
instanties de publieke ruimte heroveren en zich 
inzetten voor het leefgenot van burgers. Denk aan 
controles door politie en gemeentelijke jeugd-boa’s 
in de wijk, goed geplande aanhoudingen voor het 
oog van de buurt, of wijkagenten die de burger met 
twitterberichten een kijkje in de keuken bieden. Vaak 
zien bewoners alleen politiemensen die rustig een 
praatje maken met jongeren die – nadat de agenten 
zijn vertrokken – gewoon verder gaan met het gesar. 

KUNST
Uit het voorgaande blijkt dat het bij de aanpak 
van criminele intimiderende jeugdgroepen schort 
aan zowel waarnemend als oplossend vermogen. 
Het gaat erom groepen op tijd te willen en kunnen 
zien. En vervolgens het probleem te kunnen en  
willen oplossen. 

Kennis over wat werkt is er gelukkig in toenemende 
mate. Denk aan het Kennisfundament Risicojeugd 
van het WODC en de themawebsite Jeugd en Veilig-
heid van het CCV. Die kennis legt het nog geregeld af 
tegen politieke en electorale argumenten. Maar om 
tot oplossen te komen is ook waarnemend vermogen 
noodzakelijk: er vroeg bij kunnen zijn, en goed weten 
met wie en waarmee je hebt te maken. En dat blijkt 
in de praktijk nog een hele kunst.<<

Het Kennisfundament Risicojeugd van het WODC 

is te downloaden via www.wodc.nl.  

De themawebsite Jeugd en Veiligheid is te vinden op  

www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl.

Bovendien ziet de straatwerkelijkheid er vaak anders 
uit dan de overzichtelijke shortlist die het resultaat is 
van het landelijk ingevoerde inventarisatie-instru-
ment waarmee hinderlijke, overlastgevende en 
 criminele jeugdgroepen in kaart worden gebracht. 
De informatiepositie rond jeugdgroepen en de indivi-
duele groepsleden is bij instanties geregeld beperkt. 
Er wordt nadruk gelegd op groepen in de klassieke zin 
van het woord. Dat is problematisch want jeugdroe-
pen – zeker criminele – zijn vaak netwerken, een 
soort maatschappen van zzp’ers. Daarbij worden 
naar gelang het te plegen delict andere combinaties 
van criminele expertise aangewend. De ene jongere is 
goed in creditcardfraude, de andere is sterk en kan 
daarom goed worden ingezet bij geweld. Een starre 
blik op alleen groepen (en wellicht zelfs gangs) ver-
engt het beeld en beperkt de informatiepositie. 

Rechters geven  
een jongere de 
zoveelste kans

Voor ‘vergaderkamer’ kan evengoed ‘management 
en gezagsdragers’ worden gelezen. En voor ‘straat’ 
de ‘uitvoerende professionals’ (zoals politiemensen, 
jongerenwerk en jeugdhulpverleners). De Poort-
mangroep kwam te laat in beeld, mede omdat 
gemeentebestuurders liever geen nieuwe groep 
 toelaten op de shortlist – want dat is slecht voor het 
imago van de gemeente. Professionals ergeren zich 
aan deze politieke spelletjes, maar veranderen gere-
geld in buigzame types als de burgemeester of de 
wethouder meent dat de aanpak een bepaalde kant 
op moet. Ook al is er op basis van praktijkkennis van 
de werkvloer (en wetenschappelijke kennis) alle 
reden om te twijfelen aan de effectiviteit.

Deze zogeheten sociale defensiemechanismen 
 – de angst voor imagoverlies en de angst om tegen 
te spreken – staan resultaten in de weg. Dat is bij-
voorbeeld ook zichtbaar bij het enthousiasme voor 
de Aanpak Top600 uit Amsterdam. Elke bestuurder 
wil nu zo’n aanpak, zonder goed te weten wat 

nodig is om een dergelijke aanpak te laten slagen. 
Noem het fact free policy. 

Ten slotte is er nog een kloof tussen straat en toga. 
Ook al doet een slachtoffer aangifte en zijn er getui-
genverklaringen, toch neigen rechters ertoe om een 
jongere nog een (zoveelste) kans te bieden. Ik houd 
geen ongenuanceerd pleidooi voor hard straffen. In 
Nederland wordt de afgelopen jaren aantoonbaar 
harder gestraft. Wel is het belangrijk om er sneller 
bij te zijn met een passende straf en om de strafmaat 
mee te laten groeien met de recidive. 

Rechters voelen zich door de samenleving, die aldoor 
aandringt op harder straffen, soms aangetast in hun 
onafhankelijkheid. Die loopt echter geen gevaar als 
zij die combineren met inlevingsvermogen, een 
gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en 
zorgvuldigheid. 

BASISADVIEZEN
Wie meent dat politie en justitie aan zet zijn, dat 
intimiderende jeugd maar eens stevig moet worden 
gestraft en dat zich te veel partijen bemoeien met 
jeugdgroepen heeft op het eerste gezicht gelijk. Maar 
diegenen miskennen de realiteit. Natuurlijk is een 
gerichte strafrechtelijke aanpak nodig voor onver-
beterlijke types bij wie niets lijkt te werken. Zoals al is 
aangegeven, komt het niet altijd tot straffen. Boven-
dien zijn vroegsignalering en preventie uitermate 
belangrijk om symptoombestrijding te voorkomen. 
Daarbij komen andere partijen dan politie en justitie 
om de hoek kijken. Ook bij repressie ontmoeten we 
dit soort partijen: denk aan de Belastingdienst, het 
UWV en de gemeente, die regisseur is van de veilig-
heidsaanpak. Uit Vlindermessen en djonko’s zijn voor 
het effectief aanpakken van onverbeterlijke jeugd-
groepen vier basisadviezen af te leiden. 

Binnen de kortste 
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Zo staat er in de wet een aantal nieuwe bevoegd-
heden. Iedere gemeente stelt een verordening op 
met regels voor alcoholverstrekking in de paracom-
merciële horeca, zoals sportclubs, kerken, buurt-
huizen en studentenverenigingen. De VNG heeft 
een modelverordening opgesteld, die gemeenten 
als voorbeeld kunnen gebruiken. 

De burgemeester 
mag de drank-
afdeling in super-
markten tijdelijk 
sluiten

Gemeenten krijgen ook de mogelijkheid om bij 
 verordening regels op te stellen over happy hours 
(‘twee voor de prijs van een’) en buitensporige prijs-
acties in supermarkten (‘bij een krat bier het tweede 
krat gratis’). En gemeenten kunnen toegangsleeftij-
den koppelen aan sluitingstijden van verkooppunten 
van horecagelegenheden. Al deze maatregelen zijn 
bedoeld om ervoor te zorgen dat alcoholgebruik 
en de daarmee gepaard gaande overlast binnen 
de perken blijven.

door Christa Pronk
De auteur is senior beleidsmedewerker bij de afdeling 

Integrale Veiligheid van het ministerie van Veiligheid 

en Justitie.

 I
n cafés, discotheken, restaurants, sportkantines, 
studentenverenigingen, supermarkten, snack-
bars, slijterijen en tijdens evenementen wordt 
alcohol verkocht. Om ter plekke op te drinken of 

om mee te nemen. De ondernemers die alcohol ver-
kopen, zijn gebonden aan de regels in de Drank- en 
Horecawet. Deze wet regelt het verstrekken van 

alcohol. De maatregelen die in de gewijzigde   
Drank- en Horecawet staan, moeten bijdragen 
aan het bereiken van de doelstellingen van de wet: 
het terugdringen van overmatig alcoholgebruik 
(met onder name jongeren) en het voorkomen 
van overlast waarbij alcohol in het spel is.

Jongeren in Nederland beginnen later met drinken 
dan enkele jaren geleden. Maar als ze drinken, doen 
ze dat relatief veel en vaak. We weten steeds beter 
hoe schadelijk het drinken van alcohol voor jongeren 
kan zijn en dat vraagt om een goede aanpak van 

hun alcoholgebruik. Daarnaast is bekend dat bij 
een groot deel van de (gewelds)incidenten die 
 plaatsvinden in het uitgaansleven alcoholgebruik 
in het spel is. 

PRIJSACTIES
Veel gemeenten hebben al een integraal alcoholbe-
leid – vaak ook in regionaal verband – waarin de aan-
pak van alcoholgerelateerde problemen prioriteit 
heeft. Met de wijziging van de Drank- en Horecawet 
krijgen gemeenten nieuwe instrumenten in handen 
om verder invulling te geven aan dit beleid.

… / foto: Liesbeth 
Dingemans.

Ondernemers die alcohol 
verkopen, moeten zich 
houden aan de regels in 
de Drank- en Horecawet 
/ foto: Liesbeth 
Dingemans.
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Nieuwe taak voor gemeenten in nieuwe Drank- en Horecawet

WEG MET DE 
HAPPY HOURS

Op 1 januari 2013 wordt de nieuwe Drank- 
en Horecawet van kracht. Daarmee krijgen 
gemeenten nieuwe bevoegdheden en een 
nieuwe taak: er toezicht op houden dat de 
regels in de Drank- en Horecawet worden 
nageleefd. Christa Pronk van het ministerie 
van Veiligheid en Justitie beschrijft wat 
dit betekent voor gemeenten.
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› Naar inhoudsopgave

Bovendien is handhaving een belangrijk instrument 
bij het voeren van een integraal alcoholbeleid. Omdat 
gemeenten nu zelf het toezicht gaan uitvoeren, kan 
het beter en gerichter worden ingezet. Daarbij zal in 
veel gevallen de nadruk komen te liggen op het con-
troleren van de naleving van de leeftijdsgrenzen voor 
de verkoop van alcohol.

INHAALSLAG
Dat gemeenten goed in staat zijn om de nieuwe 
taak op zich te nemen, wordt bevestigd door een 
pilot, waarbij vijftien (regio’s van) gemeenten de 
moge lijkheid kregen om het toezicht op de Drank- 
en  Horecawet uit te voeren. Uit de evaluatie van de 
pilot kwam naar voren dat deelnemende gemeenten 
over het algemeen enthousiast zijn over het uit-
oefenen van het toezicht op de Drank- en Horecawet 
en dat ze de decentralisatie van het toezicht een 
grote verbetering vinden ten opzichte van de oude 
situatie. Door de inzet van gemeentelijke toezicht-
houders verbeterde het inzicht in het veld sterk. 
De actualiteit en kwaliteit van het vergunning-
bestand namen toe, en er kon meer gericht en 
beter toezicht gehouden worden. 

Daarnaast bevestigde de pilot dat decentraal toezicht 
ruimte laat voor maatwerk. Gemeenten gaven een 
eigen invulling aan het toezicht en sloten daarbij aan 
bij de lokale of regionale situatie. In het algemeen 
werd de toezichtcultuur in de pilot gekenmerkt door 
het creëren van bewustzijn en het versterken van de 
eigen verantwoordelijkheid van drankverstrekkers. 

De pilot leverde ook leerpunten op. Zo bleek bij-
voorbeeld in geen van de deelnemende gemeenten 
het vergunningenbestand volledig op orde. Voordat 
daadwerkelijk toezicht gehouden kon worden, 
 moesten veel gemeenten een fikse inhaalslag maken 
door de vergunningen te actualiseren. Daarnaast 
leert de pilot dat het loont om je als gemeente goed 
voor te bereiden op het uitvoeren van het toezicht. 
Dat kan door een handhavingsbeleid op te stellen, 
een uitvoeringsplan te maken en toezichthouders 
aan te stellen.

Daarnaast krijgt de burgemeester een nieuw 
 instrument in handen om alcoholverkoop aan 
 jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan. De burge-
meester krijgt namelijk de bevoegdheid om de 
drankafdeling in supermarkten en andere detail-
handelaren tijdelijk te sluiten als zij binnen een 
jaar drie keer worden betrapt op het verkopen van 
alcohol aan jongeren onder de wettelijke leeftijds-
grens. Ook de jongeren zelf krijgen meer verantwoor-
delijkheid voor hun  alcoholgebruik. Jongeren onder 
de 16 jaar die alcohol bij zich hebben, kunnen na 
1 januari 2013 een boete krijgen.

OVERDRACHT
De wijziging met de grootste gevolgen voor de 
gemeenten is de overdracht van het toezicht op de 
naleving van de Drank- en Horecawet. Tot 1 januari 
2013 wordt het toezicht uitgevoerd door de Neder-
landse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Daarna 
verandert dat. De gemeente verleent dan niet alleen 
de Drank- en Horecavergunningen, maar houdt dan 
ook toezicht op de naleving van de regelgeving. 
 Toezichthouders worden aangewezen door de 
 burgemeester. Voor vrijwel de gehele uitvoering van 
de wet wordt de burgemeester het bevoegd gezag. 

Decentraal toezicht 
laat ruimte voor 
maatwerk

Gemeenten hadden al geruime tijd de wens om het 
toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet 
op zich te nemen. Dat biedt hen immers voordelen. 
De landelijke toezichtcapaciteit van de NVWA is 
beperkt en die capaciteit moet ook nog eens verdeeld 
worden over het gehele land. Daardoor vindt controle 
op de plaatsen waar alcohol wordt verstrekt lang niet 
zo vaak plaats als een gemeente wellicht zou willen. 
Gemeenten kunnen ook slechts beperkt invloed uit-
oefenen op de plaatsen en tijden van de inspecties. 
En dat terwijl zij zelf het meeste zicht hebben op de 
plaatsen en tijden waar zich problemen voordoen. 

Tevens bleek het heel nuttig te kunnen zijn het toe-
zicht in regionaal verband te organiseren. Regionale 
samenwerking betekent onder meer dat toezicht-
houders in verschillende gemeenten kunnen worden 
aangewezen. Dit kan voordelen hebben voor de pro-
fessionaliteit in de uitvoering, door kennisbundeling 
en specialisatie van de toezichthouder. Ook biedt 
toezicht in regionaal verband nieuwe mogelijkheden 
voor het toezicht op de leeftijdsgrenzen, zoals het 
uitwisselen van toezichthouders, gezamenlijke 
 controles en het verdelen van inzet en kosten.

LEEFTIJDSGRENZEN
Om ervoor te zorgen dat gemeenten goed beslagen 
ten ijs komen op het moment dat de nieuwe maat-
regelen van kracht worden en het toezicht op de 
Drank- en Horecawet wordt overgedragen, hebben 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en het ministerie van Veiligheid en Justitie diverse 
initiatieven genomen.

Zo worden de kennis en ervaring van de NVWA 
beschikbaar gesteld via het Expertisecentrum Hand-
having DHW (www.handhavingdhw.nl). Gemeenten 
kunnen hier terecht met hun vragen over het uit-
voeren van het toezicht. In een besloten deel van de 
website, dat alleen toegankelijk is voor gemeenten, 
wordt gedetailleerde informatie gegeven over bij-
voorbeeld het opstellen van boeterapporten en 
 toezichttechnieken. 

Toezichthouders 
werken vaak op 
 onregelmatige tijden

Ook beschikt de NVWA over het zogenoemde Leef-
tijdsgrenzenteam. Dit team bestaat uit jonge, opge-
leide toezichthouders die met name in de weekenden 
de gemeentelijke toezichthouders kunnen onder-
steunen bij controles van de leeftijdsgrenzen. 
 Doordat zij zelf jong zijn, vallen zij minder op in 
 uitgaansgelegenheden waar veel jongeren komen. 

