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jaren een dalende trend zien. 
Deze en andere veiligheidsontwik-
kelingen blijken uit een vergelijking 
van gegevens van nationale slacht-
offerenquêtes uit acht landen. 
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 nationale slachtofferenquêtes tussen een aantal 
landen wel vergelijken. Maar de onderzoekers 
 verbloemen niet dat de resultaten een stuk minder 
informatief zijn dan wanneer niveauvergelijkingen 
zouden kunnen worden gemaakt. 

Wat goede analyses op basis van een internationale 
slachtofferenquête kunnen opleveren, demon-
streert Jan van Dijk met verve. Aan de hand van uit-
komsten van een kleinschalig onderzoek van de 
ICVS in 2005 en 2010, zien we dat het slachtoffer-
schap van woninginbraak in sommige van de acht 
bestudeerde landen beduidend lager ligt dan in 
andere. Dat zijn landen waar de overheid burgers 
bewustmaakt van de risico’s op woninginbraak en 
hen actief aanspoort om beveiligingsmaatregelen 
te treffen. Landen met zo’n traditie zijn Groot- 
Brittannië en Nederland. In ons land hebben we 
het dan bijvoorbeeld over het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. De wetenschap dat zo’n actieve opstelling 
successen genereert, kan partijen inspireren die zich 
voor de aanpak van woninginbraak inzetten – zoals 
gemeenten die preventieadvies aanbieden. Er is 
dus alle reden om deze traditie in stand te houden. 
 << Alfred Hakkert

Op 7 december 2012 nam Jan van Dijk afscheid als 
hoogleraar Victimologie en Menselijke Veiligheid 
aan de Universiteit van Tilburg. In zijn rede stond 
de International Crime Victim Survey (ICVS) centraal, 
waarvoor Van Dijk pionierswerk verrichtte. In die 
enquête wordt aan burgers uit verschillende landen 
gevraagd naar hun ervaringen met slachtofferschap 
van veelvoorkomende criminaliteit. Omdat het 
onderzoek in de deelnemende landen op dezelfde 
wijze wordt uitgevoerd, kunnen onderzoekers 
betrouwbare vergelijkingen maken tussen landen. 
Het eerste onderzoek vond in 1989 plaats, na 2005 
is de ICVS niet meer op grote schaal uitgevoerd. 
In de Crimi-trends van dit nummer, waarin recente 
ontwikkelingen in de criminaliteit in Nederland 
 vergeleken worden met die in het buitenland, base-
ren de auteurs – Heike Goudriaan, Nina van der 
Knaap en Paul Smit – zich daarom op verschillende 
nationale slachtofferenquêtes.

De Crimi-trends bevat interessante bevindingen. 
Zo zijn voertuiggerelateerde delicten in de meeste 
onderzochte landen vanaf 2004 afgenomen. 
 Volgens Goudriaan e.a. kan je – tot op zekere 
 hoogte – trends in slachtofferschap met behulp van 

EEN ACTIEVE OPSTELLING 
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RISICOMAATSCHAPPIJ
 INTERVIEW   Ineke Haen Marshall, 
hoogleraar Northeastern University, 
Boston: “In de risicomaatschappij 
heerst altijd een gevoel van 
voortdurende crisis en dreiging.”
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WOONOVERLAST
Om ernstige woonoverlast te bestrijden, 
hoeven gemeenten niet te kiezen voor 
verregaande maatregelen zoals het 
sluiten van een woning. 
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AANPAK VAN HELING 
 REPORTAGE  Het digitale opkopersregister 
helpt gemeenten, politie en ondernemers 
om heling te bestrijden.
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“De hulp aan deze meiden vraagt om 
daadkracht, motivatie, moed, volharding 
en onverschrokkenheid en vooral de wil 
om de misbruikte en mishandelde 
 meiden centraal te stellen.” Dat schrijven 
Anke van Dijke en Linda Terpstra in het 
voorwoord van de bundel Wie zijn de 
 meiden van Asja? De gang naar de jeugd-
prostitutie. Het boek doet verslag van 

onderzoek naar de slachtoffers van 
 loverboys en mensenhandelaars die 
terechtkomen in het zorgprogramma 
van Asja. 

Asja startte in 1999 als voorziening met 
bed, bad en brood voor jonge vrouwen 
die uit de prostitutie wilden stappen. 
Sindsdien is het uitgegroeid tot een 
 landelijk opererende, kleinschalige voor-
ziening voor opvang en behandeling van 
slachtoffers van loverboys. Asja maakt 
deel uit van Fier Fryslân, een expertise-  
en behandelcentrum op het gebied van 
geweld in afhankelijkheidsrelaties. 
De onderzoeksgroep van Fier voerde het 
dossieronderzoek uit dat aan de basis 
ligt van Wie zijn de meiden van Asja?.

Het boek laat zien dat slachtoffers van 
loverboys vaak al in de vroege kindertijd 
te maken kregen met mishandeling, 

LOVERBOYPROBLEMATIEK

 verwaarlozing en pesten. Als de meiden 
bij Asja binnenkomen, hebben ze dan 
ook al een forse hulpverleningsgeschie-
denis. In 40 procent van de gevallen 
zijn ze bij meerdere – soms wel tien – 
 verschillende instellingen geweest. 
Omdat deze generieke voorzieningen 
niet kunnen voldoen aan de specifieke 
hulpbehoeften van loverboyslachtoffers, 
zouden de risico’s op terugval levens-
groot zijn.

Anke van Dijke, Francien Lamers, Mandy 
Talhout, Linda Terpstra, Shenna Werson, 
Amanda de Wind, Wie zijn de meiden van Asja? 
De gang naar de jeugdprostitutie, SWP, 
Amsterdam, 2012, ISBN 979 90 8850 379 5.

In het Nederlandse veiligheidsbeleid 
wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van maatschappelijke kosten-
batenanalyses. Omdat er relatief weinig 
effectiviteitsstudies van goede kwaliteit 
beschikbaar zijn, leiden deze analyses 
niet altijd tot betrouwbare resultaten. 
Desondanks kan de rekenmethode 
een zinvolle bijdrage leveren aan de 
 discussies over veiligheidsbeleid en 

 criminaliteitsbestrijding, schrijft Ben 
van Velthoven. In Economie van misdaad 
en straf laat hij zien hoe maatschappe-
lijke kosten-batenanalyses – en andere 
economische theorieën – inzichten 
op leveren over de effectiviteit en 
 efficiëntie van veiligheidsmaatregelen 
en -beleid.

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 
heeft het gedachtegoed van de econo-
mics of crime zich ontwikkeld tot een 
omvangrijk onderzoeksgebied. Dat heeft 
geleid tot theoretische en empirische 
onderzoeken naar de effecten van bij-
voorbeeld gevangenisstraffen, politie-
inzet, situationele preventie en resociali-
satieprogramma’s. Economen hebben 
zich ook gebogen over de vraag welke 
factoren van invloed zijn op het ontstaan 
van crimineel gedrag en hoe een opti-
male criminaliteitsaanpak er uit ziet. 

Van Velthoven bespreekt de voordelen 
en beperkingen van populaire modellen 
en methoden uit de economie en eco-
nometrie, zoals de spel- en rationele 
 keuzetheorie.

Economie van misdaad en straf geeft 
volop voorbeelden van economisch 
onderzoek waar professionals en beleids-
makers hun voordeel mee kunnen doen. 
Zo berekent Van Velthoven op basis van 
de ontwikkeling van het strafrisico en 
van de geregistreerde criminaliteit sinds 
1950, dat het lagere strafrisico van de 
laatste jaren wel eens een einde kan 
maken aan de recente daling van 
 veelvoorkomende criminaliteit. 

B.C.J. van Velthoven, Economie van misdaad 
en straf, Boom Lemma, Den Haag, 2012,  
ISBN 978 90 5931 890 8.

ECONOMIE EN CRIMINALITEIT

Een vakman, agogisch begeleider en 
 surrogaatvader. Die rollen kan de werk-
meester vervullen bij de uitvoering van 
werkstraffen en leer- en werkprojecten 
voor jongeren. Dat schrijft Hans Werd-
mölder in De werkmeester. Het belang van 
de verbindende schakel bij het stoppen 
van crimineel gedrag. De publicatie is een 
uitgewerkte versie van de lectorale 

rede die hij in 2012 uitsprak bij het 
 Expertisecentrum Veiligheid van de 
Avans Hogeschool.

De oorsprong van de functie van werk-
meester ligt in de stedelijke gilden in 
de middeleeuwen, schrijft Werdmölder. 
Voor zijn gezellen en leerlingen fungeer-
de de meester namelijk als onderwijzer, 
als rolmodel voor vakmanschap en als 
plaatsvervangende ouder. 

Tegenwoordig kunnen werkmeesters 
volgens Werdmölder bijdragen aan 
het ontwikkelen van werkmotivatie, het 
aanleren van sociale vaardigheden en 
het stoppen van crimineel gedrag. Bij-
voorbeeld: bij het werkbedrijf Herstelling 
in Amsterdam gaan werkeloze jongeren 
en jonge volwassenen aan de slag in het 
onderhoud van de negentiende-eeuwse 

forten rond de stad. De werkmeester 
zorgt daar voor het corrigeren en 
 disciplineren van leerlingen, het over-
brengen van kennis en vaardigheden, 
en het overbruggen van de kloof tussen 
de burgerlijke cultuur en de wereld van 
de straat.

Werdmölder signaleert in de hulpverle-
ning aan risicojongeren een toenemende 
behoefte aan verbindende schakels die 
jongeren coachen en ondersteunen bij 
het vinden van werk. En ook daar is de 
werkmeester dus actueler dan ooit.

Hans Werdmölder, De werkmeester. Het belang 
van de verbindende schakel bij het stoppen van 
crimineel gedrag, Boom Lemma, Den Haag, 2012, 
ISBN 978 90 5931 900 4.

WERKMEESTERS

Pesten, diefstal, oplichting. Een meer-
derheid van de Nederlandse jongeren 
krijgt er op internet mee te maken. 
Bij ongeveer een vijfde van de jongeren 
is sprake van meervoudig slachtoffer-
schap. Dat blijkt uit onderzoek onder 
ruim 6000 jongeren van 44 scholen 
uit het hele land. In eerder Europees 
onderzoek werd Nederland al 

 geclassificeerd als een high online risk 
country voor  jongeren.

“Ik wou een keer uitproberen hoe 
 makkelijk het was om iemand te 
 scammen”, zegt een jongen van 16 jaar 
in Jeugd en cybersafety over zijn reden 
om virtuele diefstal te plegen. De auteurs 
bespreken naast virtuele diefstal ook 
kwesties zoals cyberpesten, compulsief 
internetgebruik en seksuele activiteiten 
op het internet. Ook onlinevarianten van 
commerciële misleiding en veilingfraude 
komen aan bod. Onderzocht is hoeveel 
jongeren te maken hebben met deze 
kwesties, welke jongeren het hoogste 
risico lopen en hoe slachtoffer- en 
 daderschap samenhangen.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd 
door onderzoekers van de NHL Hoge-

school en de Politieacademie in samen-
werking met Rutgers WPF en de Universi-
teit Leiden, blijkt dat het internetgedrag 
van jongeren voor een groot deel bepa-
lend is voor de risico’s die zij lopen. Daar-
om zou  preventie volgens de onderzoe-
kers  moeten inspelen op dit gedrag. Niet 
door jongeren de toegang tot het inter-
net te verbieden. Maar wel door hen 
bewust te maken van risicovol gedrag, 
zoals het verstrekken van persoonlijke 
gegevens aan vreemden en het klikken 
op ver dachte websites. 

Joyce Kerstens & Wouter Stol (redactie), Jeugd 
en cybersafety. Online slachtoffer- en daderschap 
onder Nederlandse jongeren, Boom Lemma, 
Den Haag, 2012, ISBN 978 90 5931 898 4.

JEUGD EN CYBERSAFETY
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Hans Werdmölder, De werkmeester. Het belang 
van de verbindende schakel bij het stoppen van 
crimineel gedrag, Boom Lemma, Den Haag, 2012, 
ISBN 978 90 5931 900 4.

WERKMEESTERS
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door jongeren de toegang tot het inter-
net te verbieden. Maar wel door hen 
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Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen

POSITIEVE 
VEILIGHEIDS- 
TRENDS IN 
NEDERLAND 

Crimi-trends

In veel landen, waaronder Nederland, laat het aantal voertuiggerelateerde 
delicten sinds 2004 een duidelijk daling zien. Ook slachtofferschap van 
geweldscriminaliteit is verminderd. En burgers voelen zich ’s avonds 
minder onveilig. Deze trends blijken uit een vergelijking van nationale 
slachtofferenquêtes tussen acht landen. Ook al hadden Heike Goudriaan, 
Nina van der Knaap en Paul Smit liever een internationale 
slachtofferenquête gebruikt. 

De laatste jaren voelen  
burgers zich minder vaak 

onveilig in het donker op straat  
/ foto: Liesbeth Dingemans.
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 H
et vergelijken van de criminaliteit tussen landen 
onderling is niet zonder problemen. Het gebruik van 
een gestandaardiseerde internationale slachtoffer-
enquête kan een deel van deze problemen tackelen. 

Mede met dit doel is sinds 1989 periodiek de International 
Crime Victims Survey (ICVS) afgenomen onder bevolkings-
steekproeven in een groot aantal landen. Helaas is deze 
 enquête sinds 2005 niet meer uitgevoerd, waardoor recente 
cijfers ontbreken. Om enkele recente ontwikkelingen in 
 Nederland toch enigszins te kunnen vergelijken met die in 
een aantal andere landen, hebben wij gebruikgemaakt van 
gegevens uit nationale slachtofferenquêtes.

INTERNATIONALE VERGELIJKINGEN
Enkele belangrijke factoren die het vergelijken van criminaliteit 
tussen landen onderling lastig maken, zijn verschillen in (1) 
definities van (juridische) begrippen, in (2) rechtssystemen en 
in (3) gemaakte statistische keuzes.

Elk land heeft zijn eigen Wetboek van Strafrecht. Dit komt op 
verschillende manieren tot uitdrukking. Zo wordt in vrijwel 
alle landen een onderscheid gemaakt tussen misdrijven en 

 gewijzigde methode van ondervraging van respondenten 
(niet alleen telefonisch, maar ook via internet). Door deze 
 verschillen met eerdere ICVS’en zijn de uitkomsten van de 
 ICVS-2 niet geschikt voor het maken van trendvergelijkingen. 
Andere internationaal gestandaardiseerde enquêtes op dit 
terrein bestaan helaas niet, waardoor recente internationale 
vergelijkingen ontbreken.

TRENDVERGELIJKING 
Om enkele recente ontwikkelingen in Nederland toch enigs-
zins te kunnen vergelijken met die in een aantal andere landen 
is in dit onderzoek, ondanks de eerder genoemde problemen, 
gebruikgemaakt van nationale bronnen – namelijk nationale 
slachtofferenquêtes. Het voordeel van het gebruik van slacht-
offerenquêtes boven registerdata is, zoals gezegd, dat ver-
schillen in definities en rechtssystemen een minder grote rol 
spelen. Omdat nationale enquêtes – door onder meer verschil-
len in vraagstelling, referentiepopulatie, methode van steek-
proeftrekking, ondervragingsmethode en referentieperiode 
– sterk van elkaar kunnen verschillen, is het niet zinnig slacht-
offerschap of onveiligheidsgevoelens onderling direct met 
elkaar te vergelijken. De percentages kunnen namelijk deels 
beïnvloed worden door de gebruikte methode. Maar indien 
binnen een land de gebruikte vragenlijst en methodiek over 
de tijd gelijk blijft, kunnen landelijke trends wel onderling 
worden vergeleken. Voor een zo betrouwbaar mogelijke 
 vergelijking hebben we daarom alleen gebruikgemaakt van 
trendvergelijkingen.

de teleenheid en het telmoment. De teleenheid kan zowel 
 verdachten en daders betreffen, als strafbare feiten of straf-
zaken. Bij het telmoment gaat het vooral om het moment 
waarop bepaalde kenmerken aan een zaak worden toegekend. 
Een feit dat in de politieregistratie is vastgelegd als poging 
tot moord, kan na beoordeling door de officier van justitie 
 veranderen in zware mishandeling. Beide keuzes worden bij 
het maken van nationale statistieken niet door elk land op 
dezelfde manier gemaakt.

INTERNATIONALE SLACHTOFFERENQUÊTE 
Wanneer we beschikken over een internationaal gestandaar-
diseerde persoonsenquête, worden de gegevens zo verzameld 
dat eerder genoemde problemen beter worden ondervangen. 
De ICVS is mede met dit doel in het leven geroepen. In deze 
enquête worden door middel van een gestandaardiseerde 
 vragenlijst definitieverschillen en verschillen in statistische 
keuzes zo veel mogelijk ondervangen. Het probleem van ver-
schillen in rechtssystemen weegt hier bovendien minder zwaar, 
omdat het gaat om een slachtofferenquête waarbij niet wordt 
gekeken naar de eventuele justitiële reactie. De ICVS is voor 
het eerst afgenomen in 1989 onder representatieve steekproe-
ven in verschillende geïndustrialiseerde landen en in  steden 
van niet-geïndustrialiseerde landen. De enquête is  herhaald in 
1992, 1996, 2000 en 2004/2005, maar is sindsdien niet meer 
uitgevoerd. Wel is in 2010 in een klein aantal landen nog een 
pilotonderzoek uitgevoerd onder de naam ICVS-2. Daarbij is 
gebruikgemaakt van een aangepaste vragenlijst en een 

overtredingen. Maar de grens hiertussen is niet in elk land 
 hetzelfde en in sommige landen, waaronder Frankrijk, is zelfs 
sprake van een driedeling (misdaden, wanbedrijven en over-
tredingen). Bovendien zijn sommige gedragingen in het ene 
land wel strafbaar gesteld en in het andere niet. Denk aan 
 prostitutie, abortus en euthanasie. Ook kunnen precieze 
 definities verschillen. Waar ligt de grens tussen moord en 
doodslag aan de ene kant en dood door schuld aan de andere 
kant? Wordt onder inbraak alleen inbraak in een woning 
 verstaan of ook in een auto, schuur, enzovoort?

Hoe de rechtshandhaving is georganiseerd en in de praktijk 
wordt uitgevoerd, verschilt per land. Vooral verschillen in 
de rollen van politie en Openbaar Ministerie kunnen verge-
lijking bemoeilijken. Of een melding van een misdrijf ook 
daadwerkelijk wordt geregistreerd, hangt er mede vanaf of 
de politie verplicht is om misdrijven voor te leggen aan de 
 vervolgingsautoriteiten, ook als er nog geen verdachte is. In 
Nederland is dit niet het geval, in bijvoorbeeld Frankrijk wel. In 
sommige landen geldt bij de vervolging het legaliteitsprincipe, 
waarbij de  vervolgingsautoriteit verplicht is elk misdrijf te ver-
volgen. In andere landen geldt het opportuniteitsprincipe, 
waarbij de vervolgingsautoriteit ook kan beslissen zaken niet 
te  vervolgen. Dit is ook van invloed op de registratie.

