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beter aan de gedoogcriteria. en 
de wietpas kan op lokaal niveau 
blijvend effect hebben op de 
 overlast van drugstoeristen, 
blijkt uit onderzoek in dordrecht. 

6 Crimi-trends

20 
Werkvloer
veilige publieke taak
 FOTOSEriE  Werknemers met een  
publieke taak die slachtoffer worden 
van agressie of geweld, doen maar 
mondjesmaat aangifte. 

26 
veiligheidshuizen
onderzoek in zeven brabantse 
veiligheidshuizen laat zien dat er vier 
voorwaarden zijn voor effectief casus-
overleg over huiselijk geweld. 

30 
statuswijken
bij overlast, verloedering en onveilig-
heidsgevoelens denken we eerder aan 
krachtwijken dan aan buurten met een 
hoge status. maar de vervalspiraal  
vereist nuancering. 
 

38 
veiligheidsbeleving
burgers voelen zich veiliger, maar hebben 
tegelijkertijd het gevoel dat de veiligheid 
in ons land verslechtert. 

42 
autokraken
 iNTErViEw   frits naafs, burgemeester 
van de gemeente utrechtse Heuvelrug: 
‘autokraak gebeurt razendsnel en 
de schade is enorm.’

46 
geweld in de wijk
van klopjachten tot uit de hand gelopen 
buurtconflicten. geweld in de woon-
buurt vraagt om contextspecifiek beleid 
en een dadergerichte aanpak. 

vaste rubrieken
03 redactioneel
04 snippers
56 Column
57 buitenlandse berichten
58 CCv-nieuws
59 Colofon
60 Het nabeeld
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klant verkopen / foto: Inge van Mill.

Gemeenten willen 
meer controle over de 
aanvoer van softdrugs 
naar de coffeeshops 
/ foto: Inge van Mill. 

ambiëren gemeentelijke wietkwekerijen. daarmee 
houden gemeenten controle over de aanvoer van 
drugs naar de coffeeshops, is de gedachte. Hoe reëel 
is deze wens? Heel reëel, volgens Jan brouwer, 
 hoogleraar algemene rechtswetenschap aan de 
 rijksuniversiteit groningen. nederlandse gemeenten 
kunnen, zolang zij afspraken maken met het open-
baar ministerie, gerust experimenteren met wietteelt, 
zo zei brouwer in de media. Want inter nationale 
 verdragen bieden daarvoor voldoende ruimte, zoals 
zou blijken uit het beleid van de  amerikaanse staten 
Washington en Colorado, waar wietteelt vorig jaar 
werd gelegaliseerd. 

over de gemeentelijke rebellie is minister opstelten 
van veiligheid en Justitie not amused. kan de minister 
zich dan nergens over verheugen? zeker wel. al lange 
tijd is een belangrijk uitgangspunt voor de veilig-
heidszorg om de samenleving zelf haar verantwoor-
delijkheid te laten nemen. en het proces van respon-
sibilisering (zoals het wordt genoemd), lijkt zich nu 
langzaam maar zeker te voltrekken – ook in de wereld 
van de coffeeshops. in steden zoals Tilburg huren 
 coffeeshophouders zelf beveiligers om de buurt 
 leefbaar te houden. en zo zijn er tal van voorbeelden 
in het land. er is dus progressie. << alfred Hakkert

de ingewikkelde dans die regelgeving rondom 
 coffeeshops en praktijk met elkaar aangaan, is 
voor buitenstaanders soms nauwelijks te volgen. 
Het nabijheidcriterium, ingezetenencriterium en 
besloten-clubcriterium werden geïntroduceerd. 
Het laatste moest de invoering van de zogeheten 
wietpas mogelijk maken. onderzoekers bert biele-
man en rick nijkamp van bureau intraval brengen 
in de Crimi-trends in dit nummer van secondant 
het landschap van de coffeeshops in kaart. Wat 
betekende de wietpas voor de praktijk? in dordrecht 
daalde het aantal klanten sterk na invoering van 
de wietpas. zij waren bang dat de registratie het 
afsluiten van een ziektekostenverzekering zou 
 kunnen bemoeilijken. bang voor een wietstigma 
dus. maar gebruikers die zich niet willen laten 
 registreren, benutten andere kanalen om aan 
 softdrugs te komen, stellen de onderzoekers vast. 
zou dat van tevoren zijn ingecalculeerd? de realiteit 
is weerbarstig, heet het dan. 

inmiddels behoort de wietpas alweer tot het 
 ver leden. maar de ontwikkelingen op lokaal niveau 
staan niet stil. veel gemeenten, die de buik vol 
 hebben van de overlast door hennepcriminaliteit, 
bezinnen zich op het softdrugsbeleid. sommige 
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bij mensenhandel denken we al snel 
aan prostitutiegebieden in grote steden. 
Ten onrechte, want mensenhandel kan in 
elke gemeente voorkomen. dat schrijft 
de nationaal rapporteur mensenhandel 
en seksueel geweld tegen kinderen, 
Corinne dettmeijer, in een recent rapport 
over de gemeentelijke aanpak van de 
problematiek. de ervaringen in arnhem, 

emmen, eindhoven en vlaardingen 
maken duidelijk dat mensenhandel zich 
afspeelt in bedrijfstakken die in vrijwel 
elke gemeente vertegenwoordigd zijn: 
niet alleen in de seksbranche, maar ook 
in de land- en tuinbouw, schoonmaak, 
horeca en bouw.