Het is dan vaak eenvoudiger om overtredingen, 
zoals het schenken van alcohol aan jongeren onder 
de 16, te constateren. Gemeenten kunnen in aan-
merking komen voor de kosteloze inzet van dit team 
als zij voldoen aan enkele criteria, bijvoorbeeld het 
beschikken over een interventiebeleid. Het team 
is tot een jaar na inwerkingtreding van de wet 
 operationeel.

Het uitvoeren van het toezicht vraagt wel wat van 
gemeentelijke toezichthouders. Ze werken vaak op 
onregelmatige tijden en komen op plaatsen waar 
een groot deel van de aanwezigen onder invloed is. 
Het is dan ook belangrijk dat de gemeentelijke toe-
zichthouders goed zijn toegerust voor hun taak. 
Om ervoor te zorgen dat de toezichthouders over 
voldoende kennis en vaardigheden beschikken, wor-
den eisen gesteld aan de toezichthouders. Zij moeten 
een examen doen en zijn aangesteld als buitenge-
woon opsporingsambtenaar. De opleidingen voor 
toezichthouders worden op verschillende plaatsen in 
het land aangeboden. ROC’s die de opleiding verzor-
gen, beschikken over docenten die speciaal getraind 
zijn door de opleiders van de NVWA.

In augustus verscheen de Handreiking toezicht 
Drank- en Horecawet voor gemeenten. Deze prakti-
sche handreiking beschrijft een aanpak voor de 
gestructureerde invoering van de wet. Daarnaast 
bevat de handreiking een overzicht van de belangrijk-
ste wetswijzigingen en biedt de publicatie hand-
vatten, tips en voorbeelden. 

De handreiking is te vinden via de websites van de 
rijksoverheid en het Expertisecentrum Handhaving 
DHW. Alle gemeenten hebben inmiddels een aantal 
exemplaren van de genoemde handreiking ontvan-
gen, zodat zij die kunnen gebruiken bij de voorberei-
ding op de nieuwe Drank- en Horecawet.<<
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beter toezicht gehouden worden. 
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leert de pilot dat het loont om je als gemeente goed 
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de 16 jaar die alcohol bij zich hebben, kunnen na 
1 januari 2013 een boete krijgen.
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de Drank- en Horecavergunningen, maar houdt dan 
ook toezicht op de naleving van de regelgeving. 
 Toezichthouders worden aangewezen door de 
 burgemeester. Voor vrijwel de gehele uitvoering van 
de wet wordt de burgemeester het bevoegd gezag. 

Decentraal toezicht 
laat ruimte voor 
maatwerk

Gemeenten hadden al geruime tijd de wens om het 
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plaatsen en tijden waar zich problemen voordoen. 
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uitwisselen van toezichthouders, gezamenlijke 
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LEEFTIJDSGRENZEN
Om ervoor te zorgen dat gemeenten goed beslagen 
ten ijs komen op het moment dat de nieuwe maat-
regelen van kracht worden en het toezicht op de 
Drank- en Horecawet wordt overgedragen, hebben 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en het ministerie van Veiligheid en Justitie diverse 
initiatieven genomen.

Zo worden de kennis en ervaring van de NVWA 
beschikbaar gesteld via het Expertisecentrum Hand-
having DHW (www.handhavingdhw.nl). Gemeenten 
kunnen hier terecht met hun vragen over het uit-
voeren van het toezicht. In een besloten deel van de 
website, dat alleen toegankelijk is voor gemeenten, 
wordt gedetailleerde informatie gegeven over bij-
voorbeeld het opstellen van boeterapporten en 
 toezichttechnieken. 

Toezichthouders 
werken vaak op 
 onregelmatige tijden

Ook beschikt de NVWA over het zogenoemde Leef-
tijdsgrenzenteam. Dit team bestaat uit jonge, opge-
leide toezichthouders die met name in de weekenden 
de gemeentelijke toezichthouders kunnen onder-
steunen bij controles van de leeftijdsgrenzen. 
 Doordat zij zelf jong zijn, vallen zij minder op in 
 uitgaansgelegenheden waar veel jongeren komen. 

Het is dan vaak eenvoudiger om overtredingen, 
zoals het schenken van alcohol aan jongeren onder 
de 16, te constateren. Gemeenten kunnen in aan-
merking komen voor de kosteloze inzet van dit team 
als zij voldoen aan enkele criteria, bijvoorbeeld het 
beschikken over een interventiebeleid. Het team 
is tot een jaar na inwerkingtreding van de wet 
 operationeel.

Het uitvoeren van het toezicht vraagt wel wat van 
gemeentelijke toezichthouders. Ze werken vaak op 
onregelmatige tijden en komen op plaatsen waar 
een groot deel van de aanwezigen onder invloed is. 
Het is dan ook belangrijk dat de gemeentelijke toe-
zichthouders goed zijn toegerust voor hun taak. 
Om ervoor te zorgen dat de toezichthouders over 
voldoende kennis en vaardigheden beschikken, wor-
den eisen gesteld aan de toezichthouders. Zij moeten 
een examen doen en zijn aangesteld als buitenge-
woon opsporingsambtenaar. De opleidingen voor 
toezichthouders worden op verschillende plaatsen in 
het land aangeboden. ROC’s die de opleiding verzor-
gen, beschikken over docenten die speciaal getraind 
zijn door de opleiders van de NVWA.

In augustus verscheen de Handreiking toezicht 
Drank- en Horecawet voor gemeenten. Deze prakti-
sche handreiking beschrijft een aanpak voor de 
gestructureerde invoering van de wet. Daarnaast 
bevat de handreiking een overzicht van de belangrijk-
ste wetswijzigingen en biedt de publicatie hand-
vatten, tips en voorbeelden. 

De handreiking is te vinden via de websites van de 
rijksoverheid en het Expertisecentrum Handhaving 
DHW. Alle gemeenten hebben inmiddels een aantal 
exemplaren van de genoemde handreiking ontvan-
gen, zodat zij die kunnen gebruiken bij de voorberei-
ding op de nieuwe Drank- en Horecawet.<<
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een – nauwelijks waarneembaar – geurtje hangt. 
Ziekenhuizen werken inmiddels aan healing 
 environments, waarin kleur, licht, geluid en geur 
van de omgeving in dienst staan van een snellere 
genezing van de patiënt.

MOODWALL
In de veiligheidspraktijk staat het werken met 
 zintuiglijke beïnvloeding nog in de kinderschoenen. 
Bekend is wel de Mosquito. Dit apparaatje ver-
spreidt een irritante pieptoon die alleen voor jonge-
ren waarneembaar is en zou een einde maken aan 
hanggedrag. Maar dat wordt steeds vaker gezien als 
een wel erg onsympathieke manier van beïnvloe-
den. De vraag rijst dan ook of er sympathiekere  
– en wellicht ook onbewustere – manieren denkbaar 
zijn om gedrag of gevoel in het kader van de veilig-
heidszorg te beïnvloeden.

door Marnix Eysink Smeets, Koen van ’t Hof 
en Henk Jelle Zandbergen
De auteurs zijn verbonden aan de Landelijke 

Expertisegroep Veiligheidspercepties.

 G
rote winkelketens weten het allang: 
de intensiteit en de kleur van het licht van 
de winkel, de geur, temperatuur, muziek 
en het geluid hebben een grote invloed 

op de winkelbeleving van de consument. En op 
het gedrag van die consument, met alle gevolgen 
voor de omzet. 

Ook in de gezondheidszorg neemt de aandacht 
voor de invloed van dergelijke ambient factors toe. 
Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat patiënten 
minder bang zijn voor de tandarts als zij in de 
wachtkamer een prettig muziekje horen, of als er 

Door de geur-
interventie voelen 
 bezoekers van de 
Spoedeisende Hulp 
zich minder angstig 

De afgelopen jaren lieten pioniers al zien dat die 
vraag bevestigend beantwoord kan worden. Zo 
merkt de Rotterdamse politie dat arrestanten zich 
veel rustiger voelen (en gedragen) wanneer in het 
cellencomplex een lichte sinaasappelgeur wordt 
verspreid. Exploitanten van parkeergarages zien 
dat met meer licht, meer kleur en een muziekje 
de (veiligheids)beleving in hun parkeergarages 
 verbetert. En de zogenoemde Moodwall trok (ook 
internationaal) de aandacht. Deze interactieve 
 lichtwand lijkt de verblijfskwaliteit in een donkere 
onderdoorgang in Amsterdam-Zuidoost enorm 
te versterken. 

Veel van deze pioniersprojecten kampen met een 
gebrek waarmee ook andere nieuwe veiligheidsin-
terventies te maken hebben. Er wordt verondersteld, 
beweerd en geloofd dat de maatregelen effect heb-
ben. Maar harde bewijzen daarvoor zijn – enkele 
uitzonderingen daargelaten – nauwelijks aanwezig.

Daarom is twee jaar geleden door het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid een innovatie-
project gestart. Het project ontving financiering van 
het toenmalige ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en werd uitgevoerd door de 
Landelijke Expertisegroep Veiligheidspercepties, 
in samenwerking met de Politieacademie en organi-
saties uit het praktijkveld. Het project zocht naar 
inzichten in de mogelijkheden om met zintuiglijke 
interventies de veiligheid te verbeteren. Die inzich-
ten moesten vooral worden gevonden door goed 
geëvalueerde experimenten in de veiligheidspraktijk. 
Daarom zijn in samenwerking met diverse organi-
saties en met uiteenlopende deskundigen verschil-
lende pilots uitgevoerd.
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Een schoonmaakgeur, roze licht, rustgevende muziek. 
Wat kan zintuigbeïnvloeding betekenen voor de veilig-
heid(sbeleving)? Marnix Eysink Smeets, Koen van ’t Hof en 
Henk Jelle Zandbergen doen verslag van een aantal pilots. 
Hun conclusie: zintuigbeïnvloeding is een veelbelovende, 
aanvullende interventie.

Een combinatie 
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die vaak op subtiele wijze gedrag of gevoel kunnen 
beïnvloeden. In het innovatieproject is niet meer dan 
het topje van de ijsberg verkend. De komende jaren 
zullen – ook buiten het terrein van de veiligheids-
zorg – ongetwijfeld nog veel nieuwe inzichten 
 opgedaan worden. 

Een waarschuwing is op zijn plaats. Ten eerste 
lijkt het gerechtvaardigd dit type interventies in 
het algemeen te zien als een sluitstuk van het inter-
ventiearsenaal. De aangetroffen effectgroottes 
geven geen aanleiding tot al te hoge verwachtingen.
Ten tweede is het effect van nogal wat zintuiglijke 
interventies sterk afhankelijk van de precieze 
in vulling. Wat werkt in de ene setting, kan in een 
andere setting zelfs het omgekeerde effect hebben. 
Succes vereist aandacht voor de details. Dat vraagt 
enerzijds een grote kennis van zaken, anderzijds 
om  fingerspitzengefühl. Wie dat onderschat en 
 zin tuiglijke interventies met de befaamde zeven-
mijlslaarzen wil implementeren, zal van een koude 
kermis thuiskomen.

Maar wie deze waarschuwingen ter harte neemt 
en  zorgvuldig te werk gaat, kan echter nog mooie 
 ontdekkingen doen. Bij het voorkomen van agressie 
en geweld bijvoorbeeld. Bij het verminderen van 
overlast. Bij het versterken van normconform of 
sociaal gedrag. Of, ten slotte, bij het verbeteren 
van de veiligheidsbeleving op specifieke plaatsen. 
Want op al die deelgebieden zijn aanwijzingen 
gevonden dat zintuigbeïnvloeding een positieve 
bijdrage kan leveren.<<

Meer informatie over het innovatieproject is te vinden 

op www.veiligheidspercepties.nl. 

 feitelijke vervuilingsgedrag is niet gevonden, maar 
wel op de beleving van vervuiling. Onder de geur-
conditie beoordeelden mannen de rijtuigen als 
 schoner dan in de conditie zonder geur. Bij vrouwen 
maakte dit geen verschil. 

Hangjongeren 
 ervaren roze licht 
als onprettig

De proef vond overigens plaats in metrorijtuigen 
die voorzien zijn van verschillende kunstdessins 
in het interieur. Die dessins bleken van aanzienlijk 
grotere invloed op zowel reinheidsgedrag als 
 reinheidsbeleving dan de geur. Dat was in deze 
proef weliswaar bijvangst, maar toch ook weer 
een stevige aanwijzing dat dit soort factoren in 
de om geving een veel grotere invloed hebben 
dan vaak wordt gedacht.

ROZE LICHT
Ingegeven door de behoefte van een grote gemeente 
om op koopavond hanggedrag van jongeren op 
een subtiele manier te beïnvloeden, is in een labo-
ratoriumsetting bezien of lichtkleur van invloed zou 
kunnen zijn op de keuze van jongeren voor een 
bepaalde hangplek. 

Dat was inderdaad het geval: aan de ene kleur 
licht werd duidelijk de voorkeur gegeven boven 
de andere. Daarbij is ook een claim van de politie 
in Groot- Brittannië aan een test onderworpen. 
Deze luidt dat hangjongeren roze licht als erg 
onprettig ervaren, omdat het de zichtbaarheid van 
hun acne zou versterken. De roze kleur werd door 
jonge mannen onder de proefpersonen inderdaad 

onaantrekkelijk gevonden (en dus vermeden!). 
Dat was niet omdat het acne zichtbaarder maakt, 
maar omdat de  uitstraling van het licht niet strookt 
met hun  stoere imago.

In het innovatieproject is ook gekeken naar tal van 
andere mogelijkheden om veiligheid te beïnvloeden 
via de zintuigen. Naar de invloed van de kleur en 
uitstraling van het uniform van toezichthouders 
bijvoorbeeld. Of naar de mogelijkheid om via mani-
pulatie van ambient factors loketten of balies minder 
agressiegevoelig te maken. Door technische of 
financiële beperkingen leidden deze verkenningen 
lang niet altijd tot een feitelijke praktijkproef. 

Wat werkt in de 
ene setting, kan 
in een andere 
het omgekeerde 
effect hebben

Daarom is het mooi dat ook elders experimenten 
met vormen van zintuigbeïnvloeding worden 
gedaan. Zoals in de bussen van Connexxion, waar 
een geur de veiligheidsbeleving bij vrouwen ver-
sterkte. En op en rond NS-station Den Haag Hollands 
Spoor, waar met een combinatie van licht, geluid en 
geur geprobeerd is de verblijfservaring en veilig-
heidsbeleving van de reiziger te verbeteren. 

SLUITSTUK
Interventies op het gebied van licht, kleur, geluid, 
geur en tast bieden een nog nauwelijks aangeboord 
arsenaal van aanvullende interventies in het kader 
van de veiligheidszorg. Het gaat om maatregelen 

RUSTGEVENDE MUZIEK
In twee ziekenhuizen zijn proeven gedaan met 
het verspreiden van geur op de Spoedeisende Hulp 
(SEH). Zeker in grootstedelijke ziekenhuizen is op 
die afdelingen nogal eens sprake van agressie tegen 
het personeel. Met allerlei maatregelen is de kans 
daarop in veel ziekenhuizen al een stuk verminderd. 
De vraag was of zintuigbeïnvloeding nog een extra 
bijdrage zou kunnen leveren. Uit de wetenschap-
pelijke literatuur kan worden afgeleid dat met geur 
en geluid een verdere reductie van agressief gedrag 
bereikt zou kunnen worden. Was dat ook zo in 
de praktijk? 