Een derde bemoeilijkende factor is van statistische aard. Bij 
het maken van statistieken worden bepaalde keuzes gemaakt. 
Voor criminaliteitsstatistieken zijn de belangrijkste keuzes 

Figuur 1 > Slachtoffers van voertuiggerelateerde criminaliteit naar land, index 2004=100 Figuur 2 > Slachtoffers van overige vermogenscriminaliteit naar land, index 2004=100
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Figuur 1 > Slachtoffers van voertuiggerelateerde criminaliteit naar land, index 2004=100 Figuur 2 > Slachtoffers van overige vermogenscriminaliteit naar land, index 2004=100
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Figuur 3 > Slachtoffers van geweldscriminaliteit naar land, index 2004=100 Figuur 4 > Aandeel personen dat zich ten minste soms of enigszins onveilig voelt ’s avonds in het donker naar land, index 2006=100

Hieronder wordt, op basis van informatie uit acht verschil-
lende slachtofferenquêtes, eerst een globale beschrijving 
gegeven van trends in slachtofferschap van drie delictgroepen. 
Hiertoe zijn slachtofferpercentages, voor elk land dat in de 
vergelijking is meegenomen, geïndexeerd ten opzichte van de 
eigen  situatie in 2004. Wanneer in een land geen informatie 
over slachtofferschap in 2004 beschikbaar is, is het dichtst-
bijzijnde beschikbare jaar gekozen als referentiejaar. De keuze 
voor de landen in de vergelijking – Nederland, Australië, 
 België,  Bulgarije, Engeland en Wales, Frankrijk, de Verenigde 
Staten (VS) en Zweden – is gebaseerd op beschikbaarheid van 
infor matie. In deze landen is in de periode tussen 2004 en 2010 
de nationale enquête namelijk minimaal drie keer afgenomen. 
Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van trends in 
 onveiligheidsgevoelens. Een van de meest gestelde vragen 
over dit onderwerp in slachtofferenquêtes is hoe vaak, of in 
welke mate, men zich onveilig voelt wanneer men in het 
 donker alleen buiten is. Alleen in Nederland, België, Frankrijk 
en Zweden is deze vraag tenminste in drie jaren gesteld. 
Omdat van al deze vier landen informatie beschikbaar is over 
2006 en niet over 2004, is voor onveiligheidsgevoelens 2006 
als referentiejaar genomen. In het kader is een opsomming 
gegeven van de gebruikte bronnen, evenals een overzicht van 
de belangrijkste verschillen in vraagstelling. In Nederland 
zijn voor de periode 2004 tot 2009 gegevens gebruikt uit 
de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR). Sinds 2008 wordt ook de 
Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) afgenomen, die de VMR 
inmiddels geheel heeft  vervangen. Vanwege wijzigingen in 

de methodiek en gebruikte vragenlijst zijn de uitkomsten 
van de IVM hier echter niet gebruikt.

Voertuiggerelateerde delicten
In de meeste landen in onze vergelijking laat het aantal voer-
tuiggerelateerde delicten sinds 2004 een dalende trend zien. 
Zie figuur 1 op pagina 8. In Nederland en de VS is de daling van 
het percentage mensen dat slachtoffer werd van een voertuig-
gerelateerd delict relatief het sterkst. In 2009 ligt het slachtof-
ferschap in Nederland ruim 40 procent lager dan in 2004 en in 
de VS is de daling in 2010 zelfs nog iets sterker. In Australië 
neemt de voertuiggerelateerde criminaliteit met 10 procent toe 
tussen 2004 en 2007, om in 2008 en 2009 alsnog te dalen tot 
80 procent van het  percentage slachtoffers in 2004. In Bulgarije 
is in 2008 een  flinke stijging zichtbaar van het percentage 
slachtoffers van voertuiggerelateerde criminaliteit: bijna 
40 procent hoger dan in 2006. Maar in 2009 en 2010 is dit 
onder het niveau van het referentiejaar gezakt. De oorzaak 
van deze opvallende piek is niet bekend.

Overige vermogensdelicten
Slachtofferschap van overige vermogensdelicten is tussen 
2004 en 2010 in de meeste bestudeerde landen over het geheel 
genomen licht gedaald. Zie figuur 2 op pagina 9. Alleen in 
 Zweden is het percentage slachtoffers van overige vermogens-
delicten de laatste jaren hoger dan in het referentiejaar. In 
de periode van 2005 tot 2008 is in Nederland sprake van een 
constante daling. In 2006 is het percentage slachtoffers ruim 

10 procent lager dan in 2004 en 2005, in 2007 al 20 procent 
en in 2008 zelfs 30 procent. Daarna is een stijging ingezet, 
maar in 2009 ligt het slachtofferschap nog steeds 23 procent 
lager dan in 2004 en 2005.

Geweldsdelicten
Ook in de categorie geweldscriminaliteit (zie figuur 3) lijkt in 
de meeste bestudeerde landen een daling in slachtofferschap 
waar te nemen, hoewel deze minder sterk en minder eenduidig 
is dan bij voertuiggerelateerde criminaliteit en overige 
vermogens criminaliteit. Twee landen wijken sterk af van de 
trend in andere bestudeerde landen. In Bulgarije is de daling 
in slachtofferschap van geweldsdelicten na het referentiejaar 
beduidend sterker dan in de andere landen. Het percentage 
slachtoffers is hier in 2009 en 2010 gehalveerd ten opzichte van 
2006. In Australië is juist een duidelijke stijging zichtbaar na 
het referentiejaar. In 2007 is het percentage slachtoffers met 
50 procent gestegen. In 2008 en 2009 is het weer gedaald, maar 
nog steeds 25 tot 30 procent hoger dan in 2004. In Nederland is 
het percentage slachtoffers van geweldsdelicten deze periode 
vrij constant. In 2009 ligt het slachtofferschap van geweld op 
zijn laagst: 10 procent lager dan in 2004, terwijl het geen enkel 
jaar boven het percentage van 2004 uit komt.

Onveiligheidsgevoelens
Ook de frequentie of mate waarin burgers zich onveilig voelen, 
ligt voor drie van de vier onderzochte landen in het laatst 
gemeten jaar lager dan in het referentiejaar (hier: 2006) en 

dan in de jaren daaraan voorafgaand. Zie figuur 4. In Nederland 
is in 2008 wel sprake van een stijging ten opzichte van de 
 voorgaande jaren, maar in 2009 is het percentage weer gezakt 
tot onder het  referentieniveau. In Frankrijk nemen de onveilig-
heidsgevoelens in 2007 en 2008 af ten opzichte van 2006, 
maar in 2010 is het weer toegenomen tot ruim 10 procent 
boven het niveau van het referentiejaar. De relatieve  fluctuaties 
zijn hier overigens kleiner dan bij de slachtofferpercentages.

NIVEAUVERGELIJKING
Hoewel het mogelijk is om trends in slachtofferschap en 
 onveiligheidsgevoelens met behulp van nationale slachtof-
ferenquêtes tussen een aantal landen te vergelijken, zijn 
de resultaten een stuk minder informatief dan wanneer 
niveauvergelijkingen zouden kunnen worden gemaakt. 
Voor de lezer wordt het een stuk interessanter wanneer te 
zien is hoe Nederland scoort in vergelijking met andere landen. 
In welk land heeft men de grootste kans om slachtoffer te 
 worden van geweld? Hoe zit het met de kans op woninginbraak 
in  vergelijking met de ons omringende landen? En in welk 
land voelen bewoners zich eigenlijk het veiligst? Deze vragen 
blijven helaas onbeantwoord – tot we weer kunnen putten uit 
een internationaal gestandaardiseerde slachtofferenquête. 
Daar is op dit moment geen zicht op. Maar wanneer het zo ver 
is zullen we de antwoorden op deze vragen graag met u delen. 
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Figuur 3 > Slachtoffers van geweldscriminaliteit naar land, index 2004=100 Figuur 4 > Aandeel personen dat zich ten minste soms of enigszins onveilig voelt ’s avonds in het donker naar land, index 2006=100
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Vergelijkingen tussen landen 
worden vaak bemoeilijkt door 
verschillende rollen van politie en 
Openbaar Ministerie / foto: 
Liesbeth Dingemans.

GEBRUIKTE SLACHTOFFERENQUÊTES
Household Survey of Crime and Safety (Australië), 
Veiligheidsmonitor (België), National Crime Survey 
(Bulgarije), Crime Survey for England and Wales, 
Framework Life and Safety (Frankrijk), 
Veiligheidsmonitor Rijk (Nederland), National 
Crime Victimization Survey (VS) en The Swedish 
Crime Survey. Het referentiejaar voor Zweden is 
2005 en voor Bulgarije en Frankrijk 2006. Alle cijfers 
voor Engeland en Wales gaan over de tweede helft 
van het genoemde jaar en de eerste helft van het 
jaar erna. 

VOERTUIGGERELATEERDE DELICTEN
Gecorrigeerd voor voertuigbezit (behalve in de VS). 
Optelsom van diefstal van auto, diefstal uit of 
vanaf auto, motordiefstal en fietsdiefstal, waardoor 
mensen die verschillende typen in één jaar hebben 
ondervonden dubbel zijn geteld. In Australië en 
de VS is niet gevraagd naar diefstal uit (of vanaf) 
auto of voertuig. In Engeland en Wales en 
Nederland is niet gevraagd naar motordiefstal. 
In Australië en de VS is niet gevraagd naar fiets-
diefstal. In Australië, Bulgarije, de VS en Zweden 
is niet apart naar autodiefstal, motordiefstal, etc. 
gevraagd, maar is gevraagd naar diefstal van een 
(gemotoriseerd) voertuig in het algemeen, waar-
door in deze landen geen sprake is van dubbel-
telling bij deze delicten. Engeland en Wales en 
Frankrijk hebben het percentage mensen dat in 
de genoemde jaren slachtoffer werd van een of 
meer voertuiggerelateerde delicten aan ons 
 verstrekt voor dit onderzoek. Hier is dus geen 
 optelsom gemaakt van de slachtofferpercentages 
van  individuele delicttypen. Alleen fietsdiefstal is 
voor Engeland en Wales nog apart opgeteld.

OVERIGE VERMOGENSDELICTEN
Optelsom van inbraak, poging tot inbraak, diefstal 
zonder geweld en diefstal met geweld, waardoor 
mensen die verschillende typen in één jaar hebben 
ondervonden dubbel zijn geteld. In Bulgarije en 
Zweden is niet gevraagd naar poging tot inbraak. 

In de VS is niet apart gevraagd naar inbraak en 
poging tot inbraak, waardoor hier geen sprake is 
van dubbeltelling bij deze delicten. In Australië 
en Zweden is niet gevraagd naar diefstal zonder 
geweld. Frankrijk heeft het  percentage huishou-
dens dat in de genoemde jaren slachtoffer werd van 
(poging tot) inbraak en het percentage personen 
dat slachtoffer werd van  diefstal met of zonder 
geweld aan ons verstrekt. Deze zijn opgeteld.

GEWELDSDELICTEN
Optelsom van diefstal met geweld (dat ook is 
 opgenomen in de categorie  overige vermogens-
misdrijven) en mishandeling en bedreiging. Omdat 
in slechts een deel van de landen is gevraagd naar 
slachtofferschap van  seksuele delicten en dit in 
sommige landen bovendien slechts aan vrouwelijke 
respondenten is gevraagd, zijn deze delicten buiten 
beschouwing gelaten. In Bulgarije is niet gevraagd 
naar mishandeling en bedreiging. In Frankrijk gaan 
mishandeling en bedreiging alleen over incidenten 
met een dader die geen deel uitmaakt van het 
 huishouden van het slachtoffer. Er wordt wel apart 
naar huiselijk geweld gevraagd, maar omdat dit 
niet voor alle jaren is gebeurd, is dat hier niet mee -
ge nomen. Engeland en Wales heeft het percentage 
mensen dat in de genoemde jaren slachtoffer werd 
van een of meer geweldsdelicten aan ons verstrekt. 
Hier is dus geen optelsom gemaakt van de slacht-
offer percentages van individuele delicttypen.

ONVEILIGHEIDSGEVOELENS
Geïndexeerd aandeel  personen dat zich ten minste 
soms of enigszins onveilig voelt wanneer men 
’s avonds alleen buiten wandelt (in de eigen buurt) 
in Nederland, Frankrijk, België en Zweden. In België 
is een algemene vraag gesteld over onveiligheids-
gevoelens. In Zweden is specifiek gevraagd in 
 hoeverre men zich onveilig voelt in verband met 
 criminaliteit wanneer men ’s avonds de straat op 
gaat. Hierbij kon men tevens antwoorden dat men 
in verband met angst voor  criminaliteit ’s avonds 
nooit de straat op gaat.

BRONNEN EN VRAAGSTELLING
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   INTERVIEW  Ineke Haen Marshall, hoogleraar sociologie en criminologie,  
over het Nederlandse veiligheidsbeleid 

 ‘ SOMS VIND IK DAT 
DE HANG NAAR 
EVIDENCE BASED 
DOORDRAAIT’ 

door Lynsey Dubbeld

 ‘H
et is duidelijk dat het Nederlandse beleid 
past binnen het kader van het denken over 
risico’s. In de risicomaatschappij heerst 
altijd een soort gevoel van voortdurende 

crisis en dreiging. Dat is een heel ander perspectief 
dan tien of vijftien jaar geleden, toen we nog spra-
ken over criminaliteitsbeleid in plaats van veilig-
heidsbeleid.” Dat zegt Ineke Haen Marshall, hoogle-
raar sociologie en criminologie aan de Northeastern 
University in Boston. De verandering in terminolo-
gie is niet alleen een kwestie van woorden, maar 
heeft directe implicaties voor beleid en praktijk, 
zegt Haen. “Het criminaliteitsbeleid was gefocust 

op het tegengaan van criminaliteit, en had een 
 realistisch en rehabilitatief thema. Het huidige 
 veiligheidsbeleid is veel zakelijker en gericht op 
 output en efficiency. Daarbij gaat het er steeds 
meer om gevoelens van onzekerheid onder burgers 
weg te nemen en om wetgeving op het gebied van 
criminaliteit aan te scherpen.”

Haen, die in 1973 na haar studie sociologie in Tilburg 
naar de Verenigde Staten (VS) vertrok en daar sinds-
dien woont en werkt, verwijst naar het paradigma 
van het new public management, dat in de VS sterk 
ontwikkeld is. Dit managementdenken kenmerkt 
zich door een sterk pragmatisme, beleidsgericht 
onderzoek en een voortdurende zoektocht naar 

Hoe staat het huidige veiligheidsbeleid in Nederland 
er voor? Welke lessen kunnen we trekken uit Amerikaans 
beleid? secondant vroeg het hoogleraar Ineke Haen 
Marshall, een Nederlandse expert in internationaal 
vergelijkende criminologie die haar carrière opbouwde 
in de Verenigde Staten. “Het huidige veiligheidsbeleid is 
veel zakelijker en gericht op output en efficiency.”

14 SECONDANT #1 | MAART 2013 SECONDANT #1 | MAART 2013 15

Ineke Haen Marshall, hoogleraar Northeastern 
University: “Het kritische denken dat typerend 
was voor de criminologie is op de achtergrond 
geraakt.”/ foto: Inge van Mill.
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efficiënte kortetermijnoplossingen. Haen is daar 
niet onverdeeld gelukkig mee. “Het management-
denken heeft veel weggenomen van het menselijke 
en relativerende van het vroegere criminaliteits-
beleid. En soms vind ik dat de hang naar evidence 
based wat te veel doordraait.” 

‘In Nederland staat 
men heel erg open 
voor Amerikaanse 
invloeden’

Is de veramerikanisering van het Nederlands veilig-
heidsbeleid wel te stoppen? “Door internationalise-
ring en globalisering worden bepaalde beleidsidee-
en tegenwoordig natuurlijk snel verspreid en 
overgenomen,” geeft Haen toe. “En gewoonlijk is er 
sprake van eenrichtingverkeer van de Verenigde 
Staten naar Nederland. In Nederland staat men heel 
erg open voor Amerikaanse invloeden, meer dan 
België en Frankrijk. Nederland was in de periode na 
de Tweede Wereldoorlog een voorbeeld van een erg 
tolerant land waarin de gevangenispopulatie klein 
was. Dat is de laatste tien jaar veranderd: nu 
behoort Nederland wat betreft het aantal gedeti-
neerden tot de middenmoot van Europa.” 

PUNITIEF
De VS staan internationaal bekend om hun  puni tieve 
strafklimaat. Het aantal gedetineerden per 100000 
inwoners is (met ongeveer 700) meer dan zeven keer 
zo hoog als in Nederland (waar het aandeel op 
91 ligt). Hoewel een exact landelijk cijfer moeilijk te 
berekenen is, ligt de gemiddelde detentieduur er 
rond de twee jaar – tegenover vier maanden in ons 
land. In een aantal staten krijgen gedetineerden een 
rekening voorgeschoteld voor politietransport, voor 
het niet komen opdagen bij hun rechtszaak, of voor 
een verplichte donatie aan een slachtofferfonds. En 
de doodstraf is in Amerika nog springlevend. In 
Nederland zijn dan ook niet direct “Amerikaanse 
toestanden” te  vrezen, zegt Haen.

“Nederland is tegenwoordig punitiever dan voor-
heen, maar het is een zachtere punitiviteit dan in 
de Verenigde Staten. Vooral het discours is in Neder-
land veel punitiever geworden. Maar de soep wordt 
meestal niet zo heet gegeten als ze wordt opge-
diend. Er zijn strengere maatregelen ingevoerd, 
maar als je kijkt wat die in de praktijk betekenen, 
dan zie je toch nog een zekere mildheid. Neem bij-
voorbeeld het gedwongen afkicken voor veelple-
gers. Daarbij is toch nog een heel uitgebreid vang-
net van sociale hulp en voorzieningen na detentie 
– iets dat in de Verenigde Staten totaal niet bestaat. 
Het Nederlandse beleid kan nooit helemaal verame-
rikaniseren, omdat de culturele barrières daarvoor 
te groot zijn.”

‘Het beleid in 
Nederland wordt 
gepolitiseerd’

Haen is bovendien huiverig voor al te makkelijke 
vergelijkingen tussen Nederland en de VS. “Ten 
 eerste: iedereen denkt te simplistisch als het gaat 
om internationale vergelijkingen. Er bestaan over 
en weer veel misverstanden. Door simplificering 
vindt er al snel een zekere demonisering plaats in 
de richting van de Verenigde Staten. In de trant van: 
kijk die gekke Amerikanen eens met hun wapens. 
Maar zoiets als ‘Amerika’ of ‘de Amerikanen’ 
bestaat niet. Er zijn vijftig staten met in totaal 
315 miljoen inwoners van allerlei soorten nationali-
teiten en etnische afkomst – er is niet één Amerika. 
Daarnaast verschillen het beleid en de maatschap-
pelijke context tussen Nederland en de Verenigde 
Staten zo sterk dat ideeën niet rechtstreeks kunnen 
worden overgenomen. De manier waarop beleid in 
de Verenigde Staten gemaakt wordt, is ook heel 
anders dan hier. Hoewel het beleid in Nederland 
ook gepolitiseerd wordt, is de invloed van popu-
lisme op het beleid in de Verenigde Staten echt 
heel groot. En de invloed van deskundigen op het 
beleid is er veel kleiner dan in Nederland.”

Want beleid wordt gemaakt door het bestuderen 
en begrijpen van achtergrondfactoren van crimi-
naliteit. We doen geen onderzoek alleen maar 
omdat het leuk is.”

Haen, die in 2012 nog in Nederland was als lid van 
het cluster criminologie van de Landelijke Onder-
wijsvisitatie, is enthousiast over het grote aanbod 
aan criminologisch onderzoek in de VS. Maar ze 
ziet de veramerikanisering van de internationale 
academische wereld, die ook in Nederland zichtbaar 
is, niet als zaligmakend. “Naar mijn idee treedt 
er op vele gebieden in de criminologie een soort 
veramerikanisering op. En daar zitten goede 
en slechte kanten aan. Het onderzoek is meer 
 empirisch en evidence based geworden, dat is 
echt goed. Maar het betekent ook dat het kritische 
denken dat  vroeger typerend was voor de crimi-
nologie echt op de achtergrond is geraakt. Ik durf 
wel te zeggen dat er weinig kritische criminologen 
zijn in de Verenigde Staten – en degenen die er wel 
zijn, worden weinig gehoord.” 

‘Het huidige 
 crimi nologische 
onderzoek zit te 
veel in het hoofd’

Haen waarschuwt voor de teloorgang van de 
 kritische en humanistische criminologie, die van 
oudsher in Nederland sterk vertegenwoordigd 
was. “Als ik terugdenk aan criminologen uit het 
 verleden dan had je mensen en denkers die een 
eigen identiteit, passie en ideologie hadden. 
Je had mensen die een duidelijk idee hadden over 
wat belangrijk is en hoe we iets doen, die niet altijd 
detached (afstandelijk, red.) waren. Het combineren 
van een goed hoofd met een goed hart vind ik 
belangrijk. Generaliserend zit het huidige crimi-
nologische onderzoek te veel in het hoofd en 
te  weinig in het hart.” 

VERAMERIKANISERING
Haen promoveerde in 1977 aan Bowling Green 
 State University in sociologie met als specialisatie 
criminologie. “In de criminologie waren de Verenig-
de Staten hét land, omdat de aanpak van misdaad er 
al heel lang erg belangrijk is en er veel onderzoekers 
zijn die zich met het onderwerp bezighouden. 
 Amerika is trouwens nog steeds koploper in 
de  criminologie.”

Haen signaleert wel een toename van samen werking 
tussen Amerikaanse onderzoekers en  Europese 
 criminologen. Een voorbeeld is de International Self-
Report Delinquency Study, een langlopend onderzoek 
waaraan 30 landen deelnemen. Het oorspronkelijke 
idee voor het project kwam van de Amerikaanse 
 criminoloog Malcolm Klein maar het werd geoperati-
onaliseerd door Josine Junger-Tas, die toen verbonden 
was aan het WODC. Haen is de voorzitter van de 
stuurgroep van het project. “Dit is een van de eerste 
projecten waarbij een groot aantal landen hetzelfde 
soort onderzoeksdesign gebruikt. Er is gestreefd naar 
een standaardvragenlijst en een gestandaardiseerde 
manier van het trekken van steekproeven, en 
 gecentraliseerde invoer van data.” 

‘Je had mensen 
die een eigen 
 passie en ideologie 
hadden’

In tegenstelling tot de International Crime Victims 
Survey, die zich richt op langetermijnvergelijkingen 
in slachtofferschap, kijkt de International Self-
Report Delinquency Study naar de achtergronden 
van daderschap. Dat klinkt misschien theoretisch, 
maar de implicaties van het onderzoek zijn wel 
degelijk relevant voor de praktijk, zegt Haen. “Om 
onderzoeksfinanciering te kunnen krijgen, moet het 
onderzoek sowieso wetenschappelijk verantwoord 
én beleidsgericht zijn. Ons onderzoek is theoretisch 
goed onderbouwd maar heeft wel beleidsimpact. >>

16 SECONDANT #1 | MAART 2013 SECONDANT #1 | MAART 2013 17



Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

efficiënte kortetermijnoplossingen. Haen is daar 
niet onverdeeld gelukkig mee. “Het management-
denken heeft veel weggenomen van het menselijke 
en relativerende van het vroegere criminaliteits-
beleid. En soms vind ik dat de hang naar evidence 
based wat te veel doordraait.” 

‘In Nederland staat 
men heel erg open 
voor Amerikaanse 
invloeden’

Is de veramerikanisering van het Nederlands veilig-
heidsbeleid wel te stoppen? “Door internationalise-
ring en globalisering worden bepaalde beleidsidee-
en tegenwoordig natuurlijk snel verspreid en 
overgenomen,” geeft Haen toe. “En gewoonlijk is er 
sprake van eenrichtingverkeer van de Verenigde 
Staten naar Nederland. In Nederland staat men heel 
erg open voor Amerikaanse invloeden, meer dan 
België en Frankrijk. Nederland was in de periode na 
de Tweede Wereldoorlog een voorbeeld van een erg 
tolerant land waarin de gevangenispopulatie klein 
was. Dat is de laatste tien jaar veranderd: nu 
behoort Nederland wat betreft het aantal gedeti-
neerden tot de middenmoot van Europa.” 

PUNITIEF
De VS staan internationaal bekend om hun  puni tieve 
strafklimaat. Het aantal gedetineerden per 100000 
inwoners is (met ongeveer 700) meer dan zeven keer 
zo hoog als in Nederland (waar het aandeel op 
91 ligt). Hoewel een exact landelijk cijfer moeilijk te 
berekenen is, ligt de gemiddelde detentieduur er 
rond de twee jaar – tegenover vier maanden in ons 
land. In een aantal staten krijgen gedetineerden een 
rekening voorgeschoteld voor politietransport, voor 
het niet komen opdagen bij hun rechtszaak, of voor 
een verplichte donatie aan een slachtofferfonds. En 
de doodstraf is in Amerika nog springlevend. In 
Nederland zijn dan ook niet direct “Amerikaanse 
toestanden” te  vrezen, zegt Haen.

“Nederland is tegenwoordig punitiever dan voor-
heen, maar het is een zachtere punitiviteit dan in 
de Verenigde Staten. Vooral het discours is in Neder-
land veel punitiever geworden. Maar de soep wordt 
meestal niet zo heet gegeten als ze wordt opge-
diend. Er zijn strengere maatregelen ingevoerd, 
maar als je kijkt wat die in de praktijk betekenen, 
dan zie je toch nog een zekere mildheid. Neem bij-
voorbeeld het gedwongen afkicken voor veelple-
gers. Daarbij is toch nog een heel uitgebreid vang-
net van sociale hulp en voorzieningen na detentie 
– iets dat in de Verenigde Staten totaal niet bestaat. 
Het Nederlandse beleid kan nooit helemaal verame-
rikaniseren, omdat de culturele barrières daarvoor 
te groot zijn.”

‘Het beleid in 
Nederland wordt 
gepolitiseerd’

Haen is bovendien huiverig voor al te makkelijke 
vergelijkingen tussen Nederland en de VS. “Ten 
 eerste: iedereen denkt te simplistisch als het gaat 
om internationale vergelijkingen. Er bestaan over 
en weer veel misverstanden. Door simplificering 
vindt er al snel een zekere demonisering plaats in 
de richting van de Verenigde Staten. In de trant van: 
kijk die gekke Amerikanen eens met hun wapens. 
Maar zoiets als ‘Amerika’ of ‘de Amerikanen’ 
bestaat niet. Er zijn vijftig staten met in totaal 
315 miljoen inwoners van allerlei soorten nationali-
teiten en etnische afkomst – er is niet één Amerika. 
Daarnaast verschillen het beleid en de maatschap-
pelijke context tussen Nederland en de Verenigde 
Staten zo sterk dat ideeën niet rechtstreeks kunnen 
worden overgenomen. De manier waarop beleid in 
de Verenigde Staten gemaakt wordt, is ook heel 
anders dan hier. Hoewel het beleid in Nederland 
ook gepolitiseerd wordt, is de invloed van popu-
lisme op het beleid in de Verenigde Staten echt 
heel groot. En de invloed van deskundigen op het 
beleid is er veel kleiner dan in Nederland.”

Want beleid wordt gemaakt door het bestuderen 
en begrijpen van achtergrondfactoren van crimi-
naliteit. We doen geen onderzoek alleen maar 
omdat het leuk is.”

Haen, die in 2012 nog in Nederland was als lid van 
het cluster criminologie van de Landelijke Onder-
wijsvisitatie, is enthousiast over het grote aanbod 
aan criminologisch onderzoek in de VS. Maar ze 
ziet de veramerikanisering van de internationale 
academische wereld, die ook in Nederland zichtbaar 
is, niet als zaligmakend. “Naar mijn idee treedt 
er op vele gebieden in de criminologie een soort 
veramerikanisering op. En daar zitten goede 
en slechte kanten aan. Het onderzoek is meer 
 empirisch en evidence based geworden, dat is 
echt goed. Maar het betekent ook dat het kritische 
denken dat  vroeger typerend was voor de crimi-
nologie echt op de achtergrond is geraakt. Ik durf 
wel te zeggen dat er weinig kritische criminologen 
zijn in de Verenigde Staten – en degenen die er wel 
zijn, worden weinig gehoord.” 

‘Het huidige 
 crimi nologische 
onderzoek zit te 
veel in het hoofd’

Haen waarschuwt voor de teloorgang van de 
 kritische en humanistische criminologie, die van 
oudsher in Nederland sterk vertegenwoordigd 
was. “Als ik terugdenk aan criminologen uit het 
 verleden dan had je mensen en denkers die een 
eigen identiteit, passie en ideologie hadden. 
Je had mensen die een duidelijk idee hadden over 
wat belangrijk is en hoe we iets doen, die niet altijd 
detached (afstandelijk, red.) waren. Het combineren 
van een goed hoofd met een goed hart vind ik 
belangrijk. Generaliserend zit het huidige crimi-
nologische onderzoek te veel in het hoofd en 
te  weinig in het hart.” 

VERAMERIKANISERING
Haen promoveerde in 1977 aan Bowling Green 
 State University in sociologie met als specialisatie 
criminologie. “In de criminologie waren de Verenig-
de Staten hét land, omdat de aanpak van misdaad er 
al heel lang erg belangrijk is en er veel onderzoekers 
zijn die zich met het onderwerp bezighouden. 
 Amerika is trouwens nog steeds koploper in 
de  criminologie.”

Haen signaleert wel een toename van samen werking 
tussen Amerikaanse onderzoekers en  Europese 
 criminologen. Een voorbeeld is de International Self-
Report Delinquency Study, een langlopend onderzoek 
waaraan 30 landen deelnemen. Het oorspronkelijke 
idee voor het project kwam van de Amerikaanse 
 criminoloog Malcolm Klein maar het werd geoperati-
onaliseerd door Josine Junger-Tas, die toen verbonden 
was aan het WODC. Haen is de voorzitter van de 
stuurgroep van het project. “Dit is een van de eerste 
projecten waarbij een groot aantal landen hetzelfde 
soort onderzoeksdesign gebruikt. Er is gestreefd naar 
een standaardvragenlijst en een gestandaardiseerde 
manier van het trekken van steekproeven, en 
 gecentraliseerde invoer van data.” 

‘Je had mensen 
die een eigen 
 passie en ideologie 
hadden’

In tegenstelling tot de International Crime Victims 
Survey, die zich richt op langetermijnvergelijkingen 
in slachtofferschap, kijkt de International Self-
Report Delinquency Study naar de achtergronden 
van daderschap. Dat klinkt misschien theoretisch, 
maar de implicaties van het onderzoek zijn wel 
degelijk relevant voor de praktijk, zegt Haen. “Om 
onderzoeksfinanciering te kunnen krijgen, moet het 
onderzoek sowieso wetenschappelijk verantwoord 
én beleidsgericht zijn. Ons onderzoek is theoretisch 
goed onderbouwd maar heeft wel beleidsimpact. >>

16 SECONDANT #1 | MAART 2013 SECONDANT #1 | MAART 2013 17



› Naar inhoudsopgave

SLECHT BELEID
Wat kan Nederland leren van het criminologische 
onderzoek uit de andere kant van de oceaan? “In 
de Verenigde Staten is heel veel onderzoek beschik-
baar, omdat er veel geld aan wordt besteed en er 
veel criminologen zijn. Er wordt daardoor veel 
 geëxperimenteerd met programma’s. Die kunnen 
misschien niet rechtstreeks worden geëxporteerd 
aan Nederland, maar we kunnen er wel van leren.” 
Haen noemt als best practices de vele re-entry 
 programmes die zijn ontwikkeld op basis van 
gemeentelijke ervaringen met re-integratie van 
 ex-gedetineerden. En ze spreekt over de aanpak 
van pesten, die niet simpelweg onderdeel uitmaakt 
van het veiligheidsbeleid, maar van een omvangrijk 
educatief programma. “Er is bijvoorbeeld het pro-
gramma Gang Resistance Education And Training, 
G.R.E.A.T., waarmee scholieren leren weerstand te 
bieden tegen de verleidingen om lid te worden 
van gewelddadige gangs.”

‘In bepaalde delen 
van de inner cities 
zijn overal wapens’

Worst practices zijn er ook, vooral in de beleids-
wereld, zegt Haen. “Een duidelijk voorbeeld van 
slecht beleid is het Amerikaanse wapenbeleid. In 
Nederland vinden we het onbegrijpelijk dat er niets 
aan wapens gedaan wordt.” Na het schietincident 
in Newton, Connecticut in december 2012, waar een 
20-jarige schutter 27 slachtoffers maakte op een 
basisschool, heeft president Obama maatregelen 
aangekondigd om wapengeweld tegen te gaan en 
wapenhandel te beperken. Het recht op wapenbezit 
staat daarbij niet ter discussie. Haen vindt dat 
onverstandig, maar niet onbegrijpelijk. “In de 
 Verenigde Staten zijn er verschillende machtige 
groepen die belang hebben bij de handel in wapens. 
En vergeet niet: wapenbezit wordt gezien als een 
grondwettelijk recht. En Amerikanen staan meer 
wantrouwend tegenover de overheid dan Neder-
landers. Verder heerst de angst voor criminaliteit in 
Amerika veel sterker dan in Nederland. Dat voedt 

het gevoel dat het zo gevaarlijk is dat je wel een 
geweer op zak móet hebben. In bepaalde delen van 
de inner cities zijn overal wapens.”

Ook als het gaat om het alcoholbeleid zijn de VS 
geen goed voorbeeld, vindt Haen. In Nederland 
is sinds 1 januari 2013 de gewijzigde Drank- en 
 Horecawet van kracht. Daarin zijn maatregelen 
opgenomen waarmee gemeenten strenger kunnen 
optreden tegen alcoholgebruik door jongeren onder 
de 16 jaar. Bij de aanscherping van alcoholbeleid 
wordt nogal eens naar de VS verwezen, waar 

 jongeren tot 21 jaar geen alcohol mogen bezitten of 
kopen. Ten onrechte, zegt Haen. “De Amerikaanse 
wet brengt jongeren alleen maar in de problemen. 
Ze gaan valse identiteitsbewijzen maken. Of ze 
 rijden onder invloed in auto’s rond omdat ze thuis 
geen alcohol kunnen drinken. Ik wil niet zeggen 
dat er absoluut geen leeftijdsgrens moet zijn. Maar 
het is onzin om de Verenigde Staten als goed voor-
beeld te zien. Want natuurlijk drinken alle jongeren 
daar – maar ze doen dat onder minder open 
omstandigheden.”

“Naar mijn idee treedt er 
op vele gebieden in de 
criminologie een soort 
veramerikanisering op.” 
/ foto: Inge van Mill. 

VERTAKKING
Als gevolg van internationale ontwikkelingen 
zijn de verschillen tussen het Amerikaanse en 
Nederlandse veiligheidsbeleid niet zo groot als 
we geneigd zijn te denken, benadrukt Haen. 
Ze noemt responsibilisering, publiek-private 
samenwerking en de invloed van internationale 
wetgeving op nationaal beleid als bekende voor-
beelden. “Ook horizontale vertakking – de trend 
dat veiligheid niet alleen een aangelegenheid is 
voor de overheid maar ook voor de private beveili-
gingsbranche – is een internationale ontwikkeling 
die in het algemeen gesproken in de westerse 
wereld plaatsvindt. In de Verenigde  Staten is dat 
alleen al veel langer aan de gang. Dat komt ten 
dele omdat de overheid daar altijd een minder 
grote rol heeft gespeeld in allerlei publieke zaken. 
Bijvoorbeeld: de infrastructuur van elektriciteit en 
openbaar vervoer is in de  Verenigde Staten voor 
85 procent in handen van het bedrijfsleven.” Op het 
gebied van criminaliteit vallen de talrijke private 
gevangenissen en de omvangrijke particuliere 
beveiligingssector op. Het aantal particuliere 
beveiligers per 100000 inwoners ligt in de VS op 
598; dat is bijna drie keer zo veel als in Nederland.

“De samenwerking tussen publieke en private 
 veiligheidspartners is onvermijdelijk, vooral 
gezien de internationale ontwikkelingen in 
 neoliberalisme, groeiende marktwerking en een 
terugtredende overheid. Daar hoeft niks mis 
mee te zijn, want het kan goed en efficiënt zijn 
om samen te werken. Maar als socioloog ben ik 
gewend om te kijken naar potentiële problemen. 
En dan zeg ik: you can’t outsource the government. 
De overheid heeft per definitie het publieke 
belang in het hoofd, maar voor het bedrijfsleven 
geldt dat niet.” <<
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Werkvloer

Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in 
Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal oud 
nieuws: camera’s op straat worden op uiteenlopende manieren 
ingezet – en een positief effect is nergens een garantie. Écht 
nieuws is er over het ontwerp van camerabehuizing.

Fotografie: Liesbeth Dingemans
Tekst: Lynsey Dubbeld

 C
amera’s tegen groepen rondhangende 
 jongeren en zwerfvuil op straat. Dat was 
het idee dat de Amsterdamse burgemeester 
Van der Laan in 2012 presenteerde aan 

de gemeenteraad. De gemeente zou het camera-
toezicht in de openbare ruimte niet alleen willen 
gebruiken voor het registreren van misdrijven en 
het opsporen van verdachten, maar ook voor het 
tegengaan van overlast en verloedering. Steeds 
meer Nederlandse gemeenten, waaronder Almere 
en Ede, doen dat al.

De hoofdstad heeft tot nu toe wisselende successen 
geboekt met camerabewaking in de openbare 
 ruimte. In de eerste evaluatie van alle lopende 
cameraprojecten, die in 2012 werd gepubliceerd, 
constateert de DSP-Groep dat cameratoezicht 
‘geen eenduidig effect’ heeft op de veiligheid. 
Die conclusie geldt zowel voor de subjectieve als 
objectieve veiligheid.

Dat wil niet zeggen dat er geen enkel positieve 
effect optreedt in de twintig geëvalueerde buurten 
met camerabewaking. Het aantal door de politie 
geregistreerde incidenten is in zes cameragebieden 
gelijk gebleven en in vier gebieden gestegen. Daar 
staat tegenover dat de geregistreerde  criminaliteit >>

(Foto links) 
Camera’s die een 
vriendelijke uitstraling 
hebben, kunnen veilig-
heidsgevoelens positief 
beïnvloeden. 

(Foto rechts)
In Amsterdam hangen 
ruim tweehonderd 
camera’s, waaronder 
ook in het stations-
gebied. 

 FOTOSERIE  Werken aan cameratoezicht 

CAMERA’S 
IN BEELD
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in tien gebieden met publiek cameratoezicht is 
gedaald. 