Ondanks grondige voorbereidingen en de inzet van 
toonaangevende experts bleken de interventies met 
geluid (waaronder met rustgevende muziek) ofwel 
niet realiseerbaar te zijn, ofwel juist een averechts 
effect te sorteren. Anders was het bij geur. Twee 
 geuren zijn aan een test onderworpen. De eerste 
geur was volgens eerder wetenschappelijk onder-
zoek werkzaam gebleken. De tweede geur zou vooral 
volgens de installateur van de geurverspreidingin-
stallaties effectief zijn. De tweede geur bleek bij het 
ziekenhuispubliek populairder te zijn. Maar wat 
betreft de effectiviteit was de score minder goed. 
Want bij de geur die al onderwerp was geweest van 
wetenschappelijk onderzoek ervoeren zowel bezoe-
kers als personeel de interactie met elkaar als signifi-
cant vriendelijker. Ook voelden bezoekers van de SEH 
zich minder angstig en minder snel geïrriteerd. 

SCHOONMAAKGEUR
Ook elders sorteerde een geurinterventie resultaat. 
Bij een openbaarvervoerbedrijf is getest of versprei-
ding van een lichte schoonmaakgeur in de rijtuigen 
ertoe zou leiden dat mensen minder afval zouden 
achterlaten en de omgeving als schoner en veiliger 
zouden ervaren. Een invloed van de geur op het 
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 schoner dan in de conditie zonder geur. Bij vrouwen 
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Hangjongeren 
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als onprettig
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jonge mannen onder de proefpersonen inderdaad 

onaantrekkelijk gevonden (en dus vermeden!). 
Dat was niet omdat het acne zichtbaarder maakt, 
maar omdat de  uitstraling van het licht niet strookt 
met hun  stoere imago.
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andere mogelijkheden om veiligheid te beïnvloeden 
via de zintuigen. Naar de invloed van de kleur en 
uitstraling van het uniform van toezichthouders 
bijvoorbeeld. Of naar de mogelijkheid om via mani-
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agressiegevoelig te maken. Door technische of 
financiële beperkingen leidden deze verkenningen 
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Wat werkt in de 
ene setting, kan 
in een andere 
het omgekeerde 
effect hebben
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geur geprobeerd is de verblijfservaring en veilig-
heidsbeleving van de reiziger te verbeteren. 

SLUITSTUK
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geur en tast bieden een nog nauwelijks aangeboord 
arsenaal van aanvullende interventies in het kader 
van de veiligheidszorg. Het gaat om maatregelen 

RUSTGEVENDE MUZIEK
In twee ziekenhuizen zijn proeven gedaan met 
het verspreiden van geur op de Spoedeisende Hulp 
(SEH). Zeker in grootstedelijke ziekenhuizen is op 
die afdelingen nogal eens sprake van agressie tegen 
het personeel. Met allerlei maatregelen is de kans 
daarop in veel ziekenhuizen al een stuk verminderd. 
De vraag was of zintuigbeïnvloeding nog een extra 
bijdrage zou kunnen leveren. Uit de wetenschap-
pelijke literatuur kan worden afgeleid dat met geur 
en geluid een verdere reductie van agressief gedrag 
bereikt zou kunnen worden. Was dat ook zo in 
de praktijk? 

Ondanks grondige voorbereidingen en de inzet van 
toonaangevende experts bleken de interventies met 
geluid (waaronder met rustgevende muziek) ofwel 
niet realiseerbaar te zijn, ofwel juist een averechts 
effect te sorteren. Anders was het bij geur. Twee 
 geuren zijn aan een test onderworpen. De eerste 
geur was volgens eerder wetenschappelijk onder-
zoek werkzaam gebleken. De tweede geur zou vooral 
volgens de installateur van de geurverspreidingin-
stallaties effectief zijn. De tweede geur bleek bij het 
ziekenhuispubliek populairder te zijn. Maar wat 
betreft de effectiviteit was de score minder goed. 
Want bij de geur die al onderwerp was geweest van 
wetenschappelijk onderzoek ervoeren zowel bezoe-
kers als personeel de interactie met elkaar als signifi-
cant vriendelijker. Ook voelden bezoekers van de SEH 
zich minder angstig en minder snel geïrriteerd. 

SCHOONMAAKGEUR
Ook elders sorteerde een geurinterventie resultaat. 
Bij een openbaarvervoerbedrijf is getest of versprei-
ding van een lichte schoonmaakgeur in de rijtuigen 
ertoe zou leiden dat mensen minder afval zouden 
achterlaten en de omgeving als schoner en veiliger 
zouden ervaren. Een invloed van de geur op het 
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› Naar inhoudsopgave

‘De bewoners trokken 
het niet meer. 
Er werd gehuild’

Het maken van films over buurtbewoners biedt 
volgens de initiatiefnemers van Buur(t) in Beeld 
een basis voor gesprekken tussen verschillende 
bewonersgroepen. Daarmee zou de angel worden 
gehaald uit de wij-zij-tendensen die zijn ontstaan 
tussen de wijkbewoners en de jongeren die het 
straatbeeld domineren. Daarnaast zouden de 
 jongeren leren reflecteren op hun eigen gedrag, 

Zeist-West kwam te werken. De film maakt indruk: 
bewoners brengen op indringende wijze over het 
voetlicht wat de jarenlange overlast, vernielingen 
en intimidatie van straatjongeren in hun buurt voor 
hen betekenen. De film vormt het startpunt voor 
Buur(t) in Beeld, een serie opnamen van verhalen 
van bewoners die tijdens buurtavonden worden 
vertoond en besproken. “De methodiek bestaat uit 
films maken, boodschappen delen en aandacht 
tonen. En we kunnen de betrokkenen ook een 
 helpende hand bieden, want aan het project nemen 
naast de gemeente en politie ook bijvoorbeeld 
 jongerenwerk, maatschappelijk werk en de woning-
corporaties deel”, zegt Van Dee. 

Overlastgevende en criminele jeugdgroepen 
worden strenger bejegend. Maar er blijven 
hardnekkige probleem veroorzakers over. 
Politieman Rolf van Dee geeft de strijd tegen 
overlast veroorzakende Marokkaans-
Nederlandse jeugdgroepen in Zeist niet 
op. “Er blijft een groep jongeren over die 
beroeps criminelen wíllen zijn.”

>>

Leefbaarheid is niet alleen 
een politietaak, vindt 
Rolf van Dee (rechts). Ook 
jongerenwerk en woning-
corporaties zijn nodig 
/ foto: Inge van Mill.

   INTERVIEW  Handhaven en investeren in mensen

‘ REPRESSIE ALLEEN 
WERKT NIET, DAT 
WETEN WE ALLANG’

door Lynsey Dubbeld

 V
an polarisatie naar samen-leven! Dat is de 
slogan van Buur(t) in Beeld, een filmproject 
van de gemeente Zeist dat is ontwikkeld 
om de leefbaarheid, sociale cohesie en 

veiligheid in de multiculturele probleemwijk Zeist-
West te verbeteren. Rolf van Dee, expert diversiteit 
bij de regiopolitie Utrecht en adviseur veiligheid 
bijzondere doelgroepen bij de gemeente Zeist, is 
een van de initiatiefnemers van het project. 

“De Marokkaanse filmmaker Chaouki el Hodaybi 
kwam met het idee om de verhalen van bewoners 
vast te leggen op film. De beelden werden gepresen-
teerd aan de districtsleiding en de gemeente”, 
 vertelt Van Dee, die in 2004 als wijkagent in  
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DOELGROEPENBELEID

Zeist behoorde tot de 22 zogenoemde 
Marokkanengemeenten. De rijksover-
heid stelde voor deze gemeenten 
speciale gelden ter beschikking voor 
de aanpak van Marokkaans-Neder-
landse jongerenoverlast en jeugdcri-
minaliteit. De fondsen waren onder 
andere inzetbaar voor gezinscoaches 
en de inhuur van straatcoaches. 
In 2011 is het doelgroepenbeleid op 
landelijk niveau afgeschaft. Het 
samenwerkingsverband Aanpak 
Marok kaans-Nederlandse risicojonge-
ren heeft een database ontwikkeld 
met relevante onderzoeken en projec-
ten. Dit instrument voor beleidsamb-
tenaren en uitvoerende professionals 
is beschikbaar via de Wegwijzer Jeugd 
en Veiligheid. Daar is ook informatie 
te vinden over Buur(t) in Beeld.

ONAANTASTBAREN
Rolf van Dees ervaringen in Zeist-West doen  
denken aan de problematiek van De onaantast-
baren, het rapport waarin Marnix Eysink Smeets 
en Eric Bervoets eerder dit jaar een beeld schetsten 
van intimiderende jongeren tegen wie de buurt niet 
durft op te treden en waarvoor de overheid geen 
sluitende aanpak lijkt te hebben. Van Dee was een 
van de professionals die Eysink Smeets en Bervoets 
interviewden. “We hebben het de afgelopen jaren 
gehad over veelplegers, draaideurcriminelen, 
beroepscriminelen. Nu is de term onaantastbaren 
gelanceerd. Maar niemand is onaantastbaar, zeg ik. 
Onaantastbaar is soms ‘onleerbaar’. Er zijn jongeren 
die gewoon hufters zijn en die crimineel gedrag 
blijven vertonen. Er zijn óók jongeren met een licht 
verstandelijke beperking.”

‘We kunnen nooit 
alles voorkomen 
in dit type wijk’

Van Dee gelooft dat voor die laatste groep een 
 hulpverleningsaanbod beter werkt dan repressie. 
De harde kern krijgt te maken met “slimme 
 repressie”, zegt hij. “We zoeken naar namen en rug-
nummers, en gaan dan aanpakken. En ik zeg: liever 
drie goed aanpakken dan er tien aanpakken die ver-
volgens na een arrestatie of korte straf juichend 
weer naar buiten komen. Een succesvolle aanpak 
van drie harde-kernleden kan een olievlekwerking 
hebben, in ieder geval op de groep meelopers.”

Ook nauw contact met buurtbewoners is volgens 
Van Dee essentieel. “De politie kan bij aangifte van 
een vernielde auto meer tijd nemen om te vragen 
hoe de bewoners de wijk ervaren. Dan blijkt bijvoor-
beeld dat mensen om zeven uur ’s avonds de 
 gor dijnen dicht doen om niet te laten zien dat ze 
thuis zijn, omdat ze bang zijn dat er een steen door 
de ruit gaat. Aandacht en betrokkenheid tonen, 
daar gaat het om.” Realisme is daar bij belangrijk. 
“We moeten ook het perspectief schetsen waar we 
vandaan komen en de utopie van een 100 procent 
veilige wijk over het voetlicht brengen. Bijvoorbeeld 
door eerlijk te zeggen: u zou best nog wel eens over-
last kunnen ervaren. Want we kunnen nooit alles 
voorkomen in dit type wijk.” <<

een gestaag dalende lijn zien. Het gedrag van 
 driekwart van de groep is in positieve richting 
omgebogen. 

‘We zoeken naar 
namen en rug-
nummers’ 

 “Het moeilijkste blijkt dan om de positieve trend 
vast te houden. Er blijft een groep jongeren over 
die beroepscriminelen wíllen zijn”, zegt Van Dee. 
Het gedrag van deze groep, die bestaat uit zo’n vijf-
tien jongeren, trekt een zware wissel op de buurt. 
Van Dee ervaart de ernst van de problematiek 
aan den lijve. Koplopers in de jeugdgroep kalken 
bedreigingen op muren in de wijk, vernielen zijn 
auto, volgen zijn vrouw en kinderen. Het conflict 
leidt uiteindelijk tot de mishandeling van de wijk-
agent. Van Dee keert na een herstel van zes maan-
den terug op zijn post in de wijk. De ontmoeting 
met filmmaker  Chaouki el Hodaybi vormt het 
 startsein voor Buur(t) in Beeld.

LOCOMOTIEF
Buur(t) in Beeld maakt deel uit van een bredere, 
integrale aanpak van de leefbaarheidsproblematiek 
in Zeist-West. Onder regie van de gemeente en in 
nauwe samenwerking met haar ketenpartners 
 worden repressieve en preventieve maatregelen 
genomen. “Eerst hebben we met een ‘marktonder-
zoek’ laten zien wat er aan de hand is in de wijk”, 
zegt Van Dee, die voor zijn politieopleiding een 
 slagerij runde. “We hebben gekeken welke leeftijds-
groepen op straat rondhangen en wat er voor hen te 
doen is in de wijk. Hoe het winkelcentrum veran-
derd kan worden zodat er geen plekken meer zijn 
die aantrekkelijk zijn voor rondhangen. Hoe de 
inrichting van de wijk kan worden verbeterd om 
vluchtroutes lastiger te maken.”

De inventarisatie maakt duidelijk dat repressie 
noodzakelijk, maar niet zaligmakend is. “Ik zie het 
als een gemeentelijke leefbaarheidslocomotief die 
door de wijk rijdt. De wagons daarachter worden 
bemand door de ketenpartners. Afhankelijk van 
het uit te voeren deelproject en de actuele situatie 
in een wijk verandert de volgorde van de wagons. 
Bij openbare-ordeprojecten zit de politie veelal in 

wat kan leiden tot minder overlast op straat. 
De films worden ook gebruikt voor workshops 
bij de ketenpartners. Ze krijgen inzichten aange-
reikt  over het omgaan met overlastgevende en 
 criminele Marokkaans-Nederlandse jongeren. 
Voor bijvoorbeeld politiemensen geldt een 
 bejegeningsprofiel waarin ze proactief en met 
 autoriteit optreden. 

En het blijft niet bij praten. Na het eerste groeps-
gesprek tussen buurtbewoners en een groep 
 wel willende jongeren, die tot de meelopers in de 
overlastgevende jeugdgroep behoren, ontstaat 
het plan om van Sint Maarten weer een feestje te 
maken. Bewoners en jongeren houden gezamenlijk 
toezicht als kinderen langs de deuren gaan met 
liedjes en lampionnen. Van Dee: “En er is door 
bewoners en professionals een gezamenlijke 
buurtactiviteit georganiseerd, pal voor de flat waar 
de overlast zich concentreert. Dat geeft een signaal 
af aan de probleemveroorzakers: dat bewoners 
hun plezier en hun wijk niet laten vergallen.”

MISHANDELING
Het initiatief voor Buur(t) in Beeld komt op een 
moment waarop buurtbewoners hun vertrouwen 
in de politie en gemeente dreigen te verliezen. In de 
Vogelwijk en Nijenheim in Zeist-West manifesteert 
zich een groep harde-kernjongeren met intimide-
rend en gewelddadig gedrag. Er worden (politie-)
auto’s vernield, muren beklad, stoeptegels door 
ramen gegooid. Van Dee: “We hadden 308 aangiften 
tegen 16 aanhoudingen. Dan heb je het over objec-
tieve onveiligheid.”

Van Dee organiseert een avond voor verontruste 
buurtbewoners. “De bewoners trokken het niet 
meer. Er werd gehuild. Eén bewoner vertelt van zijn 
nachtmerries waarin hij droomt toestemming te 
hebben om elke avond vanuit zijn zolderraam één 
Marokkaanse jongere dood te schieten. Hoe ga je 
zo iemand dan nog geruststellen dat de politie 
iets gaat doen aan de problemen?”