Uit een andere informatiebron die de DSP-Groep 
raadpleegde – slachtofferenquêtes die zijn gehou-
den onder bewoners en bezoekers – blijkt dat de 
ervaren overlast en criminaliteit in zes camera - 
ge bieden zijn verminderd. Wel is er in zes gebieden 
sprake van een toename van de problematiek. En in 
twaalf gebieden is er geen enkel of een onbekend 
effect te constateren.

De voorzichtig positieve conclusie van DSP: de 210 
camera’s die eind 2011 in de Amsterdamse straten 
hangen, leiden nauwelijks tot waterbedeffecten. 

Uit analyses van politiecijfers en aanvullende inter-
views blijkt namelijk dat verplaatsing van veilig-
heidsproblemen naar gebieden zonder camera’s in 
beperkte mate optreedt en nooit volledig is. 

De Amsterdamse onderzoeksresultaten zijn in 
twee opzichten exemplarisch voor de Nederlandse 
ervaringen met camera’s op straat. Allereerst zijn 
de onderzochte cameraprojecten onderling sterk 
verschillend: niet alleen wat betreft effecten, 
maar ook wat betreft locatie, doel en organisatie. 
In de hoofdstad hangen gemeentelijke camera’s 
in winkelstraten, uitgaansgebieden, woonwijken 
en rond het station. De projecten binden de strijd 
aan met overlast, overvallen, uitgaansgeweld of 

Cameratoezicht op 
de Wallen moet drugs-
handel en uitgaans-
gerelateerde overlast in 
het gebied tegengaan. 
 

drugshandel. De beelden worden soms live 
 uitge keken, soms alleen opgenomen.

De diversiteit in de uitvoering van cameratoezicht 
is ook op landelijk niveau zichtbaar. Bijna een derde 
van de Nederlandse gemeenten maakt gebruik van 
camerabewaking in het openbare domein, blijkt uit 
de laatste metingen van Regioplan. De camera’s 
hangen in uitgaansgebieden, op bedrijventerreinen, 
rond stations en bij openbare gebouwen. Het verbe-
teren van veiligheid is de primaire aanleiding voor 
de inzet van cameratoezicht, maar gemeenten 
 noemen de laatste jaren ook steeds vaker overlast-
bestrijding als doelstelling. 

Het tweede punt waarop de Amsterdamse 
 evaluatie-uitkomsten veelzeggend zijn, heeft te 
maken met de beperkingen van het effectonderzoek 
naar cameratoezicht. In de meeste cameragebieden 
in Amsterdam zijn geen nulmetingen verricht, 
 waardoor een (wetenschappelijk) verantwoorde 
effectevaluatie eigenlijk niet mogelijk is. En een 
vergelijking tussen een gebied met cameratoe-
zicht en een vergelijkbaar controlegebied zonder 
camera’s heeft de DSP-Groep ook niet kunnen 
maken. De onderzoekers zijn dan ook terug houdend 
om een algemeen oordeel te vellen over camera-
toezicht in Amsterdam.

>>
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De onzekere effecten van camera’s zijn al lang 
bekend, niet in de laatste plaats in internationale 
kringen. In hun omvangrijke review van strategieën 
voor criminaliteitspreventie uit 2010 concluderen 
Brandon Welsh en David Farrington nog maar weer 
eens dat Closed-Circuit Television alleen effectief is 
in specifieke omstandigheden. Zo kunnen camera’s 
in parkeergarages voertuigcriminaliteit tegengaan. 
Maar de precieze omstandigheden waaronder CCTV 
optimaal effect sorteert, zijn nog altijd onbekend, 
waarschuwen de twee Britse deskundigen. 

Dezelfde conclusie trekt Regioplan in zijn evaluatie 
van Nederlands cameratoezicht op openbare plaat-
sen uit 2011. Uit de ervaringen die gemeenten in ruim 

tien jaar hebben opgedaan, kunnen we een belang-
rijke les leren: ‘de omstandigheden waaronder het 
middel wordt toegepast zijn bepalend voor het 
 succes van cameratoezicht in een specifiek gebied’.

Regioplan adviseert om een aantal best practices 
in de spotlights te zetten: de evaluaties daarvan 
kunnen gemeenten helpen om cameratoezicht 
effectiever toe te passen. In Bergen op Zoom heerst 
al jarenlang tevredenheid over camera’s in de 
 binnenstad, die drugsoverlast, uitgaansoverlast en 
uitgaansgeweld zouden tegengaan. En de Rotter-
damse Rekenkamer ontdekte in 2012 dat van het 
cameratoezicht in de metrostations een preventieve 
werking uitgaat. Hoewel deze successen niet zonder 

(foto links) 
In cameragebieden 
worden in de regel ook 
andere maatregelen 
getroffen, zoals 
afspraken met 
ondernemers.

meer kunnen worden vertaald naar andere locaties, 
bieden ze wel informatie en inspiratie voor gemeen-
ten die camera’s (gaan) inzetten. 

Daarbij kunnen nieuwe inzichten worden mee-
genomen over de invloed van het ontwerp van 
camerabehuizingen op het gevoel en gedrag van 
het publiek. Uit een recente publicatie van Stichting 
Veilig Ontwerp en Beheer blijkt namelijk dat veilig-
heidsgevoelens positief kunnen worden beïnvloed 
door een vriendelijk design. En een camera die 
past in het straatbeeld zal agressief gedrag en 
 vandalisme tegen het elektronische toezicht 
 verminderen. Cameratoezicht en design doet ook 
verslag van Amerikaans onderzoek. Dat adviseert 

(foto rechts) 
De Amsterdamse politie 
besteedt het live uitkij-
ken van camera’s uit aan 
de Dienst Stadstoezicht 
of aan een beveiligings-
bedrijf. 

 gemeenten om veel aandacht te schenken aan 
 informatieborden en andere communicatie waar-
mee de aanwezigheid van cameratoezicht in de 
 spotlights wordt gezet. Want opvallend genoeg 
 zouden die communicatiemiddelen meer effect 
 sorteren dan de camera’s zelf. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) geeft voorlichting over cameratoezicht in de 

openbare ruimte en over publiek-private samenwerking bij 

camerabewaking. Op de website www.hetccv.nl zijn onder 

meer een webdossier, afwegingskader en handreiking te 

vinden. Ook de publicatie Cameratoezicht en design is er te 

downloaden. Neem voor meer informatie contact op met 

Joeri Vig, telefoon (06) 10 19 09 77, e-mail joeri.vig@hetccv.nl.
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 Maatschappelijke opvang van daklozen 

IN TIEN STAPPEN NA AR EEN THUIS

Hoe kunnen gemeenten de juiste locatie bepalen 
voor de opvang van dak- en thuislozen? Een aantal 
grote gemeenten heeft inmiddels ervaring 
opgedaan met de problematiek. Jos Kuppens en 
Henk Ferwerda bieden op basis daarvan handvatten 
voor een stappenplan om tot de maatschappelijke 
opvang van daklozen te komen.

door Jos Kuppens en Henk Ferwerda
De auteurs zijn onderzoeker bij Bureau Beke in  

Arnhem en hebben de afgelopen jaren in verschillende 

gemeenten beheersplannen voor maatschappelijke  

opvang opgesteld.

 D
e opvang van dak- en thuislozen is steeds 
meer een regionale verantwoordelijkheid. 
Sinds 2010 bepalen de 43 centrumgemeen-
ten in Nederland volgens modelbeleids-

regels de meest geschikte vestigingsplek voor 
 daklozenopvang. Uitgangpunt daarbij is dat 
 gekozen wordt voor de regio waar een cliënt een 
ondersteunend netwerk heeft, bijvoorbeeld familie 
die kan helpen bij het aanvragen van een uitkering. 
Dit betekent concreet dat de centrumgemeente in 
de regio waarmee de dakloze de meeste (sociale) 
binding heeft, belast is met het aanbieden van 
maatschappelijke opvang. Voor veel centrum-

gemeenten is deze verantwoordelijkheid nog 
 wennen, vooral als het gaat om het concreet 
 aanwijzen van een nieuwe opvanglocatie. 

Het bepalen van geschikte opvang voor (verslaafde) 
dak- en thuislozen leidt bijna altijd tot onrust bij 
omwonenden. Onze ervaring is dat de opvang en 
gemeente er in de meeste gevallen niet in slagen om 
de gemoederen te sussen en begrip te kweken voor 
de noodzaak tot opvang. Sterker nog, de onder-
nomen acties werken vaak juist contraproductief.

VALKUILEN
De weg naar het toewijzen van een opvanglocatie 
kent diverse stadia, waarin belangrijke beslissingen 
genomen worden. Dat deze weg nogal eens val-
kuilen kent, bewijzen de ervaringen die uit enkele 
onder zoeken naar voren komen.

De argumenten voor 
de keuze van een 
opvanglocatie zijn 
vaak schimmig

Een eerste valkuil betreft de locatiecriteria. Als er 
nog geen sprake is van een concreet pand of als er 
meerdere panden in beeld zijn, kunnen gemeenten 
locatiecriteria opstellen. Een relevant criterium is 
bijvoorbeeld of er andere kwetsbare voorzieningen 
(zoals scholen of bejaardenhuizen) in de buurt lig-
gen. Maar in de praktijk blijken de criteria niet altijd 
duidelijk omschreven of helder gecommuniceerd 
naar omwonenden. Hierdoor zijn de doorslagge-
vende argumenten voor de keuze van een locatie 
vaak schimmig. En dat komt het draagvlak onder 
 bewoners niet ten goede.

Een tweede valkuil heeft te maken met de wijziging 
van het bestemmingsplan (van ‘wonen’ naar ‘maat-
schappelijke opvang’). Met de wijziging van het 
bestemmingsplan worden weliswaar de juiste 
bestuurlijke procedures doorlopen, maar de plan-
vorming is voor burgers weinig inzichtelijk. Omwo-
nenden van een geplande opvanglocatie voelen zich 
regelmatig overvallen door de gemeentelijke 
 plannen. Dit roept veel argwaan en weerstand op.

De rolverdeling tussen gemeente en opvanginstel-
ling is een derde aandachtspunt. Het komt voor dat 
gemeenten in de externe communicatie richting 
omwonenden samen optrekken met een opvang-
instelling. Dit gebeurt veelal met het oog op de 
 procedurele en de inhoudelijke informatievoor-
ziening. Maar het gevaar bestaat dat beide instan-
ties de schijn van belangenverstrengeling wekken. 
Voor burgers is het bovendien lastig om vragen bij 
de  juiste instantie te adresseren.
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 plannen. Dit roept veel argwaan en weerstand op.
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› Naar inhoudsopgave

De potentiële locatie 
wordt beoordeeld op 
de draagkracht van 
de omgeving

Voordat de tien stappen uitgevoerd worden, moet 
aan drie basisvoorwaarden worden voldaan. Aller-
eerst is een regievoerder nodig die eindverantwoor-
delijk is voor alle stappen in het plan. Daarnaast is 
essentieel dat voor iedere stap een communicatie-
strategie (richting bijvoorbeeld burgers, media, 
 politie, gemeenteraad en handhavers) is uitgedacht. 
Ten slotte vereist een zorgvuldige besluitvorming 
voldoende tijd om alle stappen te doorlopen.

De gedachte achter het stappenplan is dat met 
beleidsmatige, politieke, vergunningstechnische en 
praktische aspecten rekening gehouden wordt. Als 
stap 1 geldt de vraag wat de noodzaak van de opvang 
is: komt deze voort uit beleidsmatige meerjaren-
doelen, of is deze gebaseerd op concrete overlaster-
varingen? Ook is relevant of de noodzaak gebaseerd 
is op recente informatie, bijvoorbeeld over de aan-
wezigheid van daklozen in de regio.

Via stap 2 wordt de doelgroep in beeld gebracht. 
Het gaat om het aantal op te vangen personen, hun 
fysieke en geestelijke toestand (waaronder eventuele 
verslaving en delinquent gedrag) en hun begeleid-
baarheid. De resultaten uit deze inventarisatie 
 vormen de opmaat tot stap 3: een longlist met 
 mogelijke locaties. De criteria hiervoor zijn bijvoor-
beeld de bestemming van de locatie, de bevolkings-
dichtheid in de omgeving en het aantal beoogde 
opvangplaatsen. In stap 4 wordt de potentiële locatie 
beoordeeld op onder andere de draagkracht van de 
omgeving (zoals de economische veerkracht van het 
gebied) en de meerjarenramingen in geregistreerde 
criminaliteit. 

De resultaten uit de eerste vier stappen worden 
 vervolgens in stap 5 via politieke besluitvormings-
ronde afgekaart. Daarbij is het van belang om te 
 kijken of er criteria noodzakelijk zijn om een 
opvanglocatie te kunnen sluiten in het geval van 

onbeheersbare overlast. Nadat in stap 6 de bestem-
mingsplanprocedure bij de gemeente is doorlopen, 
wordt in stap 7 het beheersplan voor de nieuwe 
 locatie opgesteld. De stappen 1, 2 en 4 vormen de 
basis voor stap 8, waarin wordt gedacht over moge-
lijke beheerspartners (zoals politie) en over mogelijke 
beheersinstrumenten (waaronder toezicht en een 
meldpunt waar omwonenden met klachten terecht 
kunnen). Een bijkomend voordeel van deze benade-
ring is dat een beheersplan automatisch de leefbaar-
heid van de hele buurt kan bevorderen. Als blijkt 
dat de beheersbaarheid van de doelgroep niet met 
de bestaande partners en maatregelen te realiseren 
is, dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Als 
 vervolgens blijkt dat deze beheersmaatregelen niet 
toe reikend zijn, dan komt een andere locatie van 
de longlist uit stap 3 in beeld.

De uiteenlopende 
belangen gaan 
vaak gepaard 
met veel emotie

De stappen 9 en 10 hebben betrekking op de periode 
waarin de opvang geopend is en omvatten perio-
dieke overlastmonitoring en communicatie over de 
opvangvoorzieningen. Bij voorkeur worden beide 
stappen geregisseerd door een begeleidingscommis-
sie, met aan het hoofd de regievoerder. Eventuele 
wijzigingen in maatregelen behoren dan tot het 
takenpakket van de begeleidingscommissie.

ACCEPTABEL
De uiteenlopende belangen waarmee gemeenten 
geconfronteerd worden bij het huisvesten van 
 dak lozen gaan vaak gepaard met veel emotie, 
een onvolledig feitenrelaas en een verkeerde voor-
stelling van zaken. De keuze voor opvangmogelijk-
heden wordt dan ook nog wel eens onder veel 
 tijdsdruk gemaakt, en dat kan leiden tot onzorg-
vuldigheid in de besluitvorming. Een stapsgewijze, 
transparante werkwijze kan gemeenten helpen een 
weloverwogen beslissing te nemen, die voor alle 
partijen acceptabel is. <<

Ten vierde kan communicatie over de doelgroep 
van de nieuwe opvang dilemma’s oproepen. De doel-
groep is vaak algemeen omschreven, zoals daklozen 
die kampen met multiproblematiek (problemen op 
meerdere leefgebieden). Het blijft dan onduidelijk 
of het gaat om bijvoorbeeld mensen met gestoorde 
agressieregulatie of overlastveroorzakende zorg-
mijders. En burgers willen doorgaans weten of er 
ex-gedetineerden, geweld- en zedenplegers of 
 psychische gestoorden in de opvang terechtkomen. 
Onduidelijkheid over de beoogde doelgroep kan 
ertoe leiden dat burgers zelf op internet allerlei 
 informatie verzamelen, waarvan de relevantie 
 uiteindelijk beperkt is.

Actiebereidheid 
kan kenmerken 
van georganiseerd 
verzet krijgen 

Een goede voorbereiding rond een nieuwe opvanglo-
catie voorkomt irritaties. Zo bewijst onderzoek naar 
maatschappelijke opvang in Amsterdam en Arnhem 
dat notoire overlastgevers dankzij goede opvang 
minder met de politie in aanraking komen. Toch is dit 
gegeven amper bekend bij burgers. Burgers hebben 

snel het gevoel: not in my backyard. En als mondige 
burgers het gevoel krijgen dat ze als onderhande-
lingspartner niet serieus genomen worden, zet dit 
aan tot een mate van actiebereidheid die de kenmer-
ken van georganiseerd verzet kan krijgen. 

Om dergelijke onrust onder burgers te voorkomen, 
is het raadzaam om een omgevingsanalyse uit te 
voeren waarin de draagkracht van het gebied wordt 
meegenomen. Denk aan een inventarisatie van de 
aanwezigheid van vergelijkbare voorzieningen, een 
basisschool of potentiële hotspots (bijvoorbeeld 
mogelijke hang- en dealplekken). Wanneer deze 
 punten vroegtijdig in kaart gebracht zijn, is de kans 
groot dat de acceptatie onder burgers toeneemt.

STAPPENPLAN
Als het gaat om nieuwbouw, kan de Veiligheids-
effectrapportage ondersteuning bieden bij het 
 verkennen van mogelijkheden. Maar in veel gevallen 
wordt maatschappelijke opvang in bestaande pan-
den gehuisvest. Om de belangen rond de toewijzing 
en exploitatie van een nieuwe opvanglocatie dan te 
beheersen, biedt het Stappenplan maatschappelijke 
opvang uitkomst. Dit model, dat tien stappen kent, 
is ontwikkeld op basis van onderzoek en praktijk-
ervaringen. Het omvat een opvangplan, een doel-
groepanalyse en doelgroepprofiel, een beheersplan 
en een monitoringssysteem.
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Figuur 1 > Stappenplan maatschappelijke opvang
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Verwer aan de Rijksuniversiteit Groningen op het 

proefschrift Een kwestie van vertrouwen. Werking en 

versterking van collectieve weerbaarheid.

 H
et liefst willen beleidsmakers interventies 
inzetten die bewezen effectief zijn. Want 
dan is het gewenste resultaat binnen 
handbereik, zo is de gedachte. Maar er 

zijn twee redenen om niet blindelings te vertrouwen 
op interventies die claimen ‘bewezen effectief’ te 
zijn. Ten eerste kunnen interventies pas als  bewezen 
effectief worden beschouwd als een  onbetwistbare 
causale relatie is aangetoond tussen de interventie 
en het doel ervan. Daarvoor is een experimentele 

onderzoeksopzet vereist. In de  sociale werkelijkheid 
kunnen invloeden van  buitenaf niet constant 
 worden gehouden, zoals dat in een laboratorium 
wel mogelijk is. Daardoor is niet uit te sluiten dat 
resultaten zijn veroorzaakt door andere factoren 
dan de interventie. Omdat verreweg de meeste 
 evaluaties in het sociale domein niet aan de vereiste 
onderzoeksopzet voldoen, kan eigenlijk nooit met 
recht worden gesteld dat sociale interventies 
 bewezen effectief zijn. Ten tweede biedt het predi-
caat bewezen effectief eigenlijk voor beleidsmakers 
opvallend weinig aanknopingspunten. Als we weten 
dat een interventie in Rotterdam heeft gewerkt, wil 
dat nog niet zeggen dat die onder andere omstan-
digheden – in een andere stad – ook zal werken. Bij 
effectevaluaties wordt namelijk niet onderzocht 
waaróm een  interventie heeft gewerkt. 

… / foto: Liesbeth 
Dingemans.

In buurten waar 
bewoners vertrouwen 
hebben in elkaar en in 
instanties, wordt 
makkelijker sociale 
controle uitgeoefend  
/ foto: Karine Versluis. 
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Collectieve weerbaarheid in probleemwijken 

EERST 
VERTROUWEN, 
DAN PAS 
VEILIGHEID
Om de leefbaarheid en veiligheid in probleemwijken 
te verbeteren, is het versterken van de collectieve 
weerbaarheid van de buurt een must. En dat vraagt 
om een herstel van vertrouwen van burgers in lokale 
veiligheidspartners, betoogt Annemarijn Walberg op 
basis van onderzoek naar veiligheidsinterventies in 
vier Arnhemse achterstandswijken.



Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

>>

door Annemarijn Walberg 
De auteur is onderzoeker bij advies- en onderzoeksbureau 

Significant. Recent promoveerde ze samen met Reijer 

Verwer aan de Rijksuniversiteit Groningen op het 

proefschrift Een kwestie van vertrouwen. Werking en 

versterking van collectieve weerbaarheid.

 H
et liefst willen beleidsmakers interventies 
inzetten die bewezen effectief zijn. Want 
dan is het gewenste resultaat binnen 
handbereik, zo is de gedachte. Maar er 

zijn twee redenen om niet blindelings te vertrouwen 
op interventies die claimen ‘bewezen effectief’ te 
zijn. Ten eerste kunnen interventies pas als  bewezen 
effectief worden beschouwd als een  onbetwistbare 
causale relatie is aangetoond tussen de interventie 
en het doel ervan. Daarvoor is een experimentele 

onderzoeksopzet vereist. In de  sociale werkelijkheid 
kunnen invloeden van  buitenaf niet constant 
 worden gehouden, zoals dat in een laboratorium 
wel mogelijk is. Daardoor is niet uit te sluiten dat 
resultaten zijn veroorzaakt door andere factoren 
dan de interventie. Omdat verreweg de meeste 
 evaluaties in het sociale domein niet aan de vereiste 
onderzoeksopzet voldoen, kan eigenlijk nooit met 
recht worden gesteld dat sociale interventies 
 bewezen effectief zijn. Ten tweede biedt het predi-
caat bewezen effectief eigenlijk voor beleidsmakers 
opvallend weinig aanknopingspunten. Als we weten 
dat een interventie in Rotterdam heeft gewerkt, wil 
dat nog niet zeggen dat die onder andere omstan-
digheden – in een andere stad – ook zal werken. Bij 
effectevaluaties wordt namelijk niet onderzocht 
waaróm een  interventie heeft gewerkt. 

… / foto: Liesbeth 
Dingemans.

In buurten waar 
bewoners vertrouwen 
hebben in elkaar en in 
instanties, wordt 
makkelijker sociale 
controle uitgeoefend  
/ foto: Karine Versluis. 

30 SECONDANT #1 | MAART 2013 SECONDANT #1 | MAART 2013 31

Collectieve weerbaarheid in probleemwijken 

EERST 
VERTROUWEN, 
DAN PAS 
VEILIGHEID
Om de leefbaarheid en veiligheid in probleemwijken 
te verbeteren, is het versterken van de collectieve 
weerbaarheid van de buurt een must. En dat vraagt 
om een herstel van vertrouwen van burgers in lokale 
veiligheidspartners, betoogt Annemarijn Walberg op 
basis van onderzoek naar veiligheidsinterventies in 
vier Arnhemse achterstandswijken.



› Naar inhoudsopgave

zo’n 350 buurten in de Verenigde Staten. Bewoners 
zijn collectief weerbaar als zij over het vermogen 
beschikken om gezamenlijk te komen tot informele 
sociale controle. De bereidheid van bewoners om 
zelf informele sociale controle uit te oefenen, blijkt 
echter afhankelijk te zijn van hun vertrouwen in 
de activiteiten die lokale instellingen en hun buurt-
genoten ondernemen om overlast en criminaliteit 
tegen te gaan. Want pas als bewoners geloven dat ze 
gezamenlijk iets kunnen bereiken – op een manier 
die voor iedereen acceptabel is – zijn ze bereid zelf 
in actie te komen. 

In de eerste plaats 
is een herstel van 
vertrouwen vereist

Uit de theorie van collectieve weerbaarheid volgt dus 
dat een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid 
van een buurt vraagt om versterking van de collec-
tieve weerbaarheid van de buurt – en daarvoor is in 
de eerste plaats een herstel van vertrouwen vereist. 

PARAAT
Het onderzoek in de Arnhemse achterstandswijken 
heeft laten zien dat aan drie voorwaarden moet 
 worden voldaan om het vertrouwen van bewoners 
te kunnen winnen. Ten eerste is het nodig dat 
 professionals die samenwerken aan een interventie 
erkennen dat bewoners voorvallen van overlast en 
criminaliteit als bedreigend ervaren en dus behoefte 
hebben aan formele sociale controle. Professionals 
hoeven niet altijd en overal paraat te staan, maar van 
bewoners kan niet worden verwacht dat zij continu 
zelf actie ondernemen. Tijdens het onderzoek bleek 
bijvoorbeeld dat professionals niet meteen beseften 
dat bewoners de toename van vernielingen en 
geweldsincidenten in hun buurt als uitermate 
 bedreigend ervoeren. Ook kostte het tijd voordat 
duidelijk werd dat bewoners het vertrouwen in 
de lokale organisaties dreigden te verliezen door 
het uitblijven van een adequate reactie op de 
 veiligheidsproblemen. 

Een realistische 
 evaluatie kan 
 uitkomst bieden

Beleidsmakers kunnen dus niet blindvaren op effect-
evaluaties. Maar ze hebben wel degelijk mogelijk-
heden om te bepalen welke interventies de moeite 
waard zijn. Een zogenoemde realistische evaluatie 
kan namelijk uitkomst bieden. Deze theoriegestuur-
de evaluatie geeft antwoord op de vraag waarom een 
interventie zou kunnen werken, voor wie en in welke 
context. Daartoe wordt met behulp van (actuele) 
theorieën onderzocht welke sociale mechanismen 
ten grondslag kunnen liggen aan een verbetering van 
het beoogde doel van de interventie. Als theoretisch 
is beredeneerd hoe de interventie die positieve 
invloed kan hebben, worden de noodzakelijke voor-
waarden in het proces benoemd. Tot slot wordt met 
empirisch onderzoek vastgesteld in hoeverre er is 
voldaan aan deze noodzakelijke voorwaarden, en kan 
een realistisch antwoord worden gegeven op de vraag 
of de interventie een kans van slagen heeft. 

ROTTE APPELS
De realistische evaluatie is toegepast in een vierjarig 
kwalitatief onderzoek in vier Arnhemse achter-
standsbuurten waar lokale instellingen (zoals 
gemeente, politie, woningbouwcorporaties en zorg- 
en welzijnsinstellingen) pogingen doen om met 
gezamenlijke interventies de buurtveiligheid te ver-
beteren. De buurten worden gekenmerkt door rela-
tief veel overlast en criminaliteit, die volgens bewo-
ners grotendeels worden veroorzaakt door enkele 
‘rotte appels’. Met luidruchtig en provocerend gedrag 
op straat, vernielingen, drugshandel en (dreiging 
met) geweld zetten deze jongeren de leefbaarheid en 
veiligheid van de buurt onder druk. 

De oorzaak van dergelijke concentraties van overlast 
en criminaliteit moet niet worden gezocht in de 
bevolkingssamenstelling of de mate van sociale 
cohesie in de buurt. Het gaat eerder om de mate van 
collectieve weerbaarheid van buurtbewoners. Dat 
blijkt uit grootschalig kwantitatief onderzoek in 

Daadkrachtig 
 optreden bleef 
 tijdenlang uit

Ten tweede: om daadwerkelijk op te kunnen treden 
tegen incidenten, zullen professionals onderling 
 voldoende vertrouwen moeten hebben. Alle profes-
sionals willen er op kunnen rekenen dat de deelne-
mende partijen de actie zullen ondernemen die van 
hen verwacht mag worden – en pas daarna zullen 
zijzelf bereid zijn hun eigen bijdrage te leveren. 
 Tijdens het onderzoek was bijvoorbeeld zichtbaar 
hoe professionals in een casusoverleg worstelden 
met het al dan niet delen van privacygevoelige infor-
matie. Vanwege het ontbreken van een convenant 
en het herhaaldelijk aanschuiven van nieuwe samen-
werkingspartners durfden professionals de beno-
digde informatie niet op tafel te leggen. Zodoende 
bleef daadkrachtig optreden tijdenlang uit. 

RUCHTBAARHEID
Ten derde is het van belang dat de uitoefening van 
formele sociale controle in de beleving van bewoners 
legitiem en effectief is. Dat betekent dat bewoners de 
indruk hebben dat instellingen hun bevoegdheden 
ten volle hebben benut, maar niet hebben overschre-
den. Bovendien is het van belang dat de formele 
 sociale controle in de ervaring van bewoners een 
positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid 
en veiligheid van hun buurt. Uit het veldonderzoek 
bleek dat het merendeel van de acties van profes-
sionals nauwelijks zichtbaar was voor bewoners. 
Zo wisten bewoners niet dat de politie een huis-
zoeking uitvoerde, de woningbouwcorporatie bezig 
was met een procedure voor uithuisplaatsing, of een 
zorg- en welzijnsinstelling drang en dwang toepaste 
bij een bemoeizorgtraject. Professionals gaven aan 
hun optreden of hun inspanningen achter de scher-
men meestal geen ruchtbaarheid, wat bijdraagt aan 
onwetendheid onder de bewoners. Een deel van de 
bewoners merkte wel dat professionals optreden 
maar vond dat optreden niet effectief. Dat komt 
vooral door onrealistische verwachtingen. En zelfs 
bij het handjevol bewoners dat het optreden van 

de professionals wel effectief vond, kon geen 
 vertrouwen worden gewonnen. Want deze bewoners 
bleken het volkomen vanzelfsprekend te vinden dat 
professionals doeltreffend optreden. 

Het winnen van 
 vertrouwen kan 
buurten duurzaam 
veilig maken

Uit het onderzoek in Nederlandse achterstands-
wijken blijkt dus dat lang niet altijd is voldaan aan 
de drie genoemde voorwaarden voor het versterken 
van de collectieve weerbaarheid in een buurt. Het 
blijkt een moeizaam proces om het vertrouwen van 
bewoners te winnen. Om die reden kunnen we op 
korte termijn geen wonderen verwachten van veilig-
heidsinterventies in probleembuurten. Maar het is 
de tijd, geld en moeite van het investeren waard. 
Want het winnen van vertrouwen – en daarmee 
het versterken van de collectieve weerbaarheid – 
biedt de mogelijkheid om buurten duurzaam veilig 
te maken. <<

Informatie over de geraadpleegde literatuur kan 

worden opgevraagd bij de auteur via e-mail:  

amwalberg@yahoo.com.

32 SECONDANT #1 | MAART 2013 SECONDANT #1 | MAART 2013 33



Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

zo’n 350 buurten in de Verenigde Staten. Bewoners 
zijn collectief weerbaar als zij over het vermogen 
beschikken om gezamenlijk te komen tot informele 
sociale controle. De bereidheid van bewoners om 
zelf informele sociale controle uit te oefenen, blijkt 
echter afhankelijk te zijn van hun vertrouwen in 
de activiteiten die lokale instellingen en hun buurt-
genoten ondernemen om overlast en criminaliteit 
tegen te gaan. Want pas als bewoners geloven dat ze 
gezamenlijk iets kunnen bereiken – op een manier 
die voor iedereen acceptabel is – zijn ze bereid zelf 
in actie te komen. 

In de eerste plaats 
is een herstel van 
vertrouwen vereist

Uit de theorie van collectieve weerbaarheid volgt dus 
dat een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid 
van een buurt vraagt om versterking van de collec-
tieve weerbaarheid van de buurt – en daarvoor is in 
de eerste plaats een herstel van vertrouwen vereist. 

PARAAT
Het onderzoek in de Arnhemse achterstandswijken 
heeft laten zien dat aan drie voorwaarden moet 
 worden voldaan om het vertrouwen van bewoners 
te kunnen winnen. Ten eerste is het nodig dat 
 professionals die samenwerken aan een interventie 
erkennen dat bewoners voorvallen van overlast en 
criminaliteit als bedreigend ervaren en dus behoefte 
hebben aan formele sociale controle. Professionals 
hoeven niet altijd en overal paraat te staan, maar van 
bewoners kan niet worden verwacht dat zij continu 
zelf actie ondernemen. Tijdens het onderzoek bleek 
bijvoorbeeld dat professionals niet meteen beseften 
dat bewoners de toename van vernielingen en 
geweldsincidenten in hun buurt als uitermate 
 bedreigend ervoeren. Ook kostte het tijd voordat 
duidelijk werd dat bewoners het vertrouwen in 
de lokale organisaties dreigden te verliezen door 
het uitblijven van een adequate reactie op de 
 veiligheidsproblemen. 

Een realistische 
 evaluatie kan 
 uitkomst bieden

Beleidsmakers kunnen dus niet blindvaren op effect-
evaluaties. Maar ze hebben wel degelijk mogelijk-
heden om te bepalen welke interventies de moeite 
waard zijn. Een zogenoemde realistische evaluatie 
kan namelijk uitkomst bieden. Deze theoriegestuur-
de evaluatie geeft antwoord op de vraag waarom een 
interventie zou kunnen werken, voor wie en in welke 
context. Daartoe wordt met behulp van (actuele) 
theorieën onderzocht welke sociale mechanismen 
ten grondslag kunnen liggen aan een verbetering van 
het beoogde doel van de interventie. Als theoretisch 
is beredeneerd hoe de interventie die positieve 
invloed kan hebben, worden de noodzakelijke voor-
waarden in het proces benoemd. Tot slot wordt met 
empirisch onderzoek vastgesteld in hoeverre er is 
voldaan aan deze noodzakelijke voorwaarden, en kan 
een realistisch antwoord worden gegeven op de vraag 
of de interventie een kans van slagen heeft. 

ROTTE APPELS
De realistische evaluatie is toegepast in een vierjarig 
kwalitatief onderzoek in vier Arnhemse achter-
standsbuurten waar lokale instellingen (zoals 
gemeente, politie, woningbouwcorporaties en zorg- 
en welzijnsinstellingen) pogingen doen om met 
gezamenlijke interventies de buurtveiligheid te ver-
beteren. De buurten worden gekenmerkt door rela-
tief veel overlast en criminaliteit, die volgens bewo-
ners grotendeels worden veroorzaakt door enkele 
‘rotte appels’. Met luidruchtig en provocerend gedrag 
op straat, vernielingen, drugshandel en (dreiging 
met) geweld zetten deze jongeren de leefbaarheid en 
veiligheid van de buurt onder druk. 

De oorzaak van dergelijke concentraties van overlast 
en criminaliteit moet niet worden gezocht in de 
bevolkingssamenstelling of de mate van sociale 
cohesie in de buurt. Het gaat eerder om de mate van 
collectieve weerbaarheid van buurtbewoners. Dat 
blijkt uit grootschalig kwantitatief onderzoek in 

Daadkrachtig 
 optreden bleef 
 tijdenlang uit

Ten tweede: om daadwerkelijk op te kunnen treden 
tegen incidenten, zullen professionals onderling 
 voldoende vertrouwen moeten hebben. Alle profes-
sionals willen er op kunnen rekenen dat de deelne-
mende partijen de actie zullen ondernemen die van 
hen verwacht mag worden – en pas daarna zullen 
zijzelf bereid zijn hun eigen bijdrage te leveren. 
 Tijdens het onderzoek was bijvoorbeeld zichtbaar 
hoe professionals in een casusoverleg worstelden 
met het al dan niet delen van privacygevoelige infor-
matie. Vanwege het ontbreken van een convenant 
en het herhaaldelijk aanschuiven van nieuwe samen-
werkingspartners durfden professionals de beno-
digde informatie niet op tafel te leggen. Zodoende 
bleef daadkrachtig optreden tijdenlang uit. 

RUCHTBAARHEID
Ten derde is het van belang dat de uitoefening van 
formele sociale controle in de beleving van bewoners 
legitiem en effectief is. Dat betekent dat bewoners de 
indruk hebben dat instellingen hun bevoegdheden 
ten volle hebben benut, maar niet hebben overschre-
den. Bovendien is het van belang dat de formele 
 sociale controle in de ervaring van bewoners een 
positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid 
en veiligheid van hun buurt. Uit het veldonderzoek 
bleek dat het merendeel van de acties van profes-
sionals nauwelijks zichtbaar was voor bewoners. 
Zo wisten bewoners niet dat de politie een huis-
zoeking uitvoerde, de woningbouwcorporatie bezig 
was met een procedure voor uithuisplaatsing, of een 
zorg- en welzijnsinstelling drang en dwang toepaste 
bij een bemoeizorgtraject. Professionals gaven aan 
hun optreden of hun inspanningen achter de scher-
men meestal geen ruchtbaarheid, wat bijdraagt aan 
onwetendheid onder de bewoners. Een deel van de 
bewoners merkte wel dat professionals optreden 
maar vond dat optreden niet effectief. Dat komt 
vooral door onrealistische verwachtingen. En zelfs 
bij het handjevol bewoners dat het optreden van 

de professionals wel effectief vond, kon geen 
 vertrouwen worden gewonnen. Want deze bewoners 
bleken het volkomen vanzelfsprekend te vinden dat 
professionals doeltreffend optreden. 

Het winnen van 
 vertrouwen kan 
buurten duurzaam 
veilig maken

Uit het onderzoek in Nederlandse achterstands-
wijken blijkt dus dat lang niet altijd is voldaan aan 
de drie genoemde voorwaarden voor het versterken 
van de collectieve weerbaarheid in een buurt. Het 
blijkt een moeizaam proces om het vertrouwen van 
bewoners te winnen. Om die reden kunnen we op 
korte termijn geen wonderen verwachten van veilig-
heidsinterventies in probleembuurten. Maar het is 
de tijd, geld en moeite van het investeren waard. 
Want het winnen van vertrouwen – en daarmee 
het versterken van de collectieve weerbaarheid – 
biedt de mogelijkheid om buurten duurzaam veilig 
te maken. <<

Informatie over de geraadpleegde literatuur kan 

worden opgevraagd bij de auteur via e-mail:  

amwalberg@yahoo.com.

32 SECONDANT #1 | MAART 2013 SECONDANT #1 | MAART 2013 33



› Naar inhoudsopgave

>>

De volgende stap was de instelling van het buurt-
praktijkteam, een initiatief van het stadsdeel en 
jeugdzorg, reclassering, Openbaar Ministerie, 
 politie en jongerenwerk. Het team, waarbij later 
ook een buurtcoördinator, opbouwwerker en leer-
plichtambtenaar aansloten, kreeg in maart 2011 
de opdracht om op te treden tegen vijf ernstig 
 overlastgevende gezinnen in de Chassébuurt. 
 Tegelijkertijd zou het team in de Mercatorbuurt 
experimenteren met de nieuwe aanpak. Het buurt-
praktijkteam is opgezet als een kleine netwerk-
organisatie met korte lijnen die wendbaar, flexibel 
en snel kan optreden.

BUURTRONDES
“Het idee is: als je de grip op een buurt kwijt bent 
– wat zich uit in groepen jongens die zich schuldig 
maken aan vernielingen, overvallen en geweld – 
dan moet je je net zo organiseren als die groepen. 
En zij werken als een soort snel netwerk. ’s Middags 
bedenken ze iets, en ’s avonds of zelfs ’s middags 
voeren ze het uit.” Het buurtpraktijkteam is respon-
sief gaan werken, legt Kuitenbrouwer uit. “Bijvoor-
beeld: kleine kinderen van 8, 9 of 10 jaar hingen 
’s avonds laat nog op straat. Dat leidde tot een 
groot gevoel van onveiligheid bij omwonenden. 
De politie is toen samen met bewoners ‘s avonds 

om snel te laten zien dat je echt iets doet – bij wijze 
van spreken  binnen twee weken. We hebben bij-
voorbeeld een extra koppel straatcoaches ingezet 
en straat verlichting gerepareerd.”