De problematiek is niet van recente datum. In 
2004 zijn er in Zeist-West, waar zo’n 15�000 mensen 
wonen, 60 tot 70 Marokkaans-Nederlandse jonge-
ren die op straat zorgen voor criminaliteit, overlast 
en intimidatie. De buurt durft de jongeren maar 
mondjesmaat tegengas te bieden. Ruim vier jaar 
later lijkt het tij gekeerd. De politiecijfers laten 

de wagon direct achter de locomotief. Maar 
 leefbaarheid is niet alleen een politietaak, ook 
 jongerenwerk, woningcorporaties en niet te 
 vergeten de bewoners zelf zijn nodig.”

In de wijk zijn projecten zoals vaderparticipatie, 
jongerentoezichtteams en thema-avonden voor 
welwillende jongeren van start gegaan. Nog dit jaar 
komt er een vaste ontmoetingsplek voor jongeren 
die aan een positieve toekomst willen werken. 
Van Dee verdiept zich ook in de groepen die verant-
woordelijk zijn voor de structurele overlast en crimi-
naliteit in de wijk. Hij volgt een cursus over de islam 
om beter in contact te komen met de Marokkaanse 
gemeenschap en ontdekt het belang van familie-
lijnen en stamoudsten. “De harde-kernjongeren 
zijn het structurele probleem en kunnen beïnvloed 
worden via de stam- of familieoudste. Die wordt 
aangesproken op het gedrag van de jongere, de 
negatieve gevolgen voor de familienaam en het 
stigma voor de gemeenschap. Vertrouwen winnen 
door oprechte belangstelling zijn de uitgangspun-
ten bij de contacten met de gemeenschap.”

Vertrouwen, oprechtheid, belangstelling, is dat 
niet allemaal een beetje soft? Van Dee kent dat 
 commentaar. “Wij laten bewoners zich mede-
probleemhouder voelen. Repressie alleen werkt 
niet, dat weten we allang. In de trein die door de 
wijk rijdt, is handhaving aanwezig, maar zitten 
ook investeringen in mensen.”
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in Zeist-West. Onder regie van de gemeente en in 
nauwe samenwerking met haar ketenpartners 
 worden repressieve en preventieve maatregelen 
genomen. “Eerst hebben we met een ‘marktonder-
zoek’ laten zien wat er aan de hand is in de wijk”, 
zegt Van Dee, die voor zijn politieopleiding een 
 slagerij runde. “We hebben gekeken welke leeftijds-
groepen op straat rondhangen en wat er voor hen te 
doen is in de wijk. Hoe het winkelcentrum veran-
derd kan worden zodat er geen plekken meer zijn 
die aantrekkelijk zijn voor rondhangen. Hoe de 
inrichting van de wijk kan worden verbeterd om 
vluchtroutes lastiger te maken.”

De inventarisatie maakt duidelijk dat repressie 
noodzakelijk, maar niet zaligmakend is. “Ik zie het 
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door de wijk rijdt. De wagons daarachter worden 
bemand door de ketenpartners. Afhankelijk van 
het uit te voeren deelproject en de actuele situatie 
in een wijk verandert de volgorde van de wagons. 
Bij openbare-ordeprojecten zit de politie veelal in 

wat kan leiden tot minder overlast op straat. 
De films worden ook gebruikt voor workshops 
bij de ketenpartners. Ze krijgen inzichten aange-
reikt  over het omgaan met overlastgevende en 
 criminele Marokkaans-Nederlandse jongeren. 
Voor bijvoorbeeld politiemensen geldt een 
 bejegeningsprofiel waarin ze proactief en met 
 autoriteit optreden. 

En het blijft niet bij praten. Na het eerste groeps-
gesprek tussen buurtbewoners en een groep 
 wel willende jongeren, die tot de meelopers in de 
overlastgevende jeugdgroep behoren, ontstaat 
het plan om van Sint Maarten weer een feestje te 
maken. Bewoners en jongeren houden gezamenlijk 
toezicht als kinderen langs de deuren gaan met 
liedjes en lampionnen. Van Dee: “En er is door 
bewoners en professionals een gezamenlijke 
buurtactiviteit georganiseerd, pal voor de flat waar 
de overlast zich concentreert. Dat geeft een signaal 
af aan de probleemveroorzakers: dat bewoners 
hun plezier en hun wijk niet laten vergallen.”

MISHANDELING
Het initiatief voor Buur(t) in Beeld komt op een 
moment waarop buurtbewoners hun vertrouwen 
in de politie en gemeente dreigen te verliezen. In de 
Vogelwijk en Nijenheim in Zeist-West manifesteert 
zich een groep harde-kernjongeren met intimide-
rend en gewelddadig gedrag. Er worden (politie-)
auto’s vernield, muren beklad, stoeptegels door 
ramen gegooid. Van Dee: “We hadden 308 aangiften 
tegen 16 aanhoudingen. Dan heb je het over objec-
tieve onveiligheid.”

Van Dee organiseert een avond voor verontruste 
buurtbewoners. “De bewoners trokken het niet 
meer. Er werd gehuild. Eén bewoner vertelt van zijn 
nachtmerries waarin hij droomt toestemming te 
hebben om elke avond vanuit zijn zolderraam één 
Marokkaanse jongere dood te schieten. Hoe ga je 
zo iemand dan nog geruststellen dat de politie 
iets gaat doen aan de problemen?”

De problematiek is niet van recente datum. In 
2004 zijn er in Zeist-West, waar zo’n 15�000 mensen 
wonen, 60 tot 70 Marokkaans-Nederlandse jonge-
ren die op straat zorgen voor criminaliteit, overlast 
en intimidatie. De buurt durft de jongeren maar 
mondjesmaat tegengas te bieden. Ruim vier jaar 
later lijkt het tij gekeerd. De politiecijfers laten 

de wagon direct achter de locomotief. Maar 
 leefbaarheid is niet alleen een politietaak, ook 
 jongerenwerk, woningcorporaties en niet te 
 vergeten de bewoners zelf zijn nodig.”

In de wijk zijn projecten zoals vaderparticipatie, 
jongerentoezichtteams en thema-avonden voor 
welwillende jongeren van start gegaan. Nog dit jaar 
komt er een vaste ontmoetingsplek voor jongeren 
die aan een positieve toekomst willen werken. 
Van Dee verdiept zich ook in de groepen die verant-
woordelijk zijn voor de structurele overlast en crimi-
naliteit in de wijk. Hij volgt een cursus over de islam 
om beter in contact te komen met de Marokkaanse 
gemeenschap en ontdekt het belang van familie-
lijnen en stamoudsten. “De harde-kernjongeren 
zijn het structurele probleem en kunnen beïnvloed 
worden via de stam- of familieoudste. Die wordt 
aangesproken op het gedrag van de jongere, de 
negatieve gevolgen voor de familienaam en het 
stigma voor de gemeenschap. Vertrouwen winnen 
door oprechte belangstelling zijn de uitgangspun-
ten bij de contacten met de gemeenschap.”

Vertrouwen, oprechtheid, belangstelling, is dat 
niet allemaal een beetje soft? Van Dee kent dat 
 commentaar. “Wij laten bewoners zich mede-
probleemhouder voelen. Repressie alleen werkt 
niet, dat weten we allang. In de trein die door de 
wijk rijdt, is handhaving aanwezig, maar zitten 
ook investeringen in mensen.”
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› Naar inhoudsopgave

richt zich op haar kerntaken en dat betekent 
dat er minder capaciteit is voor het bestrijden 
van  overlast.

Veel gemeenten willen daarom eigen handhavers 
inzetten tegen overlast. Sinds begin 2009 kan 
dat met de bestuurlijke strafbeschikking overlast. 
Gemeenten hebben met dit instrument de moge-
lijkheid hun eigen handhavers een sanctie te laten 
opleggen, zonder dat betrokkenheid van het Open-
baar Ministerie of de rechter nodig is. Drie jaar na 
de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking 
overlast heeft de DSP-groep in opdracht van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie onderzocht 
hoeveel gemeenten het instrument gebruiken 
en wat hun ervaringen zijn.

TOP VIJF
Begin 2012 werkten in totaal 270 gemeenten met 
de bestuurlijke strafbeschikking overlast. Vrijwel 
tegelijkertijd met de bestuurlijke strafbeschikking 
werd de bestuurlijke boete ingevoerd, maar geen 
enkele gemeente koos voor dat instrument.

door Sander Flight
De auteur is partner bij DSP-groep.

 V
raag aan Nederlanders waar ze zich 
het meest aan ergeren in hun woon-
buurt en in de top tien staan zeer waar-
schijnlijk ‘hondenpoep’, ‘parkeeroverlast’, 

‘rommel op straat’ en ‘overlast van groepen jonge-
ren’. De meeste gemeenten weten dit en vragen de 
 politie meer aandacht te geven aan het voorkomen 
van deze vormen van overlast. Maar de politie 

Loslopende honden, hondenpoep op 
straat, wildplassen. Gemeenten kunnen 
met de bestuurlijke strafbeschikking 
overlast zelf handhavers inzetten om 
op te treden teggen dit soort problemen. 
Onderzoeker Sander Flight concludeert 
dat de kwaliteit van handhaving en 
van handhavers door de bestuurlijke 
strafbeschikking een impuls heeft 
gekregen. 
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Ervaringen met bestuurlijke strafbeschikking overlast

VOORAL HONDEN 
EN HUISVUIL
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› Naar inhoudsopgave

niveau. Ondertussen werken de gemeenten  
gestaag aan kwaliteitsverbetering van de proces-
sen-verbaal, bijvoorbeeld door interne kwaliteits-
controles in te voeren. 

Ook investeren veel gemeenten in automatisering 
van het werkproces, bijvoorbeeld door handhavers 
te voorzien van een zakcomputer met sjablonen 
voor de meest geconstateerde overtredingen. In de 
gemeente Dordrecht zorgde de automatisering niet 
alleen voor betere processen-verbaal, maar ook voor 
kostenbesparing omdat er minder administratieve 
krachten nodig waren. 

Handhavers moeten 
niet alleen maar 
 willen scoren

TOVERWOORD
Ook de kwaliteit van de handhavers zelf moet 
omhoog, vinden veel gemeenten en hun partners 
als politie en justitie. Het grootste knelpunt is een 
imagoprobleem. Bij veel burgers en politiemensen 
heerst nog het oude beeld van de onbevoegde stads-
wacht of parkeerwacht met soms gebrekkige kwali-
teiten of competenties, zo blijkt uit ons onderzoek.

Het toverwoord is bejegening: de manier waarop 
handhavers optreden richting burgers. “De manier 
waarop je wordt bejegend bepaalt of een burger 
verzet aantekent, niet de kwaliteit van het proces-
verbaal”, volgens een vertegenwoordiger van een 
gemeente die wij spraken.

gestuurd. Pas als het Openbaar Ministerie de 
 strafbeschikking beoordeelt, vindt een inhoudelijke 
controle plaats. Die beoordeling wordt nog niet 
gedeeld met de gemeenten. 

De recent opgerichte ‘ketenregiegroep voor kwali-
teit’ is bezig met een methode om gemeenten te 
informeren over de beoordeling van hun proces sen-
verbaal, zowel op casusniveau als op gemeentelijk 

volgen – op grote afstand – alcohol, wildplassen 
en terrasverbod. Samen is deze top vijf goed voor 
86 procent van alle bestuurlijke strafbeschikkingen 
overlast die gemeenten hebben opgelegd. 

De handhaving sluit dus redelijk aan op de overlast-
problemen waar de meeste buurtbewoners last van 
hebben. Als we dit vergelijken met de feiten waar 
de politie bestuurlijke strafbeschikkingen voor uit-
schrijft, lijkt sprake van een taakverdeling. Gemeen-
ten richten zich relatief vaak op ‘honden’ en ‘huis-
vuil’, terwijl de politie relatief veel beboet voor 
‘alcohol’ en ‘wildplassen’.

ZAKCOMPUTER
Op dit moment krijgen gemeenten geen terug-
koppeling van het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB), dat de boetes int, over de kwaliteit van hun 
processen-verbaal. Het CJIB voert geen inhoudelijke 
controle uit, maar controleert alleen of het proces-
verbaal volledig is. Als dat niet het geval is, wordt 
de bestuurlijke strafbeschikking overlast terug-

Het aantal bestuurlijke strafbeschikkingen voor 
overlastfeiten is tussen 2009 en 2011 verdrievou-
digd: van ruim 8000 in 2009 tot bijna 27�000 in 2011. 
Deze stijging is voor het grootste deel veroorzaakt 
doordat in die periode steeds meer gemeenten met 
de bestuurlijke strafbeschikking overlast zijn gaan 
werken. Het instrument is in 2009 door de vier 
grootste gemeenten ingevoerd en sinds 2010 is 
het instrument gefaseerd per arrondissement uit-
gebreid naar een groot aantal andere gemeenten. 
Tot in 2011 zijn er gemeenten aangesloten. 

De politie beboet 
veel voor alcohol 
en wildplassen

De meeste bestuurlijke strafbeschikkingen overlast 
worden uitgereikt voor loslopende honden, honden-
poep en het onjuist aanbieden van afval. Daarna 
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Figuur 1 > Vier buurtproblemen 2009 t/m 2011 (% bewoners: ‘Komt vaak voor’)

ONDERZOEK

Dit artikel is gebaseerd op onderzoek 
dat onderzoeksbureau DSP-groep in 
samenwerking met de Erasmus Uni-
versiteit in 2011 en 2012 uitvoerde in 
opdracht van het ministerie van Veilig-
heid en Justitie. Voor het onderzoek 
hebben 301 Nederlandse gemeenten 
een vragenlijst ingevuld. Daarnaast is 
het juridische kader aan de hand van 
wetsteksten, literatuur en Kamerstuk-
ken uitgewerkt. Op basis van CJIB-
cijfers is een analyse gemaakt van 
ruim 50000 bestuurlijke strafbeschik-
kingen die gemeenten sinds 2009 
hebben aangeleverd. Het Openbaar 
Ministerie maakte een analyse van alle 
door parketten beoordeelde zaken. 
Tot slot vonden 23 diepte-interviews 
plaats, onder andere met vertegen-
woordigers van zes gemeenten. 

Bron: IVM 2011
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Juist het feit dat handhavers nu kunnen optreden 
door te verbaliseren, is in veel gemeenten reden 
om in opleiding van hun boa’s te investeren. Een 
fout geparkeerde auto protesteert niet als je een 
bon onder de ruitenwisser schuift, maar iemand 
die wordt aangesproken op overtreding van een 
alcoholverbod vaak wel. In Leeuwarden laat de 
gemeente handhavers van verschillende achter-
gronden (bijvoorbeeld ‘groen’ en ‘parkeren’) samen 
als koppel de straat op gaan. Helmond boekt succes 
met het vaststellen van een gezamenlijke norm 
voor acceptabel gedrag van burgers en omstanders. 
Daar wordt vervolgens in trainingen met rollen-
spellen mee geoefend. Door de training is het 
 veiligheidsgevoel van handhavers gestegen van 
68 procent in 2008 naar 95 procent in 2011. 