‘Kinderen van 8, 9 
of 10 jaar hingen 
’s avonds laat nog 
op straat’

door Lynsey Dubbeld

 ‘T
oen ik hier in 2010 kwam als stadsdeel-
voorzitter, schrok ik echt van de veilig-
heids situatie in een aantal buurten. De 
sfeer op straat was volstrekt anoniem, 

bewoners voelden zich onveilig en er was een groot 
wantrouwen tegenover de politie en gemeente. 
Daardoor ontstaat een voedingsbodem voor 
 groepen jongens – want het zijn meestal jongens 
– die het gezag op straat overnemen en hun eigen 
regels in de openbare ruimte bepalen,” zegt Martien 
Kuitenbrouwer, die als voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur  verantwoordelijk is voor de openbare orde 
en  veiligheid in het Amsterdamse stadsdeel West. 
“Ik vond het ook schokkend om te merken dat een 
aantal organisaties de situatie volstrekt gewoon 
waren gaan vinden. Professionals zeggen: zo is 
het nu eenmaal in Bos en Lommer. Of ze halen 
de schouders op: tsja, wat wil je, in de Baarsjes?”

Het Amsterdamse stadsdeel West werd in 2010 
 ingesteld en is een samenvoeging van de vroegere 
stadsdelen Oud-West, Westerpark, De Baarsjes 
en Bos en Lommer. Tot het stadsdeel behoren 
25 buurten met in totaal zo’n 134000 bewoners. 
Vooral in de Chassébuurt zorgde een criminele 
jeugdgroep voor subjectieve en objectieve onveilig-
heid. Kuitenbrouwer: “Mijn inzet is geweest: eerst 
proberen het vertrouwen van bewoners terug te 
winnen. Anders bereik je niets, hoeveel camera’s 
of Mosquito’s je ook ophangt. Het is ook belangrijk 

Martien Kuitenbrouwer 
(rechts) zet zich in om 
het vertrouwen van 
bewoners terug te 
winnen. “Anders bereik je 
niets, hoeveel camera’s 
of Mosquito’s je ook 
ophangt.” / foto: 
Liesbeth Dingemans.
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Van de Vondelparkbuurt tot de Kolenkit-
buurt. Het Amsterdamse stadsdeel West 
kent welgestelde wijken én buurten die 
al jarenlang kampen met armoede, 
criminaliteit, overlast en verloedering. 
Stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer 
stond aan de wieg van het buurtpraktijkteam, 
dat optreedt tegen jeugdgroepen in 
kwetsbare wijken. “Je moet je gedragen 
zoals de probleemgroep, maar dan op een 
manier die gewenst gedrag stimuleert.”

   INTERVIEW  Buurtpraktijkteam in de strijd tegen jeugdgroepen

‘DE SFEER OP 
STRAAT WAS 
VOLSTREKT 

ANONIEM’
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INDEXEN

Tussen 2007 en april 2012 is de jeugd-
criminaliteit in Amsterdam afgeno-
men: de jeugdcriminaliteitindex is 
gedaald van 100 naar 78 punten. In 
2007 was 6,2 procent van de jongeren 
verdacht van een delict, in het eerste 
kwartaal van 2012 nog maar 4,8 pro-
cent. De jeugdcriminaliteitsindex is 
het hoogste in stadsdeel Zuidoost. 
Stadsdeel West behoort met een index 
van 75 tot de middenmoot. In de top 
tien Amsterdamse buurten waar 
bewoners de leefbaarheid in het de 
eerste vier maanden van 2012 het 
slechtst beoordelen, staan geen buur-
ten in stadsdeel West. Vooral buurten 
in de stadsdelen Centrum, Noord en 
Nieuw-West scoren slecht in de leef-
baarheidsindex.

En ik heb wel gezien dat je de onaantastbare jonge-
ren kunt bereiken. Maar het is niet makkelijk,” zegt 
Kuitenbrouwer. “Er is meer nodig dan alleen klas-
sieke repressie; jongeren mogen niet met hun 
gedrag wegkomen, we moeten er steeds dicht op 
zitten. En er zal altijd een kleine groep zijn waar je 
niet zo veel mee kunt. Dan is het een kwestie van 
damage control: schade beperken door er zo per-
manent mogelijke begeleiding op te zetten, 
 goedschiks of kwaadschiks.”

VRIJE OPDRACHT
De werkwijze van het buurtpraktijkteam is toepas-
baar in andere steden en op andere veiligheids-
problemen, denkt Kuitenbrouwer. “Het gaat om 
snel en wendbaar opereren en om zichtbaar op 
straat zijn. Ik weet dat daarbij hobbels te nemen 
zijn – structuren en werkwijzen, zowel in de eigen 
organisatie als in de andere. Mijn advies is: probeer 
uit te vinden wat er allemaal speelt, maak een 
 analyse van wat er aan de hand is, en betrek er dan 
zo veel mogelijk mensen bij. Er is in eerste instantie 
een team van mensen nodig die de handen vrij 
 hebben om te interveniëren. Wij zijn begonnen met 
de coördinator risicogezinnen, de buurtregisseur 
en een medewerker van jeugdzorg. Zij maken iedere 
week in hun pand aan het plein afspraken, ze heb-
ben echt een vrije opdracht. Dat is alleen mogelijk 
als ze back-up krijgen van hun organisaties.”

“De grootste uitdaging is om de werkwijze van het 
buurtpraktijkteam tot een standaard te maken,” 
waarschuwt Kuitenbrouwer. “In het huidige team is 
iedereen overtuigd van het belang, de deelname 
hangt nog erg op de personen. Het kan zijn dat een 
organisatie ervoor kiest om personeel elders in te 
zetten. En het buurtpraktijkteam is niet iets dat je 
even een jaartje doet. De energie moet er in blijven. 
De werkwijze kunnen volhouden – niet alleen vanuit 
het stadsdeel maar ook vanuit de andere deelne-
mende organisaties – is de grootste uitdaging voor 
de toekomst.” <<

zijn afgeleid uit de probleemanalyse – dit soort 
negatieve spiralen doorbreken. “Als je het écht 
anders wil doen, dan moet je spiegelen: je moet 
je gedragen zoals de probleemgroep, maar dan op 
een manier die gewenst gedrag stimuleert. Het 
gaat niet alleen om interveniëren met activiteiten 
– het is een systeemaanpak.”

MINDSET
De werkwijze van het buurtpraktijkteam lijkt 
 vruchten af te werpen. Volgens de eerste tussen-
evaluatie, die in december 2012 verscheen, blijkt 
onder andere dat het team het vertrouwen van 
 burgers weet te winnen, zichtbaar in de wijk ope-
reert, bewoners corrigerend én positief aanspreekt, 
en aansluiting vindt bij instituties en activiteiten 
in de buurt. Bovendien laten de cijfers in de 
 Amsterdamse Veiligheidsindex een forse verbe-
tering zien. Zowel de subjectieve als objectieve 
 veiligheid zijn in de Mercatorbuurt tussen 2010  
– het jaar voor de start van het buurtpraktijkteam 
– en september 2012 verbeterd. Het aantal mel-
dingen bij de politie blijft in de Mercatorbuurt 
nog wel hoog ten opzichte van het Amsterdamse 
gemiddelde. Dat kan overigens ook een teken 
zijn dat er meer gemeld wordt.

“Het buurtpraktijkteam heeft snel effect kunnen 
sorteren omdat het niet werkt vanuit een instantie 
maar vanuit een netwerk,” zegt Kuitenbrouwer. 
“En het mooie is: zonder al te veel kosten. Er is voor 
het buurtpraktijkteam één coördinator vrijgemaakt 
vanuit het stadsdeel. Het extra budget bestond in 
het eerste jaar uit 80�000 euro vanwege een aantal 
bijzondere acties, zoals de avonddiensten van de 
politiemensen die de kinderen ’s avonds naar huis 
brengen.” Toch benadrukt Kuitenbrouwer dat de 
successen van het buurtpraktijkteam niet te maken 
hebben met budgetten. “Het gaat niet om middelen 
maar om een mindset. Het team heeft professionals 
nodig die lef hebben en die buiten de eigen kaders 
durven te treden. En die ouders en jongeren ook 
blíjven aanspreken, zelfs na 4 of 12 of 20 keer. Ik voel 
me ook persoonlijk bij de problematiek betrokken. 

buurtrondes gaan houden. Kinderen worden 
dan naar huis gebracht, waar de ouders worden 
 aangesproken op hun gedrag.” 

Het buurtpraktijkteam richt zich primair op het 
 herstellen van het vertrouwen van bewoners in 
de overheid, het heroveren van het gezag op straat, 
het normaliseren van contact tussen jongeren en 
omwonenden, en het aanspreken van kinderen, 
jongeren en hun ouders op negatief gedrag. Daar-
naast is er aandacht voor prosociaal gedrag op 
 ontmoetingsplekken in de wijk en voor actieve 
betrokkenheid van bewoners, ondernemers en 
 kunstenaars.

‘Als je het écht 
anders wil doen, dan 
moet je spiegelen’

Aan de aanpak in de Mercatorbuurt, die inmiddels 
ook in twee buurten in Bos en Lommer wordt 
gebruikt, ligt een uitgebreide probleemanalyse ten 
grondslag, benadrukt Kuitenbrouwer. “We hebben 
letterlijk op een behangrol een overzicht gemaakt 
van het tien jaar durende gevecht tussen de pro-
bleemveroorzakers en de instanties die zich met 
hen hebben beziggehouden. Om alle interventies 
die al gepleegd zijn op een rij te krijgen. Verschil-
lende patronen kwamen daaruit naar voren. Neem 
de zogenoemde teruggetrokken ouders. Het gaat 
om gezinnen waar de kinderen, die vaak licht ver-
standelijk gehandicapt zijn, nauwelijks worden 
opgevoed. Via instanties komen de ouders in een 
zorg- en hulpverleningstraject terecht. Maar het 
zorgaanbod is niet afgestemd op de behoeften en 
capaciteiten van de ouders, die daardoor worden 
bevestigd in hun gevoel van onmacht. Met als 
gevolg dat ze zich nóg meer terugtrekken.” Volgens 
Kuitenbrouwer kan het buurtpraktijkteam door 
zijn werkwijze – die niet uitgaat van gestandaardi-
seerde programma’s maar van werkprincipes die 

Dat geeft de mensen op straat die te maken krijgen 
met conflicten het gevoel backing te hebben van 
het stadsdeelbestuur.”

‘Er is meer nodig 
dan alleen klassieke 
repressie’

Uit de tussenevaluatie van het buurtpreventieteam 
blijkt dat nog niet alle dilemma’s zijn opgelost. Zo 
zijn er grote groepen bewoners niet actief betrok-
ken, en worstelen professionals met de vraag hoe ze 
beter kunnen inspelen op de vragen en wensen van 
bewoners. Ook is het de vraag hoe nieuwe aanpak-
ken kunnen worden ingezet in gezinnen met een 
uiterst complexe problematiek achter de voordeur. 
“Er wordt wel gezegd: niemand is onaantastbaar. 
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 Optreden tegen woonoverlast 

MINDER  
INGRIJPEND,  
MAAR WEL  
SNELLER

De huidige aanpak van woonoverlast richt zich 
op het sluiten van woningen of het uit huis 
plaatsen van overlastplegers. Onderzoeker Michel 
Vols pleit voor een oplossingsgerichte aanpak. 
Daar worden slachtoffers én daders van 
woonoverlast beter van. 

door Michel Vols
De auteur is onderzoeker bij het Centrum voor Openbare 

Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen en 

oprichter van het International Network on Law and      

Anti-Social Behaviour.

 B
eter een goede buur dan een verre vriend. 
Voor een half miljoen Nederlanders gaat 
deze tegeltjeswijsheid zeker op. Zij ervaren 
volgens de Integrale Veiligheidsmonitor 

2011 woonoverlast: omwonenden veroorzaken 
zoveel hinder dat het leven in de woning ernstig 
verstoord wordt.

De aanpak van woonoverlast staat al lange tijd in 
de belangstelling van pers en politiek. Televisie-
programma’s zoals Familietrots (de documentaire 
over de familie Ruijmgaart-Tokkie), Probleemwijken 

en Bonje met de buren tonen ons de hedendaagse 
‘ontoelaatbaren’ en ‘onmaatschappelijken’. Politici 
beloven keer op keer de burgemeester en woning-
corporatie meer instrumenten te geven om de 
 overlast aan te pakken. De overlastveroorzaker 
moet zijn woning uit, wordt na een ‘Tokkietoets’ 
verbannen uit de stad en woont de rest van zijn 
leven in een woonschool of tuigdorp.

De lokale overheid en woningcorporaties hebben 
al verschillende instrumenten om woonoverlast 
aan te pakken. Veelal lukt het om woonoverlast te 
stoppen met behulp van niet-juridische middelen 
zoals buurtbemiddeling of waarschuwingsbrieven. 
De juridische bevoegdheden komen in beeld 
 wanneer de overlast ernstig wordt, of als de over-
lastveroorzaker niet wil meewerken aan een 
 niet-juridische oplossing voor de problemen. 

INSTRUMENTENKOFFER
Het is de vraag of nieuwe juridische bevoegdheden 
werkelijk zullen helpen bij het oplossen van de 
woonoverlast. De huidige instrumentenkoffer van 
de lokale overheid en woningcorporaties moet naar 

mijn idee eerder worden aangevuld met ándere 
bevoegdheden. In het belang van de slachtoffers en 
daders van woonoverlast zou het mogelijk moeten 
worden om minder ingrijpend maar wel sneller in te 
kunnen grijpen. Daarvoor zijn, zoals in dit artikel 
duidelijk zal worden, geen ingrijpende wets-
wijzigingen nodig.

De overheid is 
in drie situaties 
bevoegd om 
 woningen dicht 
te timmeren

Het huidige instrumentarium van de lokale over-
heid en woningcorporaties is beschreven in twee 
handreikingen van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. In de handreiking 
 Aanpak woonoverlast en verloedering. Aanpakken en 
voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast uit 
2011 komen de instrumenten aan bod om overlast-
veroorzakers aan te pakken die goed aanspreekbaar 
zijn op hun gedrag. Helpen en ingrijpen bij woon-
overlast door psychisch kwetsbaren uit 2012 beschrijft 
de instrumenten voor de aanpak van psychisch 
kwetsbare overlastveroorzakers. Deze groep vergt 
een aangepaste aanpak omdat de woonoverlast 
veelal wordt veroorzaakt onder invloed van 
 psychische problemen.

De belangrijkste bevoegdheden van de lokale over-
heid zijn te vinden in de Woningwet, Gemeentewet 
en Opiumwet. Deze instrumenten kunnen worden 
ingezet bij zowel huur- als koopwoningen.
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ties) de onderliggende oorzaken van de  overlast 
aanpakken. Voorbeelden van een gedragsaanwijzing 
zijn een bezoekersverbod, een verbod op pianospe-
len gedurende vastgestelde tijdstippen, een verbod 
op het houden van feesten, of het  verplicht meewer-
ken aan verslavingszorg of andere hulpverlening.

Ter inspiratie kan worden gekeken naar de  aanpak 
van overlast in Engeland. Daar is huisuitzetting het 
laatste redmiddel (nuclear option). In een eerder 
stadium kunnen de Engelse lokale overheid, ver-
huurders en politie door middel van een Anti-Social 
Behaviour Order (ASBO) aan overlastveroorzakers 
gedragsaanwijzingen geven. Deze ASBO bevat op 
maat gemaakte aanwijzingen die de specifieke 
overlast moeten stoppen. Het niet-naleven van 
een ASBO is strafbaar. De huidige Engelse regering 
isvan plan om de ASBO te vervangen voor de Crime 
Prevention Injunction (CPI), een soortgelijke 
gedragsaanwijzing met een ruimer toepassings-
bereik. Een CPI kan naast verboden ook geboden 
bevatten, zoals gedragstherapie en opvoedings-
ondersteuning.

Het valt nog te bezien of in Nederland wets-
wijzigingen nodig zijn om een meer oplossings-
gerichte aanpak van woonoverlast  mogelijk te 
maken. Het huurrecht biedt een aantal mogelijk-
heden om gedragsaanwijzingen te geven. Zo 
 kunnen verhuurders nakoming van de huurover-
eenkomst en een bijhorende dwangsom vorderen 
(artikel 3:296 Burgerlijk Wetboek), of zou de rechter 
de ontruiming voorwaardelijk kunnen uitspreken. 
En het is het onderzoeken waard of gemeenten het 
 privaatrecht (artikel 3:305b Burgerlijk Wetboek) zou-
den kunnen gebruiken om aan overlast veroorzakers 
specifieke gedragsaanwijzingen op te leggen. Het is 
wachten op het eerste proefproces. <<

De tweede sluitingsbevoegdheid staat in artikel 17 
Woningwet. Het college van burgemeester en wet-
houders kan een woning sluiten als een overtreding 
van de Woningwet leidt tot gevaar voor de veilig-
heid of gezondheid, of een bedreiging voor de leef-
baarheid vormt. Er moet bovendien een klaarblijke-
lijk gevaar op herhaling van de overtreding bestaan. 
Artikel 17 Woningwet is bedoeld om veelvoorko-
mende problemen aan te pakken: hennepkweke-
rijen, matrassenpanden en verpauperde woningen. 
Toch gebruiken colleges van burgemeester en wet-
houders de sluitingsbevoegdheid in de praktijk niet. 
Dat komt door de vage criteria in de wet en de 
 afwezigheid van goede voorbeelden van het 
gebruik van de wet.

De derde sluitingsbevoegdheid staat in artikel 
13b Opiumwet, de zogeheten Wet Damocles. De 
burgemeester is bevoegd om een woning te sluiten 
 vanwege drugshandel in een woning. Het is niet 
noodzakelijk dat daarbij sprake is van overlast. In 
de gemeentepraktijk wordt deze bevoegdheid regel-
matig ingezet, zonder dat dit tot grote juridische 
problemen leidt. Steeds vaker worden ook hennep-
kwekerijen op grond van deze bepaling aangepakt, 
vooral in Limburg en Noord-Brabant.

ZWARTE LIJST
De verhuurders van huurwoningen hanteren één 
soort juridische aanpak van woonoverlast. Deze 
aanpak bestaat uit twee stappen. De eerste stap 
is het opbouwen van een overlastdossier, waarna 
wordt gewacht tot de overlastsituatie uit de hand 
is gelopen. De tweede stap is het indienen van een 
ontruimingsvordering bij een rechter. Uit onderzoek 
blijkt dat in 70 procent van alle huurzaken over 
woonoverlast verhuurders met succes bij de rechter 
om ontruiming van de woning verzoeken. 

Het college van burgemeester en wethouders kan op 
grond van de Woningwet overlastveroorzakers en 
huisjesmelkers aanpakken met bestuursrechtelijke 
herstelsancties, zoals de last onder bestuursdwang 
en de last onder dwangsom. Vooral hand having van 
artikel 1b Woningwet speelt in de gemeentelijke 
praktijk een belangrijke rol. Op grond van deze bepa-
ling worden verkrotte panden, overbewoning, hen-
nepteelt, vervuiling en brandgevaarlijke verzamel-
drang aangepakt. In artikel 1a Woningwet is een 
vangnetbepaling opgenomen, waardoor het moge-
lijk is om ook tegen andere gevaarlijke en ongezon-
de situaties op te treden. Het toepassingsbereik van 
de Woningwet is echter beperkt: sociale overlast is 
er moeilijk mee te bestrijden.

VAGE CRITERIA
De lokale overheid is in drie situaties bevoegd 
om woningen fysiek dicht te timmeren. De eerste 
sluitingsbevoegdheid staat in artikel 174a Gemeen-
tewet, de zogenoemde Wet Victoria. De burgemees-
ter kan een woning sluiten vanwege een ernstige 
verstoring van de openbare orde die nadelig is voor 
de veiligheid en de gezondheid. In de gemeente-
praktijk blijkt dat sluiting vaak onmogelijk is, 
omdat de voorwaarden in de jurisprudentie streng 
worden uitgelegd. De burgemeester is bijvoorbeeld 
niet bevoegd om een woning te sluiten in het geval 
van ernstige geluidsoverlast.

Steeds vaker worden 
hennepkwekerijen 
op grond van de Wet 
Damocles aangepakt

Maar deze benadering pakt in de praktijk niet goed 
uit voor slachtoffers van woonoverlast en voor de 
overlastveroorzakers. Vanwege de opbouw van een 
omvangrijk overlastdossier moeten slachtoffers 
lang wachten voordat actie wordt ondernomen 
tegen de overlastpleger. Dat leidt tot frustraties en 
een verstoring van de harmonie in de wijk. Voor de 
overlastveroorzakers is de juridische procedure ook 
niet ideaal. Zij kunnen zich weliswaar lange tijd mis-
dragen, maar worden uiteindelijk geconfronteerd 
met de meest ingrijpende inmenging in hun privé-
leven: het verlies van de woning. Na plaatsing op 
een zwarte lijst kunnen overlastplegers ook geen 
nieuwe huurwoning vinden. 

OPLOSSINGSGERICHT
Op dit moment zijn de meeste instrumenten van 
de lokale overheid en corporaties gericht op het 
verlies van de woning door de overlastveroorzaker. 
De huidige aanpak van woonoverlast is daarom niet 
oplossingsgericht. Daarnaast wordt de samenleving 
geconfronteerd met de hoge kosten die volgen op 
ontruiming en dakloosheid.

In Engeland is  huis - 
uitzetting het   
laatste  red middel

Het juridische instrumentarium zou moeten  worden 
uitgebreid met maatregelen die mogelijk maken om 
sneller én minder ingrijpend op te treden tegen 
woonoverlast. Bijvoorbeeld: door de veroor zakers 
van woonoverlast een specifieke gedragsaanwijzi-
ging te geven, kunnen de lokale overheid en corpora-
ties (in samenwerking met hulpverlenende instan-
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ties) de onderliggende oorzaken van de  overlast 
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 Lokale aanpak van woningovervallen

‘ EEN OVERVAL 
KAN OOK 
IN KLEINE 
GEMEENTEN 
PLAATS-
VINDEN’ 

door Lynsey Dubbeld

 S
inds 2009 komen er in Nederland steeds 
minder overvallen voor. Ook het aantal 
woningovervallen is in deze periode afge-
nomen: van 841 in 2009 naar 692 in 2012, 

wat neerkomt op een daling van bijna 25 procent. 
Maar terwijl het totale aantal overvallen sinds 
2009 daalt, neemt het aandeel woningovervallen 
toe. In 2012 betrof ruim een derde van alle overvallen 
een woning, blijkt uit cijfers van het Korps landelijke 
politiediensten (KLPD). Vooral senioren zijn het 
doelwit: in 2012 is 29 procent van de slachtoffers 
van een woningoverval ouder dan 55 jaar. 

Overvallers leven in de veronderstelling dat bij 
ouderen makkelijk veel buit te halen valt. Uit 
 onderzoek van het KLPD uit 2011 blijkt dat niet het 
geval: ouderen reageren doorgaans verrassend 
assertief. Dat leidt ertoe dat woningovervallers 
sneller geneigd zijn om geweld toe te passen  
– met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer. 

“Beleid maken om woningovervallen te voorkomen 
is moeilijk. Maar het is belangrijk om te beseffen dat 
een overval overal – ook in kleine gemeenten – kan 
plaatsvinden. Zodat je op dat moment direct en 
juist kan handelen,” zegt Martijn Hinsen, veilig-
heidsregisseur van de gemeente Capelle aan den 
IJssel. Hij spreekt uit ervaring. In april 2012 was de 
inkt van het lokale actieplan tegen overvallen nog 
nauwelijks droog, toen de gemeente geconfron-
teerd werd met twee incidenten. Bij een daarvan 
kwam de bewoner, een 81-jarige alleenstaande man, 
om het leven. De woningoverval werd landelijk 

groot nieuws. “We leven kennelijk in een tijd dat 
iemand op een zondagmiddag bij een man die zeker 
niet rijk is, een overval gaat plegen en hem dood 
 achterlaat. Daar kan je geen beleid op maken. Maar 
bewustzijn van de problematiek en inzicht in de 
mogelijke vervolgacties moeten er wel zijn.”

“Het thema overvallen was in onze regio al een hot 
item, want de regio Rotterdam scoort hoog als het 
gaat om overvallen. En de Rotterdamse burgemeester 
Ahmed Aboutaleb is voorzitter van de landelijke Task-
force Overvallen. Het was ons duidelijk dat we serieus 

aan de slag moesten met de aanpak van overvallen, 
omdat het niet alleen een grootstedelijk verschijn-
sel is,” zegt Hinsen. Als een van de eerste middel-
grote gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond 
beschikte Capelle aan den IJssel over een Actieplan 
overvallen, dat is gebaseerd op het landelijke actie-
programma van het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Het CCV ondersteunt de lokale uitrol van dit 
programma via onder meer het instrument Aanpak 
Overvallen. Dit webdossier bevat onder andere een 
stappenplan voor gemeenten om tot goed beleid te 
komen, en een database met praktijkvoorbeelden. >>
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Het totale aantal overvallen in Nederland is sinds 2009 aan 
het dalen. Maar het aandeel woningovervallen neemt toe: 

in 2012 betrof ongeveer een derde van de overvallen de 
woning. Gemeenten werken aan beleid, nazorg aan 

slachtoffers, en een persoonsgerichte aanpak. 
“Een woningoverval hakt er echt in.”
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DIGITALE DEURSPION
“Als je een plattelandsgemeente bent waar overval-
len zelden voorkomen, is een heel actieplan mis-
schien te veel van goede. Maar uiteindelijk ben je 
als gemeente wel aan jezelf en aan de inwoners 
 verplicht te weten hoe de hazen gaan lopen als zich 
een incident voordoet.” Capelle aan den IJssel biedt 
een goed voorbeeld van hoe dat werkt, denkt Hin-
sen. “Wij hebben een actieplan van twaalf pagina’s, 
waarin we laten zien hoe de gemeente de regie 
houdt na een overval en welke concrete maat-
regelen we treffen.” De aanpak die het actieplan 
beschrijft, richt zich op preventie, slachtofferhulp 
en (interne en externe) communicatie. De gemeente 
organiseert bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkom-
sten voor bewoners, stimuleert het veiligheids-
bewustzijn van ondernemers met onder meer weer-
baarheidstrainingen, en zoekt op verschillende 
niveaus afstemming met de politie.

Met het actieplan zoekt de gemeente nadrukkelijk 
de betrokkenheid van burgers en ondernemers. 
 Hinsen: “Wij zeggen als gemeente direct na een 
woningoverval: we gaan de bewoners informeren 
en veiligheidsmaatregelen treffen. Na de fatale 
woningoverval kregen buurtbewoners binnen twee 
dagen een veiligheidsscan. Bij een andere woning-
overval hebben we een digitale deurspion verstrekt. 
Gratis. Dat levert veel vertrouwen van de omgeving 
op en vormt de basis voor verdere samenwerking 
tussen gemeente en burgers.” 

‘Een woningoverval 
creëert een bepaalde 
beeldvorming’

Het kordate optreden richting bewoners komt 
 tegelijkertijd de relatie tussen gemeente en politie 
ten goede, merkt Hinsen. “Bij een ingrijpend 
 incident als een woningoverval is het van belang 
dat veiligheidspartners elkaar versterken. De politie 
moet zich vooral op het onderzoek kunnen richten, 
terwijl de focus bij de gemeente vooral ligt op 
 communicatie met de omgeving van het delict. 
Daarnaast kunnen wij de politie ondersteunen 
door bijvoorbeeld het signalement van de dader via 
de gemeentelijke kanalen te verspreiden, zoals in 
huis-aan-huiskranten, bij sportclubs en met flyers. 
Het Openbaar Ministerie en de politie beseffen dat 
niet altijd – die denken toch eerder dat dat vooral 
een politietaak is. Een gemeente die in de omgeving 
opereert, zodat de politie zich kan bezighouden met 
waar zij goed in is, dat is toch eigenlijk logisch?”

FILIAAL
“We hebben niet een specifiek beleid voor woning-
overvallen: ons actieplan bevat een overvallen-
aanpak die woningen en winkels in dezelfde geest 
benadert,” nuanceert Hinsen. “In het actieplan 
zijn de meeste acties gericht op ondernemers. 
Maar de communicatiemethode die je toepast 

is extra belangrijk op het moment dat het om 
een woning overval gaat. Een filiaal van de 
C1000 hier is meerdere keren overvallen, maar 
dat nieuws gaat niet verder dan RTV Rijnmond. 
Een woning overval hakt er echt in bij inwoners, 
trekt landelijke  mediaaandacht en creëert een 
bepaalde beeld vorming.” 

‘We maken geen 
onderscheid tussen 
een overval op straat 
of in een woning’

Ook in Tilburg is in de strijd tegen woningovervallen 
niet gekozen voor delictspecifiek beleid. De Top100 
aanpak, waarmee het district sinds begin 2012 
werkt, kenmerkt zich namelijk door een dader-
gerichte aanpak van de meest criminele en overlast-
gevende personen. “Een van de drie doelgroepen 
van de Top100 zijn de plegers van woninginbraken, 
overvallen en straatroven. We maken daarbij geen 
onderscheid tussen een overval op straat, bij een 
tankstation of in een woning”, vertelt Toine Dam, 
projectleider van de aanpak. Tot de doelgroepen van 
de Tilburgse Top100 aanpak behoren ook zeer actie-
ve veelplegers die onder andere in aanmerking 
komen voor een ISD-maatregel en de zogenoemde 
raddraaiers van geprioriteerde jeugdgroepen.

In de gemeente Tilburg is het aantal overvallen 
in de periode tussen 2008 en 2012 fors gedaald. 
Maar ongeveer de helft van de overvallen betreft 
de woning. Een aantal overvallers is opgenomen 
in de Top100, die is opgezet naar het voorbeeld van 
de Amsterdamse Aanpak Top600. “De term Top100 
verwijst niet naar het aantal personen op de lijst, 
maar naar de 100 procent aanpak. Die wordt 
 ingevlogen vanuit het strafrecht, civiel recht, 
bestuursrecht en fiscaalrecht,” zegt Dam over het 
verschil tussen de Tilburgse en Amsterdamse werk-
wijze. Veelplegers kunnen naast een strafrechtelijk 
traject bijvoorbeeld een gebiedsverbod, beslag-
legging op hun inkomen of een uithuisplaatsing 
tegemoet zien. In de strijd tegen overvallen is het 
heterdaadteam van cruciaal belang, stelt Dam. 

“Dat is een volwaardig operationeel team van 15 tot 
20  politiemensen die structureel beschikbaar zijn 
om in actie te komen bij incidenten.”

Net als in Amsterdam kent de Tilburgse aanpak 
drie pijlers: lik-op-stuk, zorg na detentie en 
 pre ventie richting gezinsleden van daders. Dam: 
“Het komt voor dat als je een dader aanpakt, je 
eigenlijk een heel systeem opentrekt. Dan zie je dat 
ouders verslaafd zijn, of broertjes en zusjes dreigen 
af te glijden. In dat geval praat je meer over een 
systeem aanpak dan een persoonsgerichte aanpak 
– en heb je een integrale werkwijze met alle keten-
partners nodig.” Afstemming van die werkwijze 
vindt in  Tilburg plaats in het Zorg- en Veiligheids-
huis, dat sinds 2008 bestaat.

AFGLIJDEN
“In de huidige fase staat met name lik-op-stuk op 
de voorgrond. Maar het is de bedoeling om in de 
toekomst meer te gaan werken aan de preventieve 
kant,” zegt Dam over de Top100, die in het eerste jaar 
ruim 110 personen telde. Voor bijna een derde daar-
van is een plan van aanpak opgesteld, vrijwel altijd 
binnen de pijler lik-op-stuk. Maar er zijn plannen 
voor een ‘light’ versie van de Top100, die risico-
jongeren in beeld brengt. 

‘Wij zijn niet op 
de wereld gezet 
om te wachten 
tot iets fout gaat’ 

Dam verwacht dat de contouren van zo’n vervol-
gaanpak in de komende twee jaar zichtbaar worden. 
“Het is niet zo dat wij op de wereld gezet zijn om te 
wachten tot iets fout gaat. Maar om te weten waar 
je je dan op moet richten, heb je betrouwbare 
 indicatoren, gegevens en ervaringen nodig. We zien 
dat 40 procent van de personen in de Top100 pleger 
zijn van huiselijk geweld. En een flink deel heeft 
bijzonder onderwijs gevolgd, wat een indicatie kan 
zijn van laag verstandelijke vermogens. Met zulke 
indicatoren kan je straks mogelijk voorkomen dat 
mensen afglijden naar een Top100 status.” <<

Tabel 1 > Overvalcijfers

totaal aantal overvallen woningovervallen* woningovervallen 55+**

2009 2898 841 (29,0%) 159 (18,9%)

2010 2572 767 (29,8%) 184 (24,0%)

2011 2272 768 (33,8%) 173 (22,5%)

2012 1982 692 (34,9%) 200 (28,9%)

* Percentages verwijzen naar het aandeel woningovervallen ten opzichte van het totaal aantal overvallen.

**  Percentages verwijzen naar het aandeel woningovervallen op personen van 55 jaar en ouder ten opzichte van 

het totaal aantal woningovervallen.
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“Als je een plattelandsgemeente bent waar overval-
len zelden voorkomen, is een heel actieplan mis-
schien te veel van goede. Maar uiteindelijk ben je 
als gemeente wel aan jezelf en aan de inwoners 
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Handelaars in gebruikte goederen moeten 
verplicht een inkoopregister bijhouden van 

de verkopers en de ingekochte goederen 
 / foto: Liesbeth Dingemans.

 REPORTAGE  Publiek-private samenwerking tegen heling 

‘ WE WILLEN 
DE AFZETMARKT 
VERSTOREN’ 

door Lynsey Dubbeld

 ‘A
ls wijkagent in de binnenstad van Apeldoorn zag ik 
regelmatig junks en daklozen tweedehandswinkels 
binnengaan. Ik was nieuwsgierig en ben bij de onder-
nemers gaan vragen wat er gebeurde. Er bleken 

 telefoontjes te worden verkocht. Ik dacht meteen: dat kan 
niet in de haak zijn. Maar bewijs maar eens wie de dader is.” 
Dat zegt de Apeldoornse wijkagent Dick voor de Poorte over 
de aanleiding voor het digitale opkopersregister dat sinds 
maart 2011 in de gemeente in gebruik is. 

Voor de Poorte bedacht een systeem waarmee handelaars 
in tweedehandsgoederen, zoals fietsen, mobiele telefoons 
en juwelen, op de computer hun inkoopgegevens bijhou-
den. De productgegevens worden vervolgens automatisch 
vergeleken met de informatie over gestolen goederen die is 
opgenomen in de landelijke database Stopheling.nl. En de 
politie kan de gegevens uit het digitaal opkopersregister 
combineren met registraties in het bedrijfsprocessen-
systeem van de politie. Zo wordt het dieven en helers 
moeilijk gemaakt.

Bedrijfsleven

Politie, gemeenten en ondernemers binden steeds vaker de strijd aan 
met dieven en helers. Het digitale opkopersregister toont zich daarbij 
een onmisbaar wapen. “Ik ben ervan overtuigd dat er een preventieve 
werking van het digitale opkopersregister uitgaat.”
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dit soort kassystemen hopelijk gekoppeld worden aan 
Stopheling.nl.” Zowel Voor de Poorte als Van der Pijll 
 benadrukt dat de particuliere kassasystemen, hoe verfijnd 
ook, ondernemers niet ontslaan van hun registratieplicht.

“Ik heb nog nooit een boete hoeven schrijven”, zegt Voor 
de Poorte over de naleving van de registerplicht sinds de 
 introductie van het digitale opkopersregister. “Als ik bij onder-
nemers langskom om het systeem te introduceren, beloven 
ze altijd te gaan registreren. En de dreiging met een boete is 
vaak voldoende om hen dat ook daadwerkelijk te laten doen. 
Alle handelaars die in Apeldoorn vallen onder het regime van 
de registratieplicht vullen, voor zover ik weet, hun digitale 
opkopersregister.” De controle daarop is voor de politie sneller, 
eenvoudiger en minder arbeidsintensief dan voorheen. 
Volgens Voor de Poorte was de controle op de papieren inkoop-
registers door een gebrek aan politiecapaciteit in de loop der 
jaren steeds minder geworden, met als gevolg dat onder-
nemers er ook minder aandacht aan besteedden. 

OMSMELTEN
Een knelpunt bij het digitale opkopersregister is nog altijd 
de gebrekkige kennis over de wet bij handelaars in unieke 
tweedehandsgoederen, zegt Voor de Poorte. “Je moest 
eens weten hoeveel meiden en jongens van zestien mobiele 
 telefoontjes verkopen. Veel ondernemers weten niet dat 
iemand achttien jaar moet zijn om tweedehandsgoederen 
te mogen verkopen aan handelaars. En inkopers van sieraden 
moeten een ingekocht artikel drie dagen bewaren, zodat 
de politie de gelegenheid heeft om onderzoek te doen naar 

Om draagvlak te creëren heeft de politie ondernemers bij 
de introductie van het systeem nadrukkelijk benaderd als 
partners in de strijd tegen criminaliteit, in plaats van als 
 objecten van verscherpte controle. En er zijn met justitie 
afspraken gemaakt bedrijven waarbij de eerste keer gestolen 
goederen worden aangetroffen, in beginsel niet te vervolgen. 
Daardoor is de bereidheid tot medewerking aan het opkopers-
register groot, merken gemeente en politie.

Voor de Poorte had bij de introductie van het digitale opko-
persregister in Apeldoorn de nodige overredingskracht nodig, 
zegt hij nu. “Ik moest ondernemers wel eens overtuigen dat 
een digitaal register echt iets anders is dan de boeken die 
de politie tot dan toe nauwelijks controleerde. Ze merken 
dat de politie nu wel degelijk iets met het register doet en 
dan gaat de medewerking steeds soepeler verlopen. Sommige 
ondernemers vinden het nog altijd dubbel werk: die hebben 
een uitgekiend kassysteem en moeten desondanks een 
inkoopregister bijhouden.” 