Boa’s worden 
 gedwongen na te 
 denken over hun 
dagelijkse werk

Amsterdam probeert de kwaliteit van handhavers 
te verhogen door strenge selectie aan de poort. 
Zo is het niet de bedoeling dat handhavers alleen 
maar willen scoren. “Mensen die echt blij zijn als 
ze iemand in de metro zien eten. Bingo! Dat is niet 
de bedoeling”, aldus een van de geïnterviewden. 

Daarnaast zijn er leertafels waar handhavers 
 ervaringen uitwisselen: een soort intervisie waar-
door professionals hun problemen op tafel durven 

te leggen. Ook schrijven de hoofdstedelijke hand-
havers een wekelijks handhavingsrapport voor 
de gemeente, waarin ze aangeven wat ze hebben 
gezien en meegemaakt. Dat werkt twee kanten op: 
boa’s worden gedwongen na te denken over hun 
dagelijkse werk en de gemeente kan de handhavers 
beter ondersteunen met communicatie of dienst-
verlening.

In Rotterdam zijn medewerkers van het Openbaar 
Ministerie tijdens teamoverleggen van handhavers 
komen uitleggen aan welke eisen een goed proces-
verbaal moet voldoen. Daarnaast wil de gemeente 
samen met het Openbaar Ministerie de volgende 
stap zetten en inzicht krijgen in de redenen van 
 verzet en beroep. Op die manier hoopt de gemeente 
het toch al hoge percentage geaccepteerde proces-
sen-verbaal (95 procent) nog verder omhoog 
te  krijgen. 

Ook op rijksniveau staat de professionaliteit van 
gemeentelijke handhavers in de belangstelling.  
Per 1 oktober 2012 zijn de basisbekwaamheidseisen 
voor alle boa’s aangevuld met onder meer een 
module gespreks- en benaderingstechnieken. 

GEREEDSCHAPSKIST 
De bestuurlijke strafbeschikking overlast is een van 
de instrumenten die in het leven zijn geroepen om 
het handhavingstekort dat begin jaren negentig 
werd geconstateerd te verkleinen. Terugkijkend op 
de afgelopen jaren kan worden gesteld dat er in een 
relatief kort tijdsbestek verschillende bestuursrech-
telijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten 
zijn bedacht en ingevoerd. 

Veel gemeenten in ons onderzoek geven aan dat 
de bestuurlijke strafbeschikking overlast niet tot 
een versterking van de handhaving heeft geleid 
– eerder tot een verschuiving. Gemeenten konden 
immers al optreden tegen overlast en veel gemeen-
ten beschouwen de bestuurlijke strafbeschikking 
overlast dan ook als een extra stuk gereedschap in 
een al goed gevulde gereedschapskist. 

De werkwijze  
achter de schermen 
is in veel gemeenten 
 veranderd

Over de vraag of de overlast op straat daadwerkelijk 
is afgenomen door de invoering van de bestuurlijke 
strafbeschikking overlast, kan ons onderzoek niets 
zeggen. Er zijn vooraf geen doelen geformuleerd 

waarmee kan worden bepaald of de instrumenten 
succesvol zijn. Daar komt bij dat het eigenlijk te 
vroeg is om nu al maatschappelijke effecten te  
 verwachten. Veel gemeenten zijn nog maar net 
begonnen en de implementatie kost tijd.

Bij nadere beschouwing blijkt er wel degelijk 
 sprake te zijn van een verandering sinds de invoe-
ring van de bestuurlijke strafbeschikking overlast. 
De werkwijze achter de schermen is in veel gemeen-
ten veranderd en de aandacht voor de kwaliteit van 
de handhaving en van de handhavers zelf is toege-
nomen. Die ontwikkeling was al gaande, maar heeft 
door de invoering van de bestuurlijke strafbeschik-
king overlast een extra impuls gekregen.<<

Tabel 1 > Tien meest geverbaliseerde feiten bestuurlijke strafbeschikking overlast 2009 – 2011

overlastfeiten aantal %

‘hond‘ 18978 37%

‘afval’ 17208 34%

‘alcohol’  3203 6%

wildplassen 2731 5%

terrasverbod 2110 4%

straatslaper 1112 2%

auto te koop 623 1%

‘hangen’ 449 1%

wildplakken 280 1%

softdrugs 219 0%

overig 4377 9%

totaal 51290 100%

De juridische termen zijn vervangen door meer gangbare woorden. Ook zijn in enkele gevallen verschillende feitcodes gegroepeerd: in die 

gevallen staat de term tussen aanhaling stekens. De categorie ‘hond’ is bijvoorbeeld een combinatie van zeven feiten (vooral niet aangelijnde 

hond en hondenpoep) en ‘afval’ bevat zeventien verschillende feiten (vooral onjuist aangeboden huishoudelijk afval).
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bon onder de ruitenwisser schuift, maar iemand 
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 gedwongen na te 
 denken over hun 
dagelijkse werk
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de handhaving en van de handhavers zelf is toege-
nomen. Die ontwikkeling was al gaande, maar heeft 
door de invoering van de bestuurlijke strafbeschik-
king overlast een extra impuls gekregen.<<
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De juridische termen zijn vervangen door meer gangbare woorden. Ook zijn in enkele gevallen verschillende feitcodes gegroepeerd: in die 
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› Naar inhoudsopgave

De openbare ruimte in de stad inrichten 
volgens de eisen van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). Dat ambitieuze 
doel stelde de gemeente Deventer zich 
ruim vijf jaar geleden. Volgens burge-
meester Andries Heidema en Jos Reijerink 
van de staf Veiligheid werpt de aanpak 
vruchten af. “Het PKVW helpt om met 
beperkte middelen goede resultaten 
te bereiken.” 

 Deventer werpt politiekeurmerk in de strijd tegen inbraak

‘ PKVW VOOR-
KOMT ELLENDE 
ACHTERAF’

door Robbie Keus
De auteur is journalist bij Tekstbureau Alfa te Amsterdam.

 E
en veilige woon- en leefomgeving staat 
hoog op de prioriteitenlijst van de gemeente 
Deventer. Dit komt goed tot uitdrukking in 
het raadsbesluit dat bepaalt dat zoveel moge-

lijk woningen worden gebouwd onder keurmerk en 
dat de openbare ruimte wordt (her)ingericht volgens 
de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). “We toetsen nu al onze ruimtelijke plannen 
aan de eisen van het PKVW”, vertelt Jos Reijerink van 
de staf Veiligheid. “Denk aan zaken zoals voldoende 
en effectieve verlichting, de aanwezigheid van vei-
lige routes, sociale controle en de afwezigheid van 
schuilplekken of vluchtroutes voor criminelen.” 

BEPERKTE MIDDELEN
Burgemeester Andries Heidema voelt zich persoon-
lijk betrokken bij de aanpak van woninginbraken 
in zijn gemeente. “Als burgemeester geef je hoge 
 prioriteit aan sociale veiligheid en zeker ook aan 

een high impact crime zoals woninginbraak. 
 Tege lijkertijd moet je je ook realiseren dat de 
 middelen om dat te bereiken, beperkt zijn. Het 
PKVW helpt om met beperkte middelen goede 
 resultaten te bereiken. Uiteindelijk is het de burger 
– soms rechtstreeks en soms via een bouwer – die 
kiest voor de maatregelen. De gemeente kan wel 
maatregelen promoten en mensen bewustmaken. 
En als aan vullende maatregel zorgen dat de inrich-
ting van de openbare ruimte ook bijdraagt aan 
de sociale veiligheid.”
 
In 2001 besloot de gemeenteraad van Deventer dat 
woningen en de woonomgeving moesten voldoen 
aan het PKVW. In het kader van de ambitie Veilige 
Stad werd in 2006 via een raadsbesluit herbevestigd 
dat het keurmerk de norm zou zijn voor woningen 
en openbare ruimte. En de ambitie van de gemeente 
ging nog verder. Voor de periode 2006-2010 stelde 
de raad als doel dat alle winkel centra en bedrijven-
terreinen het Keurmerk Veilig Onder nemen (KVO) 
zouden krijgen. Heidema: “Het KVO versterkt hier 
zowel de bewustwording als het uiteindelijke 
effect van de PKVW-inspanningen in de gemeente. 
Ook in winkelgebieden wonen mensen en vaak 
 sluiten deze locaties aan op  woonwijken.” 

WENNEN
De nieuwe werkwijze was in het begin wel even 
wennen voor de ontwerpers en de projectleiders 
binnen de gemeente. “Gemeentelijke regie op de 
toepassing van het PKVW is meer dan een besluit 
nemen. Je moet het bij elk project al aan het begin 
onder ieders aandacht brengen”, benadrukt de 
 burgemeester. “In 2007 hebben we deze taak belegd 
bij de speciaal daarvoor opgerichte staf Veiligheid. 
Al snel bleek dat het begrip sociale veiligheid nog 
niet was ingeburgerd bij ontwerpers, projectleiders 
en teamleiders. Bij de start bleek dat men hier 
onvoldoende prioriteit aan gaf. We hebben echt 
alles uit de kast moeten halen om hen te overtuigen 
van het nut van het PKVW.” 

>>

In Deventer is het 
Politiekeurmerk Veiig 
Wonen de norm voor 
woningen en de open-
bare ruimte / foto: 
Liesbeth Dingemans. 
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› Naar inhoudsopgave

Die eerste reactie is volgens Reijerink wel logisch. 
“De projectleiders en ontwerpers hebben bij de 
inrichting van de openbare ruimte al met enorm 
veel regels te maken. Als er dan wat bijkomt, roept 
dat in eerste instantie weerstand op.” 

‘Een hele generatie 
projectleiders en 
ontwerpers kan  
het PKVW dromen’

Reijerink wilde dat het politiekeurmerk echt tussen 
de oren van de projectleiders en ontwerpers zou 
komen. Iedereen volgde een training over het PKVW. 
Om het belang van de opleiding en het keurmerk 
binnen de gemeente te onderstrepen, nam ook de 
burgemeester deel aan het praktijkgedeelte van de 
cursus. “Dat maakte wel indruk. We hebben nu een 
hele generatie projectleiders en ontwerpers die het 
PKVW kunnen dromen. Het is een behoorlijke inves-
tering, maar die betaalt zich op termijn terug.”

NIET HALVERWEGE
Alle betrokken partijen merkten in de praktijk dat 
de eisen van het PKVW niet vertragend of kostenver-
hogend werken. “Het is wel zaak om al in een vroeg 
stadium rekening te houden met de eisen”, weet 
Reijerink. “Als je halverwege het traject met het 
PKVW aankomt, frustreer je het proces. De kosten 
lopen daarmee flink op.”

Deventer hoopt andere partijen te inspireren om 
met het keurmerk aan de slag te gaan. Op woning-
niveau zijn de bouwers en woningcorporaties nu 
aan zet. “We hebben met twee corporaties en met 
veel bouwers een convenant afgesloten. Daarin 
is vastgelegd dat ze bij bouwprojecten en bij 
 her ontwikkeling gebruikmaken van het PKVW”, 
 vertelt Reijerink.

Bij kavelverkoop verzorgt de gemeente standaard 
PKVW-voorlichting. “Maar we kunnen niet eisen dat 
de kopers het PKVW ook daadwerkelijk gaan toepas-
sen. We kunnen ook geen sancties toepassen. Wat 
we wel kunnen doen, is uitleggen dat 90 procent 
van de PKVW-eisen al is vastgelegd in het Bouw-
besluit en dat de bewoners dus maar 10 procent zelf 
hoeven op te pakken. Het gaat om veelal kleine, 
goedkope oplossingen, waarmee je veel ellende 
kunt voorkomen.”

OVERTUIGEN
Vooral in oudere wijken met veel particuliere wonin-
gen is volgens burgemeester Heidema veel winst 
te behalen. “We zouden graag meer gehoor vinden 
bij eigenaren van woningen in oudere wijken, zodat 
daar eveneens minder gelegenheid bestaat voor 
gelegenheidsinbrekers. Daarmee zou ook die 
 bewoners de ellende van inbraak worden bespaard. 
Het probleem is echter: hoe overtuig je de woning-
eigenaren van de noodzaak van het PKVW? Want 
het is uiteindelijk de burger die besluit om maat-
regelen te treffen.” 

‘De baliemedewerker 
wijst bij een aangifte 
op het PKVW’

De gemeente verzorgde al eerder voorlichting op 
hotspots, plekken waar veel inbraken plaatsvinden. 
In Deventer gaat het om de oude stadswijken die in 
een schil om het centrum liggen. Maar de bewoners 
in deze wijken blijken moeilijk te motiveren voor het 
PKVW. Reijerink: “Hun prioriteit ligt bij andere 
zaken, totdat er daadwerkelijk een inbraak plaats-
vindt. We hebben daarom met de politie afgespro-
ken dat de baliemedewerker bij een aangifte wijst 
op het PKVW. Zo proberen we het ijzer te smeden 
als het heet is.”

Liever heeft Reijerink dat bewoners, maar ook 
 corporaties en projectontwikkelaars, het PKVW 
omarmen voordat het misgaat. “We hebben in de 
stad te maken met onveilige plekken die met het 
PKVW voorkomen hadden kunnen worden. Het 
resultaat is dat we, door deze fouten in het verleden, 
de problemen nu moeten oplossen met camera’s, 
hekken of extra toezicht. Deze oplossingen achteraf 
zijn per definitie duurder en minder elegant.”

Reijerink noemt een concreet voorbeeld. “Het 
gebouw waar een deel van de gemeente nu tijdelijk 
gehuisvest is, werd in de jaren 80 gebouwd. Het is 
ontworpen als kantorencomplex. Het was voorzien 
van een ondergrondse parkeergarage waaraan een 
fietsverbinding was gekoppeld, dwars door de gara-
ge. Een paar maanden na opening leidde dit tot een 
recordaantal auto-inbraken in de parkeergarage. 
Terwijl iedereen had kunnen bedenken dat je met 
een vrij toegankelijke parkeergarage zonder sociaal 
toezicht om problemen vraagt. Na verloop van tijd is 
de route afgesloten en de fietsverbinding omgeleid, 
met alle bijkomende kosten. Ik ben er van overtuigd 
dat het ontwerp binnen het PKVW al in een vroeg 
stadium was afgekeurd en dat er in de ontwerpfase 
voor een andere oplossing was gekozen.” 

LAAGDREMPELIG
De invoering van het raadsbesluit lijkt in Deventer 
zijn effect niet gemist te hebben. De landelijke 
 stijging van het aantal woninginbraken is aan 
de Hanzestad voorbij gegaan. Naar de reden van 
de dalende trend in Deventer kan Reijerink slechts 
 gissen. “We vermoeden dat het voor een deel te 
 danken is aan het relatief hoge aantal PKVW- 
woningen in de gemeente. Ruim een kwart van 
ons woningbestand is PKVW-gecertificeerd. Voor 
een aantal nieuwbouwwijken geldt zelfs dat zowel 
de woningen als de omgeving volledig aan de eisen 
van het PKVW voldoen. Voor ons is dat geen reden 
om op onze lauweren te rusten. Het is onze ambitie 
om het aantal woninginbraken nog verder terug 
te dringen.” 

Deventer kiest nu vooral eenvoudige, laagdrempe-
lige maatregelen. Het liefst zou Reijerink het PKVW 
door middel van subsidie promoten. “Maar dat zit er 
in deze tijden van bezuiniging niet in. Maar maatre-
gelen zoals een Witte Voeten-actie of Waaks kunnen 
ook een enorm effect sorteren.”