‘We waarschuwen voor 
de aankoop van al te 
 goedkope goederen’ 

Van der Pijll herkent dat probleem. “Er zijn grote ketens 
met een eigen verkoopsysteem en dan betekent een digitaal 
opkopersregister ernaast extra werk. In de toekomst kunnen 

GEWAARMERKT
Handelaars in gebruikte goederen zijn op grond van artikel 437 
van het wetboek van Strafrecht verplicht een inkoopregister 
bij te houden van de verkopers en van de ingekochte goederen. 
In de Algemeen Plaatselijke Verordening kan de burgemeester 
vastleggen dat naast het papieren ook het digitale opkopers-
register dienst doet als een doorlopend en gewaarmerkt 
 register zoals bedoeld in de wet.

‘Het digitale opkopers-
register doet veel meer 
dan het vergelijken 
van nummers’

Het digitale opkopersregister wordt sinds 2011 in de gemeente 
Apeldoorn gebruikt. Ook in onder andere Amersfoort, 
Helmond, Hilversum, Kampen, Leiden en Rotterdam wordt 
er mee gewerkt. “Wij waren er meteen van overtuigd dat 
het digitale opkopersregister een gat vult in de aanpak van 
heling”, zegt Michiel van der Pijll van de gemeente Tilburg, 
waar het systeem sinds 2011 operationeel is. “Het systeem 
houdt illegale handel al bij de voordeur van de handelaar 
tegen. Wij vragen handelaars om direct op Stopheling.nl te 
 kijken als ze een goed krijgen aangeboden met serienummer. 
We zien dat ondernemers daardoor al vóór de inkoop contro-
leren en op die manier heling voorkomen. Je kunt wel proberen 

boeven te vangen – en dat doet moet je ook doen – maar 
we willen ook de afzetmarkt verstoren.”

“Het digitale opkopersregister doet inmiddels al veel meer dan 
het vergelijken van nummers en het checken van automatisch 
gegenereerde hits,” zegt ook Voor de Poorte. “Ik kan bijvoor-
beeld op basis van gegevens over identiteitsbewijzen kijken in 
het opsporingsregister van de politie en op die manier achter-
halen dat een verkoper in Apeldoorn een oplichter is die lande-
lijk opereert. En ik heb wel eens ontdekt dat iemand bij een 
winkel goud verkoopt en vervolgens bij de politie aangifte 
komt doen van inbraak.”

ZUIVER
In Tilburg zijn gemeente, politie en ondernemers tevreden 
over het digitale opkopersregister, zegt Van der Pijll. 
“Het  digitaal voeren van een inkoopregister is technisch 
goed mogelijk en werkt eenvoudig. Ik kan me voorstellen 
dat  handelaren die minder zuiver op de graat zijn er niet 
mee  willen werken. Maar er is nu eenmaal een wettelijke 
 registerplicht.” 

‘Ondernemers merken 
dat de politie wel 
 degelijk iets met 
het register doet’

>>
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via gehuurde opslagruimte worden verhandeld, kan nog tot 
hoofdbrekens leiden. Verhuurders van opslagruimte voeren 
nauwelijks controles uit, en opsporingsinstanties kunnen er 
niet zomaar binnen treden. 

De software voor het digitale opkopersregister is in ieder 
geval al klaar voor landelijke dekking. De politie Apeldoorn, 
die het grootste deel van de investering van het digitale 
 opkopersregister voor haar rekening nam, heeft bij de ontwik-
keling van het systeem rekening gehouden met landelijke 
 toepasbaarheid. Voor de Poorte: “Er is niet zo veel voor nodig 
om het digitale opkopersregister landelijk in gebruik te 
nemen. Als de minister van Veiligheid en Justitie alle korpsen 
en gemeenten opdracht geeft een digitale registerplicht in te 
voeren, dan is het zo geregeld.” <<

Of schietverenigingen die voor wapenvergunningen lijstjes 
bijhouden over hun leden.” Naar aanleiding van het schiet-
incident in Alphen aan den Rijn heeft de politie de opdracht 
gekregen om registers van schietverenigingen te controleren 
– en dat is veel werk zonder een digitale registratie.

Ook in de koperhandel liggen er kansen. Met ingang van 
1 januari 2013 geldt een legitimatieplicht voor de handel in 
koper en koperlegeringen. Die moet het voor koperdieven 
moeilijker maken om hun gestolen waar aan te bieden, 
 terwijl tegelijkertijd de opsporing vergemakkelijkt wordt.

“Ik ben ervan overtuigd dat er een preventieve werking van 
het digitale opkopersregister uitgaat,” zegt Voor de Poorte, 
die alleen al in 2012 via het systeem meer dan honderd proces-
sen-verbaal opmaakte. “Er zou natuurlijk nog wel landelijk iets 
moeten gaan gebeuren. We zien dat er langzamerhand minder 
numerieke hits zijn tussen het digitale opkopersregister en 
Stopheling.nl. Dat zou kunnen betekenen dat er een verplaat-
sing optreedt – naar andere steden, of naar illegale markten 
zoals in cafés.” Bij een landelijk werkend register kan de politie 
beter doorrechercheren, verwacht Voor de Poorte. “Ik kan 
 dieven die tijdens Koninginnedag op straat in Amsterdam 
telefoontjes hebben gestolen, bij een pandjeswinkel hier in 
Apeldoorn oppakken. Dat is toch mooi?”

“Een landelijke uitrol is helemaal prima, maar dan moet er ook 
iets gedaan worden aan de follow-up”, waarschuwt Van Pijll. 
“Er is dan meer capaciteit nodig voor registercontroles en voor 
recherche.” Ook de trend dat gestolen goederen steeds vaker 

de herkomst. Maar soms hebben ze het goud al omgesmolten 
als wij langskomen.”

Ook onder burgers kan de kennis over heling nog verbeteren. 
Van der Pijll: “Wij hebben gemerkt dat veel mensen niet weten 
dat als ze een fiets kopen die achteraf gestolen blijkt te zijn, 
ze een misdaad hebben begaan.” De gemeente Tilburg werkt 
inmiddels actief aan het vergroten van bewustzijn van de 
 problematiek. “We waarschuwen voor de aankoop van al te 
goedkope goederen. Op Facebook staat een advertentie voor 
een iPhone met een heel lage prijs. Mensen die daarop reage-
ren worden doorverwezen naar Hetisnietnormaal.nl, een 
 webpagina met basisinformatie over helingbestrijding.” De 
gemeente voert ook campagnes met flyers en posters, en er is 
een lokraam in de stad. De Taskforce Veiligheid Tilburg speurt 
bovendien proactief verkoopwebsites af en benadert adver-
teerders die extreem goedkope producten aanbieden.

‘Stopheling.nl kan 
 goedwillende burgers 
een stukje zekerheid 
geven’

Bewoners van Tilburg worden ook aangemoedigd om 
Stopheling.nl te checken voordat ze tot de aankoop van een 
tweedehands product met een uniek serienummer overgaan. 

Voor de Poorte ziet dat vooral als een hulpmiddel bij de handel 
in fietsen en auto’s. “De markt in tweedehands fietsen en 
auto’s is zo groot dat het risico op heling enorm is. De website 
en app van Stopheling.nl kunnen goedwillende burgers een 
stukje zekerheid geven over de herkomst van hun aankoop. 
En ondernemers kunnen zich ermee vrijwaren van de 
 beschuldiging van heling.”

‘Er zou natuurlijk nog 
wel landelijk iets 
 moeten gaan gebeuren’ 

Ook heling via internet is nog een punt van aandacht. Van 
der Pijll: “Je zou met verkoopsites zoals Marktplaats.nl en 
Speurders.nl kunnen afspreken dat ze alle advertenties van 
artikelen met een uniek serienummer, moeten aanbieden 
met vermelding van dat nummer.” Consumenten kunnen 
dan via Stopheling.nl nagaan of die goederen als gestolen 
geregistreerd staan. 

KOPERDIEVEN
“Het wetboek van Strafrecht is een jaar of honderd geleden 
geschreven. Er staan tal van controlemogelijkheden in, maar 
allemaal met papieren boekjes en papieren vergunningen. 
Daar kan je digitaal veel meer mee doen”, zegt Voor de Poorte 
over de toekomst van het systeem dat hij bedacht voor 
inkoopregisters. “Neem de nachtregisters van hotels. 
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beter doorrechercheren, verwacht Voor de Poorte. “Ik kan 
 dieven die tijdens Koninginnedag op straat in Amsterdam 
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De ChristenUnie werkt aan een initia-
tiefwet om het bezoeken van prostitu-
ees strafbaar te maken. In Zweden is dat 
ook gebeurd. En met groot succes, zegt 
de regering. Prostitutie is uit het straat-
beeld verdwenen. Betaalde seks wordt 
tegenwoordig door alle Zweedse man-
nen afgewezen. En omdat er vrijwel geen 
prostitutie meer is, zou ook de vrouwen-
handel sterk zijn verminderd. Noorwe-
gen, Finland en Spanje (Barcelona) heb-
ben het Zweedse model inmiddels 
overgenomen. Ierland heeft het in stu-
die. De Franse minster van vrouwenza-
ken overweegt invoering. In kringen van 
het Europese Parlement wordt al over 
een Europese ‘hoerenlopersrichtlijn’ 
gesproken.

Moeten we de Europese (Christen) Unie 
hierin volgen? Het staat vast dat in 
Nederland binnen de gegunde sector 
prostituees nog steeds op grote schaal 
worden uitgebuit. Er is dus reden om 

open te staan voor nieuwe initiatieven. 
Probleem daarbij is wel dat de door de 
Zweden omarmde uitbanning van pros-
titutie een lange voorgeschiedenis kent. 
Zoals bekend heeft de Rooms-Katholie-
ke Kerk prostitutie door de eeuwen heen 
bestreden. En, zoals ook bekend, zonder 
daarmee ooit enig resultaat te boeken. 
In de huidige tijd heeft de kerk in de 
strijd tegen de prostitutie een bondge-
noot in de orthodoxe feministen gevon-
den. Tijdens de onderhandelingen over 
het VN Verdrag tegen Mensenhandel 
vormden de Heilige Stoel en de feminis-
tische fundamentalisten een monster-
verbond. Eendrachtig pleitten ze ervoor 
alle vormen van prostitutie als uitbui-
ting te bestempelen. De Nederlandse 
delegatie heeft daar toen, met het oog 
op de gegunde seksbedrijven in ons 
land, een stokje voor gestoken. Maar nu 
is de uitbanning van prostitutie dus op 
de internationale agenda weer helemaal 
terug. En wel met het vrouwvriendelijke 
Zweedse model! 

Maar waarom heet het criminaliseren 
van prostitutiebezoek eigenlijk het 
Zweedse model? Het aanbieden en 
 afnemen van betaalde seks is toch ook 
in de Verenigde Staten al sinds mensen-
heugenis verboden? Waarom heet het 
dan niet het Amerikaanse model? 
Omdat het daar nooit heeft gewerkt, 
natuurlijk. En dus voor niemand een 
model kan wezen. Maar als het beleid 
in de Verenigde Staten is mislukt, hoe 
kan het dan in Zweden zo’n succes zijn? 
Of berust dat succes van het Zweedse 
model op christelijk-feministische 
 propagandapraat? Om op deze vraag 
een antwoord te krijgen, hoeft men 
slechts bij Google de zoekwoorden 
‘Stockholm’en ‘escortgirl’ in te tikken.  

Nergens in Europa is er zo’n groot 
 digitaal aanbod van sekswerkers als in 
prostitutievrij Zweden! Het succes van 
het Zweedse model bestaat er uit dat 
Zweedse ‘modellen’ nu op geheime 
adressen werken en hun klanten via 
internet en mobiele telefoons werven. 
De positie van de sekswerkers is er door 
verzwakt. Dat Zweedse mannen nu 
 sociaal wenselijke antwoorden geven 
op enquêtevragen over prostitutie-
bezoek is dan een schrale troost. 

In Denemarken heeft de nieuwe sociaal-
democratische regeringscoalitie de 
plannen voor invoering van het Zweedse 
model in de ijskast gezet. Deense hulp-
verleners waarschuwden voor Stock-
holmse toestanden. Het risico dat het 
prostitutiewezen ook in Denemarken 
ondergronds zou gaan, werd te groot 
geacht. Ook in Nederland zullen zulke 
voorstellen er slechts toe leiden dat de 
nog steeds niet bij de wet geregelde 
escortsector nog sneller gaat groeien 
dan deze toch al doet. Googelt u maar 
even ‘Amsterdam’ en ‘escortgirl’. De 
advertenties komen voor een groot deel 
van in Ierland gevestigde websites – die 
ook naar voren komen in een zoekop-
dracht naar escorts in Stockholm. Qua 
praktische resultaten verschillen de 
Zweedse en Nederlandse modellen niet 
eens zoveel van elkaar. Beiden gaan 
voorbij aan de snelle digitalisering van 
de seksindustrie binnen de Unie. Het 
Zweeds-Nederlandse struisvogelmodel! 
Laten ze daar in Brussel eens een richt-
lijn over maken. << 

ZWEEDS MODEL

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

“Niet alle diefstallen kunnen voorkomen 
worden, maar met gezond verstand en 
goede gewoonten kan veel leed en romp-
slomp vermeden worden.” Dat zei Philip 
Willekens, directeur-generaal Veiligheid 
en Preventie van het Vlaamse ministerie 
van Binnenlandse Zaken, bij de lancering 
van de campagne Wat niet weg is, is 
gezien. Met deze campagne, die in 
november 2012 van start ging, vraagt 
het ministerie aandacht voor het voor-
komen van diefstal uit auto’s, een 
delict waarvan volgens de laatste cijfers 
225 Belgen per dag slachtoffer worden.

Aan de campagne werken politiekorp-
sen, autokeuringscentra en gemeenten 
mee. Campagneleuzen op parkeerauto-
maten, flyers bij garagebedrijven en 
 gratis raamstickers moeten automobi-
listen ervan overtuigen geen waardevolle 

spullen in de auto achter te laten. Tussen 
2010 en 2011 nam het aantal diefstallen 
uit voertuigen in België flink toe, met 
name in de grote steden. Vooral inge-
bouwde autonavigatiesystemen, identi-
teitsbewijzen, laptops, mobieltjes en 
autoradio’s zijn geliefde doelwitten.

In september 2012 vroeg het ministerie 
van Binnenlandse Zaken aandacht voor 
een ander type veelvoorkomende crimi-
naliteit: de zogenoemde diefstal met 
list, een delict waarvan vooral senioren 
slachtoffer worden. Het ministerie 
 stimuleert lokale overheden, politie-
diensten en seniorenverenigingen om 
ouderen bewust te maken van de modus 
operandi van nepagenten en valse 
meteropnemers. Bewoners worden 
 geïnformeerd via onder andere een 
 brochure met de veelzeggende titel 

‘Laat u niet in de luren leggen’, een kaart-
spel waarmee echte van valse wijkagen-
ten kunnen worden onderscheiden en 
een video waarin een woninginbraak 
met babbeltruc wordt nagespeeld.

Diefstallen houden de gemoederen 
in België ook op andere niveaus bezig. 
Zo sloten het ministerie van Justitie en 
het federaal parket in 2012 een nieuw 
samenwerkingsakkoord om rondtrek-
kende daderbendes aan te pakken. 
Na Roemenië (2008), Albanië (2010) en 
Servië (2011) was nu Moldavië aan de 
beurt. Het akkoord regelt dat daders 
die in België in de kraag worden gevat, 
ook in hun land van herkomst onder-
werp van opsporingsonderzoek worden. 
Bovendien kunnen via het samen-
werkingsverband criminele winsten en 
bezittingen, die vaak zijn verkregen met 
inbraken en heling, worden afgenomen. 

Ondertussen mag bij de aanpak van 
 corruptie nog wel een tandje worden 
 bijgezet, kan worden afgeleid uit Vlaams 
opinieonderzoek. De 607 ondervraagde 
Vlamingen zijn weliswaar opvallend 
tolerant over situaties waarbij politici 
zijn betrokken, maar beschouwen 
machtsmisbruik dat wordt ingezet voor 
directe, persoonlijke verrijking wel als 
typisch kenmerk van corrupt gedrag. 
Onderzoeker Arne Dormaels concludeert 
dan ook dat extra aandacht voor de 
bestrijding van corruptie in het bedrijfs-
leven geen overbodige luxe is, als we de 
percepties van Vlaamse burgers serieus 
willen nemen. En net als bij diefstal en 
inbraak, kunnen ook bij corruptie pre-
ventieve maatregelen en publiek-private 
samenwerking hun diensten bewijzen.
<< Lynsey Dubbeld

VEILIGHEID 
IN VLAANDEREN

Buitenlandse berichten
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Column
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ees strafbaar te maken. In Zweden is dat 
ook gebeurd. En met groot succes, zegt 
de regering. Prostitutie is uit het straat-
beeld verdwenen. Betaalde seks wordt 
tegenwoordig door alle Zweedse man-
nen afgewezen. En omdat er vrijwel geen 
prostitutie meer is, zou ook de vrouwen-
handel sterk zijn verminderd. Noorwe-
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ben het Zweedse model inmiddels 
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het Europese Parlement wordt al over 
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op de gegunde seksbedrijven in ons 
land, een stokje voor gestoken. Maar nu 
is de uitbanning van prostitutie dus op 
de internationale agenda weer helemaal 
terug. En wel met het vrouwvriendelijke 
Zweedse model! 

Maar waarom heet het criminaliseren 
van prostitutiebezoek eigenlijk het 
Zweedse model? Het aanbieden en 
 afnemen van betaalde seks is toch ook 
in de Verenigde Staten al sinds mensen-
heugenis verboden? Waarom heet het 
dan niet het Amerikaanse model? 
Omdat het daar nooit heeft gewerkt, 
natuurlijk. En dus voor niemand een 
model kan wezen. Maar als het beleid 
in de Verenigde Staten is mislukt, hoe 
kan het dan in Zweden zo’n succes zijn? 
Of berust dat succes van het Zweedse 
model op christelijk-feministische 
 propagandapraat? Om op deze vraag 
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ook naar voren komen in een zoekop-
dracht naar escorts in Stockholm. Qua 
praktische resultaten verschillen de 
Zweedse en Nederlandse modellen niet 
eens zoveel van elkaar. Beiden gaan 
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lijn over maken. << 

ZWEEDS MODEL

Jan van Dijk is emeritus hoogleraar 
Victimologie en Menselijke Veiligheid 
aan de Universiteit van Tilburg.
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en Preventie van het Vlaamse ministerie 
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gezien. Met deze campagne, die in 
november 2012 van start ging, vraagt 
het ministerie aandacht voor het voor-
komen van diefstal uit auto’s, een 
delict waarvan volgens de laatste cijfers 
225 Belgen per dag slachtoffer worden.

Aan de campagne werken politiekorp-
sen, autokeuringscentra en gemeenten 
mee. Campagneleuzen op parkeerauto-
maten, flyers bij garagebedrijven en 
 gratis raamstickers moeten automobi-
listen ervan overtuigen geen waardevolle 

spullen in de auto achter te laten. Tussen 
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uit voertuigen in België flink toe, met 
name in de grote steden. Vooral inge-
bouwde autonavigatiesystemen, identi-
teitsbewijzen, laptops, mobieltjes en 
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een ander type veelvoorkomende crimi-
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operandi van nepagenten en valse 
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spel waarmee echte van valse wijkagen-
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kende daderbendes aan te pakken. 
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<< Lynsey Dubbeld
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