AFVOERPUTJE
Jaarlijks vindt er verantwoording plaats over veilig-
heid in een voortgangsrapportage aan de gemeen-
teraad. Daarin staat informatie over de toename van 
het aantal PKVW-certificaten en de ontwikkeling 
van de politiecijfers omtrent woninginbraken. 

‘Het gevaar is dat 
woninginbraak van 
de politieke agenda 
verdwijnt’

“De daling van het aantal woninginbraken met 
20 procent tussen 2010 en 2011 maakt ons uniek in 
de regio”, stelt Reijerink. “Het gevaar is echter dat 
woninginbraak daardoor geleidelijk van de politieke 
agenda verdwijnt. Door de stijging van het aantal 
woninginbraken in andere gemeenten zie je dat het 
onderwerp daar meer prioriteit krijgt. Ook in Deven-
ter lijkt het aantal inbraken – ondanks alles – in 2012 
weer te stijgen. Als we in Deventer achteroverleu-
nen, loop je het gevaar dat er een waterbedeffect 
optreedt. We willen koste wat het kost voorkomen 
dat we het afvoerputje van de regio worden.”<<
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hotspots, plekken waar veel inbraken plaatsvinden. 
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in deze wijken blijken moeilijk te motiveren voor het 
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hekken of extra toezicht. Deze oplossingen achteraf 
zijn per definitie duurder en minder elegant.”

Reijerink noemt een concreet voorbeeld. “Het 
gebouw waar een deel van de gemeente nu tijdelijk 
gehuisvest is, werd in de jaren 80 gebouwd. Het is 
ontworpen als kantorencomplex. Het was voorzien 
van een ondergrondse parkeergarage waaraan een 
fietsverbinding was gekoppeld, dwars door de gara-
ge. Een paar maanden na opening leidde dit tot een 
recordaantal auto-inbraken in de parkeergarage. 
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een vrij toegankelijke parkeergarage zonder sociaal 
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dat het ontwerp binnen het PKVW al in een vroeg 
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voor een andere oplossing was gekozen.” 

LAAGDREMPELIG
De invoering van het raadsbesluit lijkt in Deventer 
zijn effect niet gemist te hebben. De landelijke 
 stijging van het aantal woninginbraken is aan 
de Hanzestad voorbij gegaan. Naar de reden van 
de dalende trend in Deventer kan Reijerink slechts 
 gissen. “We vermoeden dat het voor een deel te 
 danken is aan het relatief hoge aantal PKVW- 
woningen in de gemeente. Ruim een kwart van 
ons woningbestand is PKVW-gecertificeerd. Voor 
een aantal nieuwbouwwijken geldt zelfs dat zowel 
de woningen als de omgeving volledig aan de eisen 
van het PKVW voldoen. Voor ons is dat geen reden 
om op onze lauweren te rusten. Het is onze ambitie 
om het aantal woninginbraken nog verder terug 
te dringen.” 

Deventer kiest nu vooral eenvoudige, laagdrempe-
lige maatregelen. Het liefst zou Reijerink het PKVW 
door middel van subsidie promoten. “Maar dat zit er 
in deze tijden van bezuiniging niet in. Maar maatre-
gelen zoals een Witte Voeten-actie of Waaks kunnen 
ook een enorm effect sorteren.”

AFVOERPUTJE
Jaarlijks vindt er verantwoording plaats over veilig-
heid in een voortgangsrapportage aan de gemeen-
teraad. Daarin staat informatie over de toename van 
het aantal PKVW-certificaten en de ontwikkeling 
van de politiecijfers omtrent woninginbraken. 

‘Het gevaar is dat 
woninginbraak van 
de politieke agenda 
verdwijnt’

“De daling van het aantal woninginbraken met 
20 procent tussen 2010 en 2011 maakt ons uniek in 
de regio”, stelt Reijerink. “Het gevaar is echter dat 
woninginbraak daardoor geleidelijk van de politieke 
agenda verdwijnt. Door de stijging van het aantal 
woninginbraken in andere gemeenten zie je dat het 
onderwerp daar meer prioriteit krijgt. Ook in Deven-
ter lijkt het aantal inbraken – ondanks alles – in 2012 
weer te stijgen. Als we in Deventer achteroverleu-
nen, loop je het gevaar dat er een waterbedeffect 
optreedt. We willen koste wat het kost voorkomen 
dat we het afvoerputje van de regio worden.”<<
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gestructureerde programma, het Actieplan Veilig Onder-
nemen, alweer uit 2006.

GEEN STARRE MAATREGELEN
De veelomvattendheid van het programma is niet het enige 
bijzondere aan het ACTB. Sakkers noemt het ook essentieel 
dat het actieplan vraaggestuurd is in plaats van aanbodge-
richt, oftewel: het is tot stand gekomen omdat het bedrijfs-
leven erom heeft gevraagd en niet omdat de overheid het 
 initiatief nam. Ondernemers zijn leidend. Dat komt ook tot 
uiting in de nauwe samenwerking tussen het grote aantal 

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

in Delft.

 O
ptreden tegen cybercrime, afpersing, geweld, 
 vermogenscriminaliteit. Betere camerabewaking, 
zowel in winkelgebieden als op bedrijventerreinen 
en parkeerplaatsen. Criminelen laten betalen voor 

schade die ze hebben aangericht. Versterking van de heter-
daadkracht van de politie. Voor al deze doelstellingen lopen 
op dit moment programma’s. 

Is er wel behoefte aan alweer een programma? “Jazeker, want 
dit programma onderscheidt zich door de omvang en veelheid 
van deelnemende partijen. Het is een totaalprogramma. Daar-
door heb je overzicht, kun je beter de regie voeren en monito-
ren wat de resultaten zijn”, zegt Alexander Sakkers, voorzitter 
van de Taskforce Aanpak Criminaliteit tegen Bedrijven, die 
de uitvoering van het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven 
(ACTB) bestuurlijk begeleidt. Bovendien dateert het vorige 

 REPORTAGE  Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven

Het Actieplan Criminaliteit 
tegen Bedrijven moet 

bevorderen dat winkeliers 
vaker aangifte doen bij de 

politie / foto: Inge van Mill.

‘NIET VRIJBLIJVEND, MAAR GECOMMITTEERD’

publieke en private partijen: aan de ene kant twee ministeries, 
het Openbaar Ministerie, de politie en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, aan de andere kant VNO-NCW,  
MKB-Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca 
Nederland, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse 
Vereniging van Banken. Sakkers: “Ieder vanuit zijn eigen 
belang en verantwoordelijkheid. Niet vrijblijvend, maar 
gecommitteerd.” Bovendien bevat het plan geen starre maat-
regelen, maar kan het worden bijgesteld naar aanleiding van 
nieuwe ontwikkelingen en naar de behoefte van de erbij 
betrokken partijen.

Met het ACTB kwam het vorige kabinet tegemoet aan de 
wens van VNO-NCW en MKB-Nederland om de criminaliteit 
tegen bedrijven zo breed mogelijk aan te pakken. Opdracht-
gever is de minister van Veiligheid en Justitie, tevens voorzit-
ter van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. 
 Daarin  ontmoeten de deelnemende organisaties elkaar 
al regelmatig. “In februari heeft het NPC dit actieplan vast-
gesteld. In de  Taskforce is de top van de belangrijkste deel-
nemers vertegenwoordigd”, vertelt Sakkers, die in het 
 dagelijks leven voorzitter van Transport en Logistiek Neder-
land is. Hij aarzelde niet toen hij als voorzitter werd gevraagd. 

Bedrijfsleven

Veilige parkeervoorzieningen langs de 
Nederlandse wegen. Winkelgebieden waar 
overvallen door rondtrekkende bendes tot 
het verleden behoren. Ondernemers die 
hebben ervaren dat het zin heeft om 
aangifte te doen, omdat daders worden 
opgepakt. Het zijn enkele ambities uit het 
Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven. 
Met dit veelomvattende programma 
werken overheid en bedrijfsleven samen 
aan een veiliger werkomgeving.
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“Vóór TLN was ik onder andere burgemeester van Eindhoven 
en Heerlen. Toen heb ik vaak te maken gehad met criminaliteit 
en veiligheid op allerlei gebieden. Ik ben er een groot voor-
stander van om de problematiek gezamenlijk aan te pakken. 
Samen kom je het verst.”

MARKTVERKENNING
Het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven omvat verschil-
lende acties, geclusterd in drie thema’s. Bij elke actie staat een 
omschrijving, het beoogde resultaat en welke partners erbij 
betrokken zijn. Cluster 1, ‘Veilig ondernemen voor winkels, 
horeca en bedrijventerreinen’, bevat onder meer acties voor de 
aanpak van rondtrekkende dadergroepen, winkeldiefstal en 
heling, en stimuleringsmaatregelen voor het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO). Cluster 2 omvat maatregelen die het 
 meldingen- en aangifteproces verbeteren. Cluster 3 gaat over 
de aanpak van fraude.

Het CCV is een van de betrokken partijen bij het KVO. Acties 
omvatten onder meer het opstarten van nieuwe KVO-projec-
ten en de verbetering van het bestaande keurmerk. “Wij 
 hebben het keurmerk sinds de oprichting van het CCV in 2004 
in beheer”, zegt Rodney Haan, programmaleider Veilig Onder-
nemen. “Vanaf januari 2013 gaat het CCV ook de procesbege-
leiding coördineren. Hierdoor kunnen we sneller en beter 
inspelen op ontwikkelingen in de praktijk en de middelen 
directer en effectiever inzetten. Dat komt de kwaliteit van het 
KVO ten goede.”

‘De politie krijgt vaak 
onterecht het verwijt dat 
ze aangiften niet goed 
afhandelt’

Volgens het ACTB besteden ondernemers nog altijd te weinig 
aandacht aan veiligheid en moeten ze hun bewustwording 
en eigen verantwoordelijkheid op dit gebied vergroten. Hier-
voor wordt onder meer begin 2013 een ‘do-it-yourself-scan’ 
geïntroduceerd, waarmee ondernemers zelf kunnen nagaan 
hoe veilig hun bedrijf is en welke maatregelen ze zoal kunnen 
nemen. Voor de ontwikkeling van deze scan start in november 
een marktverkenning. “Ondernemers wordt dan gevraagd 
tegen welke problemen ze oplopen, waar ze behoefte aan 
 hebben en wat ze van de scan verwachten. Dit alles om het 
gebruik zo simpel en effectief mogelijk te houden”, zegt Haan.

LOKET
Het aangifteproces is een landelijke prioriteit van de politie. 
Te weinig ondernemers doen aangifte van inbraak, diefstal, 

 situatie, blijf kijken zodat je later een goed signalement aan 
de politie kunt doorgeven. En camera’s moeten goed geplaatst 
worden wil de politie de beelden kunnen gebruiken voor 
gezichtsherkenning. Verder zorgen spiegels voor overzicht 
in de zaak en hoort de kassa, als het even kan, niet achter 
in de winkel.”

MEDIAMARKT
Als laatste focust de voorzitter zich met de Taskforce op de 
extra aanpak van rondtrekkende dadergroepen. Die plegen 
jaarlijks een groot aantal winkeldiefstallen en maken zich in 
georganiseerd verband schuldig aan skimming, zakkenrollerij, 
oplichting en inbraken in woningen, bedrijven en voertuigen. 
Het kunnen Nederlandse bendes zijn, maar ook groepen van 
over de grens, veelal uit Midden- en Oost-Europa. “Ook hierbij 
gaan we voor een nationale aanpak, omdat een regionaal poli-
tiekorps onvoldoende kan uitrichten”, zegt Sakkers. “Denk aan 
de ontwikkeling van een systeem om camerabeelden uit te 
wisselen, maar ook voertuigtracering. Ik vind het essentieel 
dat dit onderwerp de komende jaren prioriteit in het nationale 
takenpakket van de politie behoudt.”

Namens het CCV zit Rodney Haan in de werkgroep die zich 
met de preventieve aanpak van mobiele bendes bezighoudt. 
In deze werkgroep nemen grootwinkelbedrijven deel. “Bedrij-
ven die vaak het slachtoffer zijn van diefstal, zoals Media-
Markt, maken als ze de dader pakken, altijd een kopie van het 
legitimatiebewijs. Door die signalementen te matchen met 
politie-informatie, kun je een beter beeld krijgen van de bewe-
gingen van rondtrekkende dadergroepen. Dat helpt de politie 
weer bij het oppakken en de bewijsvoering. De ondernemer 
krijgt op zijn beurt het gevoel dat hij een nuttige bijdrage 
 hieraan levert. Dat moeten we dus stimuleren.”

De uitvoering van het ACTB beleeft pas zijn eerste jaar en 
Alexander Sakkers is onder de indruk van de grote inzet door 
alle partijen. “Je begint met zo’n groot programma en gaande-
weg constateer je dat je moet focussen op bepaalde zaken. 
Ik verwacht dat er de komende tijd nog meer gaat gebeuren. 
Tot 2015 stelt de overheid in elk geval middelen beschikbaar en 
de private partijen hebben laten weten dat ze natuurlijk graag 
blijven meewerken. Iedereen moet alles uit de kast halen om 
de doelstellingen te realiseren, maar ik verwacht dat we ver 
gaan komen.”<<

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

Keurmerk+Veilig+Ondernemen/index

dan ook de landelijke uitbreiding van de Secure Lane. “Inmid-
dels is de Stichting Secure Lane Nederland opgericht en zitten 
we met Rijkswaterstaat om de tafel. Rijkswaterstaat wil in 
de toekomst, samen met private partijen, meer camera-
beveiliging op parkeer- en rustvoorzieningen realiseren.  
Langs snelwegen, maar ook op het onderliggende wegennet.”

‘Een regionaal politie -
korps kan onvoldoende 
uitrichten’

Het CCV heeft onlangs een projectvoorstel voor de aanleg 
van meer van zulke corridors naar onder meer transportorga-
nisaties zoals TLN gestuurd. Rodney Haan licht toe: “Het gaat 
er om, behalve cameratoezicht, ook meer bedrijvigheid en 
sociale controle langs de snelweg te organiseren. Niet alleen 
op de parkeerplaatsen zelf, maar ook door deze vaker te kop-
pelen aan een nieuw of bestaand bedrijventerrein, winkelcen-
trum of bijvoorbeeld een megabioscoop zoals die langs de A12 
bij Ede staat. Criminelen houden niet van drukte en of je als 
chauffeur nu langdurig stilstaat of alleen maar even een siga-
retje rookt, je voelt je veiliger met levendigheid om je heen.”

PRIVACYRESPECTEREND
Alexander Sakkers is ervan overtuigd dat cameratoezicht 
werkt. Ook tegen diefstal in winkelgebieden en, zo heeft hij 
als burgemeester van Heerlen ervaren, drugsproblemen in het 
uitgaansgebied. Daarom bepleit hij een nationale aanpak van 
criminaliteit door camerabeveiliging – en overlegt daarover 
op het hoogste niveau, met minister en staatssecretaris. Een 
belangrijke opgave hierbij is om private en publieke camera-
bewaking – in en buiten winkels, maar ook op bedrijventer-
reinen, treinstations enzovoort – op elkaar aan te laten slui-
ten. “Hoe kunnen we integer, privacyrespecterend en robuust 
al die bewakingssystemen aan elkaar koppelen, zodat opna-
men en dadergegevens beter kunnen worden uitgewisseld en 
met elkaar vergeleken? Als we daarin slagen, maken we een 
enorme slag.”

Rodney Haan beaamt dat camera’s waardevol zijn voor  
zowel preventie als opsporing. Hij waarschuwt wel dat intern 
cameragebruik niet zaligmakend is. “Als ik maar een camera 
ophang, is het veilig, denken veel ondernemers. Dat is niet zo. 
Camera’s zijn een goede aanvulling op organisatorische en 
bouwkundige maatregelen. Ondernemers moeten zichzelf en 
hun personeel goed instrueren, bijvoorbeeld om geen ramen 
open te laten staan en de achterdeur te sluiten na een rook-
pauze. Ze moeten ook leren hoe iedereen zich bij een overval 
juist gedraagt: geef de buit af, blijf rustig, accepteer de 

overvallen en dergelijke. Daarom krijgen zij meer mogelijk-
heden om (internet)aangifte te doen en slimmer gebruik te 
maken van ICT, meldt het ACTB. Wat voorzitter Sakkers betreft 
is dat nog maar het begin. “Een projectgroep brengt nu het 
hele aangifteproces in kaart, om te kijken waar de problemen 
zitten en hoe partijen beter kunnen functioneren. Ik voeg daar 
iets aan toe, want ik vind het van belang dat een voorzitter 
vooral ook zelf signaleert en onderzoekt of er extra behoeften 
zijn. De politie krijgt vaak onterecht het verwijt dat ze aangif-
ten niet goed afhandelt. Daar wil ik, net als de politie, een 
eind aan maken.”

‘De kassa hoort, als 
het even kan, niet achter 
in de winkel’ 

Hiervoor starten in twee gemeenten experimenten. In het 
 Brabantse Son en Breugel laat Sakkers onderzoeken of op 
bedrijvenpark annex woonboulevard Ekkersrijt een speciale 
‘accountmanager aangifte’ kan worden aangesteld. “Een func-
tionaris – geen politieman, wel goed opgeleid – die alle intakes 
op Ekkersrijt verzorgt. Hij neemt de aangiften op, zorgt dat ze 
bij de politie terechtkomen en volgt wat ermee gebeurt. De 
ondernemer heeft in hem één aanspreekpunt, aan wie hij 
steeds kan vragen hoe het met zijn aangifte staat. Zo ziet hij 
dat het zin heeft om aangifte te doen. En de politie kan zich 
meer op de opsporing concentreren.” Als tweede experiment 
komt in Zoetermeer naast de balie van de burgerlijke stand 
een speciaal loket waar zowel burgers als ondernemers aan-
gifte kunnen komen doen. 

De burgemeester en politie in de twee gemeenten zijn volgens 
Sakkers al enthousiast. “Ik weet zeker dat dat straks ook geldt 
voor de ondernemers. Verder ben ik benieuwd wat zo’n loket 
in een stad als Zoetermeer teweegbrengt.” Beide projecten 
verkeren nog in de verkenningsfase, maar hij streeft ernaar 
dat ze in januari 2013 voor een of twee jaar gaan lopen. “Leiden 
ze tot structurele verbetering, dan kunnen ze ook elders 
 worden ingevoerd.”

MEGABIOSCOOP
Jaarlijks wordt in Nederland voor 350 tot 400 miljoen euro 
aan lading gestolen, vermeerderd met de kosten van schade, 
zoals stukgesneden dekzeilen. De Secure Lane – slim camera-
toezicht op parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijven-
terreinen langs snelwegen – is hiertegen sinds de introductie 
in 2009 zeer effectief gebleken. Zo is op de corridor Venlo-
Eindhoven-Rotterdam de criminaliteit dermate sterk terug-
gedrongen, dat de Belgen in Antwerpen vrezen voor het water-
bedeffect, weet Sakkers. Een van de actielijnen in het ACTB is 
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aandacht aan veiligheid en moeten ze hun bewustwording 
en eigen verantwoordelijkheid op dit gebied vergroten. Hier-
voor wordt onder meer begin 2013 een ‘do-it-yourself-scan’ 
geïntroduceerd, waarmee ondernemers zelf kunnen nagaan 
hoe veilig hun bedrijf is en welke maatregelen ze zoal kunnen 
nemen. Voor de ontwikkeling van deze scan start in november 
een marktverkenning. “Ondernemers wordt dan gevraagd 
tegen welke problemen ze oplopen, waar ze behoefte aan 
 hebben en wat ze van de scan verwachten. Dit alles om het 
gebruik zo simpel en effectief mogelijk te houden”, zegt Haan.

LOKET
Het aangifteproces is een landelijke prioriteit van de politie. 
Te weinig ondernemers doen aangifte van inbraak, diefstal, 

 situatie, blijf kijken zodat je later een goed signalement aan 
de politie kunt doorgeven. En camera’s moeten goed geplaatst 
worden wil de politie de beelden kunnen gebruiken voor 
gezichtsherkenning. Verder zorgen spiegels voor overzicht 
in de zaak en hoort de kassa, als het even kan, niet achter 
in de winkel.”

MEDIAMARKT
Als laatste focust de voorzitter zich met de Taskforce op de 
extra aanpak van rondtrekkende dadergroepen. Die plegen 
jaarlijks een groot aantal winkeldiefstallen en maken zich in 
georganiseerd verband schuldig aan skimming, zakkenrollerij, 
oplichting en inbraken in woningen, bedrijven en voertuigen. 
Het kunnen Nederlandse bendes zijn, maar ook groepen van 
over de grens, veelal uit Midden- en Oost-Europa. “Ook hierbij 
gaan we voor een nationale aanpak, omdat een regionaal poli-
tiekorps onvoldoende kan uitrichten”, zegt Sakkers. “Denk aan 
de ontwikkeling van een systeem om camerabeelden uit te 
wisselen, maar ook voertuigtracering. Ik vind het essentieel 
dat dit onderwerp de komende jaren prioriteit in het nationale 
takenpakket van de politie behoudt.”

Namens het CCV zit Rodney Haan in de werkgroep die zich 
met de preventieve aanpak van mobiele bendes bezighoudt. 
In deze werkgroep nemen grootwinkelbedrijven deel. “Bedrij-
ven die vaak het slachtoffer zijn van diefstal, zoals Media-
Markt, maken als ze de dader pakken, altijd een kopie van het 
legitimatiebewijs. Door die signalementen te matchen met 
politie-informatie, kun je een beter beeld krijgen van de bewe-
gingen van rondtrekkende dadergroepen. Dat helpt de politie 
weer bij het oppakken en de bewijsvoering. De ondernemer 
krijgt op zijn beurt het gevoel dat hij een nuttige bijdrage 
 hieraan levert. Dat moeten we dus stimuleren.”

De uitvoering van het ACTB beleeft pas zijn eerste jaar en 
Alexander Sakkers is onder de indruk van de grote inzet door 
alle partijen. “Je begint met zo’n groot programma en gaande-
weg constateer je dat je moet focussen op bepaalde zaken. 
Ik verwacht dat er de komende tijd nog meer gaat gebeuren. 
Tot 2015 stelt de overheid in elk geval middelen beschikbaar en 
de private partijen hebben laten weten dat ze natuurlijk graag 
blijven meewerken. Iedereen moet alles uit de kast halen om 
de doelstellingen te realiseren, maar ik verwacht dat we ver 
gaan komen.”<<

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

Keurmerk+Veilig+Ondernemen/index

dan ook de landelijke uitbreiding van de Secure Lane. “Inmid-
dels is de Stichting Secure Lane Nederland opgericht en zitten 
we met Rijkswaterstaat om de tafel. Rijkswaterstaat wil in 
de toekomst, samen met private partijen, meer camera-
beveiliging op parkeer- en rustvoorzieningen realiseren.  
Langs snelwegen, maar ook op het onderliggende wegennet.”

‘Een regionaal politie -
korps kan onvoldoende 
uitrichten’

Het CCV heeft onlangs een projectvoorstel voor de aanleg 
van meer van zulke corridors naar onder meer transportorga-
nisaties zoals TLN gestuurd. Rodney Haan licht toe: “Het gaat 
er om, behalve cameratoezicht, ook meer bedrijvigheid en 
sociale controle langs de snelweg te organiseren. Niet alleen 
op de parkeerplaatsen zelf, maar ook door deze vaker te kop-
pelen aan een nieuw of bestaand bedrijventerrein, winkelcen-
trum of bijvoorbeeld een megabioscoop zoals die langs de A12 
bij Ede staat. Criminelen houden niet van drukte en of je als 
chauffeur nu langdurig stilstaat of alleen maar even een siga-
retje rookt, je voelt je veiliger met levendigheid om je heen.”

PRIVACYRESPECTEREND
Alexander Sakkers is ervan overtuigd dat cameratoezicht 
werkt. Ook tegen diefstal in winkelgebieden en, zo heeft hij 
als burgemeester van Heerlen ervaren, drugsproblemen in het 
uitgaansgebied. Daarom bepleit hij een nationale aanpak van 
criminaliteit door camerabeveiliging – en overlegt daarover 
op het hoogste niveau, met minister en staatssecretaris. Een 
belangrijke opgave hierbij is om private en publieke camera-
bewaking – in en buiten winkels, maar ook op bedrijventer-
reinen, treinstations enzovoort – op elkaar aan te laten slui-
ten. “Hoe kunnen we integer, privacyrespecterend en robuust 
al die bewakingssystemen aan elkaar koppelen, zodat opna-
men en dadergegevens beter kunnen worden uitgewisseld en 
met elkaar vergeleken? Als we daarin slagen, maken we een 
enorme slag.”

Rodney Haan beaamt dat camera’s waardevol zijn voor  
zowel preventie als opsporing. Hij waarschuwt wel dat intern 
cameragebruik niet zaligmakend is. “Als ik maar een camera 
ophang, is het veilig, denken veel ondernemers. Dat is niet zo. 
Camera’s zijn een goede aanvulling op organisatorische en 
bouwkundige maatregelen. Ondernemers moeten zichzelf en 
hun personeel goed instrueren, bijvoorbeeld om geen ramen 
open te laten staan en de achterdeur te sluiten na een rook-
pauze. Ze moeten ook leren hoe iedereen zich bij een overval 
juist gedraagt: geef de buit af, blijf rustig, accepteer de 

overvallen en dergelijke. Daarom krijgen zij meer mogelijk-
heden om (internet)aangifte te doen en slimmer gebruik te 
maken van ICT, meldt het ACTB. Wat voorzitter Sakkers betreft 
is dat nog maar het begin. “Een projectgroep brengt nu het 
hele aangifteproces in kaart, om te kijken waar de problemen 
zitten en hoe partijen beter kunnen functioneren. Ik voeg daar 
iets aan toe, want ik vind het van belang dat een voorzitter 
vooral ook zelf signaleert en onderzoekt of er extra behoeften 
zijn. De politie krijgt vaak onterecht het verwijt dat ze aangif-
ten niet goed afhandelt. Daar wil ik, net als de politie, een 
eind aan maken.”

‘De kassa hoort, als 
het even kan, niet achter 
in de winkel’ 

Hiervoor starten in twee gemeenten experimenten. In het 
 Brabantse Son en Breugel laat Sakkers onderzoeken of op 
bedrijvenpark annex woonboulevard Ekkersrijt een speciale 
‘accountmanager aangifte’ kan worden aangesteld. “Een func-
tionaris – geen politieman, wel goed opgeleid – die alle intakes 
op Ekkersrijt verzorgt. Hij neemt de aangiften op, zorgt dat ze 
bij de politie terechtkomen en volgt wat ermee gebeurt. De 
ondernemer heeft in hem één aanspreekpunt, aan wie hij 
steeds kan vragen hoe het met zijn aangifte staat. Zo ziet hij 
dat het zin heeft om aangifte te doen. En de politie kan zich 
meer op de opsporing concentreren.” Als tweede experiment 
komt in Zoetermeer naast de balie van de burgerlijke stand 
een speciaal loket waar zowel burgers als ondernemers aan-
gifte kunnen komen doen. 

De burgemeester en politie in de twee gemeenten zijn volgens 
Sakkers al enthousiast. “Ik weet zeker dat dat straks ook geldt 
voor de ondernemers. Verder ben ik benieuwd wat zo’n loket 
in een stad als Zoetermeer teweegbrengt.” Beide projecten 
verkeren nog in de verkenningsfase, maar hij streeft ernaar 
dat ze in januari 2013 voor een of twee jaar gaan lopen. “Leiden 
ze tot structurele verbetering, dan kunnen ze ook elders 
 worden ingevoerd.”

MEGABIOSCOOP
Jaarlijks wordt in Nederland voor 350 tot 400 miljoen euro 
aan lading gestolen, vermeerderd met de kosten van schade, 
zoals stukgesneden dekzeilen. De Secure Lane – slim camera-
toezicht op parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijven-
terreinen langs snelwegen – is hiertegen sinds de introductie 
in 2009 zeer effectief gebleken. Zo is op de corridor Venlo-
Eindhoven-Rotterdam de criminaliteit dermate sterk terug-
gedrongen, dat de Belgen in Antwerpen vrezen voor het water-
bedeffect, weet Sakkers. Een van de actielijnen in het ACTB is 

54 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 SECONDANT #5 | OKTOBER 2012 55



› Naar inhoudsopgave

Column

Veiligheid heeft geen grote rol gespeeld 
in de campagnes. De verkiezingspro-
gramma’s waren op dit gebied ook wei-
nig onderscheidend. Iedereen is tegen-
woordig voor meer blauw op straat en 
voor flink straffen. Van een alternatief, 
links veiligheidsbeleid is nauwelijks nog 
sprake. Wel klinkt de alomtegenwoor-
dige stoer-strenge taal op de rech-
terflank nog een octaafje hoger. Bij de 
PVV gaat dit gepaard met valse noten. 
Keihard optreden tegen ‘straatterroris-
ten’, afschaffing van tbs en alternatieve 
straffen, en rechters laten kiezen en ver-
volgens op hun vonnissen afrekenen. 
Ofwel volksrechtbanken. De geschiede-
nis herhaalt zich. Gelukkig nu niet als 
Duitse tragedie maar als Dietse klucht.

De VVD wil meer blauw op straat, even-
als trouwens PvdA en D66. De VVD heeft 
er zelfs een affiche over gemaakt. Blauw 
hoort op straat, niet achter een bureau. 
Ik weet er nog zo eentje: militairen aan 
het front, niet bij de legerstaf. Faliekant 
de verkeerde oplossingsrichting. Wat de 
Nederlandse politie nodig heeft, is meer 
denkkracht in plaats van slagkracht. 

De strijd om veiligheid wordt, net als 
moderne oorlogen, achter het bureau 
gewonnen. Wat de politie nodig heeft, 
zijn meer intellectuele specialisten. De 
politie loopt in dat opzicht op het leger 
een eeuw achter.

Welke vernieuwingen zijn te verwachten 
van het dominante Paarse Blok (VVD, 
PvdA en D66), al dan niet aangevuld met 
het CDA of linkse splinters? Er kan door 
Pimpelpaars een mooie slag worden 
geslagen met de versterking van de 
rechten van slachtoffers. Zo is er een 
ruime Kamermeerderheid voor volledig 
spreekrecht voor gedupeerden, want de 
SP steunt dat ook. En D66 zal niet dwars-
liggen, want dat doen de op hen stem-
mende rechters ook niet meer. Veel 
steun is er ook voor het recht van gedu-
peerden op schadevergoeding door de 
dader en op confronterende slachtoffer-
dadergesprekken. Kansen dus voor een 
krachtige beleidsnota over het slachtof-
ferbeleid. Een teruggekeerde Fred Teeven 
kan die dan op zijn conto schrijven. 

Spannend wordt het bij het drugsge-
doogbeleid. PvdA, SP en GroenLinks wil-
len van de wietpas af. De VVD wil, even-
als het CDA, doorzetten maar lijkt wel 
bereid er met de gemeente Amsterdam 
over te praten. De PvdA, D66 en SP willen 
nog steeds ook de aanvoer reguleren. 
Het is inderdaad de hoogste tijd om deze 
vrijplaats voor criminelen nu eindelijk 
eens te sluiten. Maar met de VVD en 
zeker met het CDA zal dat nog een harde 
dobber worden. Een nieuwe Paarse 
drugsnota zit er niet in. Daarvoor zou 
met de SP geregeerd moeten worden. 
Het blijft met het Nederlandse wietbe-
leid dus waarschijnlijk pappen en nat-
houden. 

Ruimte voor nieuw beleid is er wel ten 
aanzien van de mensenhandel. Nage-
noeg alle partijen pleiten voor een stren-
ger en slachtoffervriendelijker beleid ten 
aanzien van mensenhandel. Kleine 
christelijke partijen zijn zelfs voor alge-
hele strafbaarstelling van hoerenlopers 
naar Zweeds voorbeeld. Zo’n verbod zal 
er in Nederland niet komen. Maar er is 
zeker steun voor een strengere aanpak 
van uitbuitende seksclubbazen en van 
de van kennelijke wanpraktijken profite-
rende klanten. Wat meer ruimte lijkt er 
te zijn ontstaan om alcoholgebruik 
onder jongeren te ontmoedigen. Ook 
het CDA is nu voor verhoging van de 
verkoopleeftijd naar 18. Allerwegen 
wordt gepleit voor striktere handhaving 
van de horecawetten. Zal er in het over-
leg met de brouwers eindelijk eens uit 
een ander vaatje worden getapt?

Het geheel overziende, verwacht ik geen 
grootse plannen, maar meer aandacht 
voor handhaving en uitvoering. De 
gemeenschappelijke noemer van het 
veiligheidsbeleid wordt: Niet Wetgeven 
Maar Doen. Dat vergt inzet van ambte-
naren. Is daar in deze tijden geld voor te 
vinden? Ja, want de vervuilers gaan beta-
len. Daartoe zou er een opslag op alle 
boetes voor de financiering van het 
slachtofferbeleid moeten komen, cof-
feeshop- en seksclubheffingen en uiter-
aard hogere accijnzen op alcohol. Tijd 
voor een debat over de eigen bijdrage in 
de veiligheidszorg. << 

VEILIGHEIDSPARAGRAAF

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

De flashmob heeft zijn onschuldige 
karakter verloren. Steeds vaker gebrui-
ken bendes de samenscholingstactiek 
om en masse winkels leeg te roven. Dat 
zeiden deskundigen uit de Verenigde 
Staten, Canada en Engeland eerder dit 
jaar in een interview in Metro . Als we 
de dagbladen mogen geloven, houdt 
de opmars van de flashrob de gemoede-
ren flink bezig. Ondertussen staat 
een bekend veiligheidsthema zoals 
 alcoholgerelateerde criminaliteit en 
overlast internationaal ook nog hoog 
op de agenda.

Neem het alcoholgebruik van 
Amerikaanse scholieren in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar. Bijna de helft van hen 
drinkt regelmatig alcohol. Sommigen 
(4 procent) doen dat zelfs op school. Dat 
blijkt uit de meest recente cijfers van 
de Bureau of Justice Statistics, die gaan 
over het schooljaar 2009-2010. De cijfers 

maken niet duidelijk of het alcohol-
gebruik iets te maken heeft met het 
geweld op de onderzochte scholen in 
de Verenigde Staten. Vaststaat dat deze 
scholen allerminst safe havens zijn. In 
2009 en 2010 zijn bijna 100000 overtre-
dingen op scholen geregistreerd, waar-
van 33 dodelijke geweldsincidenten. 

In Australië is de relatie tussen alcohol-
gebruik en criminaliteit recentelijk wel 
aangetoond. Ongeveer een derde van 
de geweldsmisdrijven is toe te schrijven 
aan alcoholgebruik. Dat zeggen de bijna 
2000 gedetineerden die in 2009 mee-
werkten aan een onderzoek van het 
Australian Institute of Criminology. 
Alcohol wordt meer dan twee keer zo 
vaak genoemd als factor bij geweld-
pleging als druggebruik. Daarnaast 
 relateert een groot deel van de onder-
vraagde gedetineerden alcoholgebruik 
aan verkeersdelicten en overlast.

De alcoholgerelateerde geweldscrimi-
naliteit en overlast zijn in Groot-Brit-
tannië inmiddels onderwerp van nieuw, 
verregaand overheidsbeleid. Lokale over-
heden krijgen als gevolg van de in maart 
aangekondigde landelijke strategie 
nieuwe bevoegdheden om de openings-
tijden van alcoholverkooppunten te 
beperken. Bijvoorbeeld als blijkt dat 
alcoholverkoop in de avonduren leidt 
tot overlastsituaties. Er zijn daarnaast 
regelingen om politiekosten door te 
berekenen aan verkooppunten van 
 alcohol die in de late avonduren actief 
zijn. En de Britse regering ondersteunt 
ziekenhuizen die onacceptabel dronken 
gedrag willen bestrijden bij afdelingen 
voor Spoedeisende Hulp.

De ingrijpende hervormingen in de 
strijd tegen alcoholgerelateerde overlast, 
geweldscriminaliteit en gezondheids-
problemen, passen binnen het repressie-
ve Engelse overlastbeleid. Daarentegen 
is de Belgische overlastwet eerder het 
sluitstuk op een integraal preventie-
beleid, concludeert onderzoek van Ellen 
Devroe uit 2012. Belgische steden passen 
de zogenoemde gemeentelijke admini-
stratieve sancties mondjesmaat toe. De 
boetebevoegdheid uit de wet fungeert 
vooral als stok achter de deur om over-
lastgevende jongeren aan een hulpver-
leningstraject te laten meedoen. 
Daarnaast hechten de onderzochte 
gemeenten aan nauwe samenwerking 
met agenten op straat, die burgers aan-
spreken op hun gedrag. 

De internationale verschillen in de 
 aanpak van alcoholgerelateerde crimi-
naliteit en overlast doen vragen rijzen 
over de veelbelovende aanpak van flash-
robs. Zou een uitgesproken repressief 
beleid daar meer effect sorteren dan een 
preventieve strategie? << Lynsey Dubbeld

FLASHROBS EN ALCOHOL
Buitenlandse berichten
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vaak genoemd als factor bij geweld-
pleging als druggebruik. Daarnaast 
 relateert een groot deel van de onder-
vraagde gedetineerden alcoholgebruik 
aan verkeersdelicten en overlast.

De alcoholgerelateerde geweldscrimi-
naliteit en overlast zijn in Groot-Brit-
tannië inmiddels onderwerp van nieuw, 
verregaand overheidsbeleid. Lokale over-
heden krijgen als gevolg van de in maart 
aangekondigde landelijke strategie 
nieuwe bevoegdheden om de openings-
tijden van alcoholverkooppunten te 
beperken. Bijvoorbeeld als blijkt dat 
alcoholverkoop in de avonduren leidt 
tot overlastsituaties. Er zijn daarnaast 
regelingen om politiekosten door te 
berekenen aan verkooppunten van 
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gedrag willen bestrijden bij afdelingen 
voor Spoedeisende Hulp.

De ingrijpende hervormingen in de 
strijd tegen alcoholgerelateerde overlast, 
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problemen, passen binnen het repressie-
ve Engelse overlastbeleid. Daarentegen 
is de Belgische overlastwet eerder het 
sluitstuk op een integraal preventie-
beleid, concludeert onderzoek van Ellen 
Devroe uit 2012. Belgische steden passen 
de zogenoemde gemeentelijke admini-
stratieve sancties mondjesmaat toe. De 
boetebevoegdheid uit de wet fungeert 
vooral als stok achter de deur om over-
lastgevende jongeren aan een hulpver-
leningstraject te laten meedoen. 
Daarnaast hechten de onderzochte 
gemeenten aan nauwe samenwerking 
met agenten op straat, die burgers aan-
spreken op hun gedrag. 

De internationale verschillen in de 
 aanpak van alcoholgerelateerde crimi-
naliteit en overlast doen vragen rijzen 
over de veelbelovende aanpak van flash-
robs. Zou een uitgesproken repressief 
beleid daar meer effect sorteren dan een 
preventieve strategie? << Lynsey Dubbeld

FLASHROBS EN ALCOHOL
Buitenlandse berichten
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CCV-nieuws

HEIN ROETHOFPRIJS 2012 
Maar liefst 56 projecten dingen mee naar de Hein Roethofprijs 
2012. Nooit eerder ontving het CCV zoveel inzendingen. 
Tijdens het juryberaad in september heeft de jury de vijf 
 projecten gekozen die een nominatie ontvangen. Demissionair 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven reikt de 
Hein Roethofprijs op maandag 29 oktober uit in de Nieuwe 
Kerk in Den Haag. 

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

ONDERZOEK NAAR CCV-WEBSITE 
Een 7,6. Dat is het rapportcijfer dat deelnemers aan een 
 gebruikersonderzoek geven aan www.hetccv.nl. In totaal 
namen er 136 personen deel aan het onderzoek dat het 
CCV deze zomer uitvoerde.

Het grootste deel van de respondenten werkt bij een  
gemeente, in het bedrijfsleven of bij de politie. Zij bezoeken 
de CCV-website regelmatig, met name om op de hoogte te 
 blijven van actuele ontwikkelingen. Daarnaast gebruiken 
zij de informatie op de site als naslagwerk en als hulp bij 
het maken van beleidskeuzes.

Kijk voor meer informatie op: www.hetccv.nl

INSPECTIESCHEMA’S BRANDBEVEILIGING
Op 1 september publiceerde het CCV drie nieuwe schema’s 
voor de inspectie van brandbeveiliging. De nieuwe inspectie-
schema’s gelden voor alle gebouwen waarin volgens het Bouw-
besluit een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstal-
latie verplicht is, of waarin met behulp van een brandblus- of 
rookbeheersingsinstallatie aan de wetgeving wordt voldaan. 

De nieuwe CCV-inspectieschema’s geven invulling aan wette-
lijke bepalingen uit het Bouwbesluit en het Vuurwerkbesluit, 
en voorschriften uit deel 15 van de Publicatiereeks Gevaarlijke 
Stoffen (PGS 15). Ze zijn opgesteld in nauw overleg met 
opdrachtgevers, brandweer en verzekeraars. De ingangsdatum 
van de inspectieschema’s wordt nog bekendgemaakt.

De publicatie van de drie nieuwe inspectieschema’s is voor 
het CCV een belangrijke mijlpaal. In totaal beheert het CCV 
nu ruim 15 schema’s, waarvan op dit moment tien onder 
 acceptatie van de Raad voor Accreditatie.

Kijk voor meer informatie op: www.hetccv.nl/regelingen
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VORMGEVING
VormVijf, Den Haag.

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

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

PRODUCTIEBEGELEIDING
Insandouts, Maassluis. 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:
Eric Bervoets, Jan van Dijk, Marnix Eysink 
Smeets, Sander Flight, Yvonne van der 
Heijden, René Hesseling, Koen van ’t Hof, 
Paul Kattestaart, Robbie Keus, Christa 
Pronk, Henk Jelle Zandbergen . 

FOTOGRAFIE
Er bestaat geen enkele relatie tussen op 
foto’s afgebeelde personen en de inhoud 
van de artikelen, tenzij in een fotobijschrift 
uitdrukkelijk anders is vermeld.

AANWIJZINGEN VOOR AUTEURS
Artikelen, bijdragen en/of reacties kunnen 
in overleg met de redactie worden 
geplaatst. Auteurs die een bijdrage leveren, 
geven tevens toestemming de bijdrage te 
publiceren op de website van het CCV. 
Richtlijnen voor het schrijven van artikelen 
kunnen bij de redactie worden aangevraagd.

ISSN 1574-5732

ABONNEMENTENADMINISTRATIE
Abonnementen zijn gratis. Aanvragen 
voor abonnementen, adreswijzigingen en 
opzeggingen kunnen uitsluitend schrifte-
lijk worden doorgegeven, via de website van 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid: www.hetccv.nl en via e-mail: 
abonnementensecondant@hetccv.nl.

HET CCV

Stichting Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) draagt 
bij aan de maatschappelijke veiligheid 
door het stimuleren van publiek-
private samenwerking, actieve 
 kennisdeling van de veiligheids-
praktijk en kwaliteitsontwikkeling 
van instrumenten en regelingen. 

SLUITINGSDATUM KOPIJ
Kopij voor secondant 26-6 (december 
2012) dient uiterlijk 29 oktober 2012 in het 
bezit van de redactie te zijn. Ongevraag-
de kopij kan plaatsing worden geweigerd.

CONGRES BESTUURLIJKE AANPAK  
IN DE PRAKTIJK

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de bestuurlijke 
aanpak van criminaliteit. De Regionale Informatie en Expertise-
centra hebben praktijkgerichte instrumenten (door)ontwikkeld 
en gemeenten gaan steeds vaker aan de slag met bijvoorbeeld 
het barrièremodel. 

Het congres De bestuurlijke aanpak in de praktijk geeft 
een overzicht van nieuwe instrumenten en actuele praktijk-
ervaringen. De bijeenkomst vindt plaats op 29 november in 
Nieuwegein en wordt georganiseerd door het CCV en het 
 Landelijk Informatie en Expertisecentrum. 

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

CONGRES VEILIGE BUURT
Woningovervallen, woonoverlast, woninginbraken. Het 
zijn actuele onderwerpen die op 1 november aan bod komen 
op het congres Veilige buurt in Nieuwegein. Tijdens het 
 congres vinden ook workshops plaats over overlastbeleving, 
brand veiligheid en zelfredzaamheid. Het congres is gratis 
 toegankelijk. Inschrijven kan tot 25 oktober.

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

BENCHMARK BUURTBEMIDDELING
Buurtbemiddeling is bij ruim twee derde van de burenruzies 
succesvol. Dat blijkt voor het vijfde achtereenvolgende jaar uit 
de benchmark die het CCV dit jaar voor de vijfde keer uitvoerde. 
In totaal zijn nu zo’n 3000 buurtbemiddelaars in 170 gemeen-
ten actief.

Buurtbemiddeling, een beproefde methode waarbij  
getrainde vrijwilligers burenruzies oplossen, wordt volgens 
de benchmark vooral ingezet bij burengerucht en onenigheid 
over tuinen. Opvallend is dat het aantal mensen dat zelf een 
verzoek indient voor buurtbemiddeling de laatste jaren 
 toeneemt. Van het totaal aantal aanmeldingen in 2007 kwam 
23 procent direct van bewoners. In 2011 is dit percentage 
gegroeid naar 32 procent.

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

<< Lynsey Dubbeld
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