volgens het rapport van dettmeijer 
wordt de bestrijding van mensen-
handel bemoeilijkt door de beperkte 
zicht baarheid van het fenomeen. 
 daarnaast plaatst de aanpak van 
de problematiek gemeenten voor 
de nodige uitdagingen. bijvoorbeeld 
omdat regionale afstemming nodig 
is om  verplaatsingseffecten te voor-
komen. daarnaast is samen werking 
met relevante partijen een must, zoals 
tussen politie, openbaar ministerie, 
belastingdienst, kamer van koop-
handel en  zorginstellingen.

mensenhandel

Mensenhandel. Effectieve aanpak op 
gemeentelijk niveau bepleit een integrale 
aanpak, die strafrechtelijke, bestuurs-
rechtelijke en fiscaalrechtelijke maat-
regelen combineert. de lokale overheid 
is daarbij essentieel. vanuit haar regierol 
staat de gemeente in verbinding met alle 
organisaties die een taak hebben in de 
bestrijding van mensenhandel. en zij 
beschikt over tal van bestuurlijke midde-
len en bevoegdheden om het mensen-
handelproces te frustreren en te voor-
komen. daarbij is voor de burgemeester 
een bijzondere rol weggelegd. die kan de 
bestuurlijke daadkracht tonen die nood-
zakelijk is voor een effectieve aanpak van 
mensenhandel op regionaal niveau. 

Mensenhandel. Effectieve aanpak op gemeentelijk 
niveau. Lessen uit de praktijk, Bureau Nationaal 
rapporteur Mensenhandel, Den Haag, 2012.

is innovatie een sleets woord? de lande-
lijke en internationale ontwikkelingen 
 in veiligheid schreeuwen om innovatie, 
schrijft Tno in haar jaarlijkse publicatie 
over maatschappelijke veiligheid. de 
organisatie pleit voor een integrale, 
 toekomstgerichte visie waarmee sneller, 
slimmer, productiever en goedkoper kan 
worden gereageerd op de veiligheids-
problemen van nu en straks. 

in Veiligheid schreeuwt om innovatie advi-
seert Tno organisaties op het gebied van 
maatschappelijke veiligheid om te wer-
ken met zogenoemde innovatieagenda’s. 
die agenda’s benoemen innovatiedoelen 
voor de komende jaren en brengen via 
een raamwerk in kaart hoe problemen 
vanuit verschillende taken en verant-
woordelijkheden kunnen worden aange-
pakt. door op deze manier veiligheids-
beleid te ontwikkelen voor de langere 
termijn, wordt het mogelijk om kennis 
te creëren, vast te houden en te benutten 
in de zoektocht naar nieuwe innovaties. 

Tno sprak daarover met onder andere de 
kwartiermaker van de nationale politie, 
de voorzitter van het College van procu-
reurs-generaal, de nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en veiligheid en de 
algemeen directeur van het nederlands 
forensisch instituut.

Veiligheid schreeuwt om innovatie 
bespreekt bijvoorbeeld het groeiende 
tekort aan beveiligingspersoneel. 

dat betekent dat in de toekomst betere 
resultaten geboekt moeten worden met 
minder mensen. door zo’n thema op 
te nemen in de innovatieagenda, kan 
systematisch worden onderzocht welke 
innovaties nodig zijn om het probleem 
het hoofd te bieden. zo zouden mensen 
met autisme hun waarde kunnen bewij-
zen bij het uitkijken van camerabeelden. 
en kan de wisdom of the crowd nog beter 
benut worden voor opsporing en crisis-
communicatie.

Veiligheid schreeuwt om innovatie. Innovatie 
maakt Nederland veiliger, TNO, Den Haag, 2012, 
iSBN 978 90 5986 414 6.

innovatie

“in gevallen van jeugdoverlast wordt 
natuurlijk als eerste de politie gebeld. 
die moet direct optreden. in tweede 
instantie wordt er naar het jongerenwerk 
gekeken.” dat zegt een politieagent in 
een middelgrote gemeente in het boek 
Politie en jongerenwerk. Waardevolle infor
matiebronnen voor lokaal jeugdbeleid?. 
de uitspraak is exemplarisch voor de 

heersende visie op de samenwerking 
tussen politie en jongerenwerk in het 
lokale jeugdbeleid. bij het formuleren 
van lokaal jeugdbeleid legt de politie 
meer gewicht in de schaal, constateren 
de auteurs. aan kennis van jongerenwerk 
hechten beleidsmakers in de praktijk 
kennelijk minder waarde.

uit bestaand onderzoek is bekend dat 
75 procent van de jeugdcriminaliteit 
voortkomt uit groepen of groeps-
dynamische processen. lokale kennis 
over jeugdgroepen is dan ook een must. 
de shortlistmethodiek die de politie 
 hanteert om hinderlijke, overlastgevende 
en criminele jeugdgroepen in kaart 
te brengen, heeft steeds meer opgang 
gekregen. maar volgens Politie en 
jongeren werk kunnen de uitkomsten van 
de zogenoemde inventarisatiemethode 

van het jongerenwerk nog beter benut 
worden voor lokaal jeugdbeleid. dit ver-
kennende onderzoek naar de leefwereld 
van jongeren besteedt namelijk ook 
 aandacht aan zogenoemde aanvaardbare 
jeugdgroepen die geen overlast of hinder 
veroorzaken. Het schetst een rijker en 
genuanceerder beeld van wat er speelt 
binnen de  jongerenpopulatie. 

de onderzoekers bepleiten een ‘peda-
gogische wijkinfrastructuur’ waarin 
opbouwwerkers en politieagenten een 
gedeelde verantwoordelijkheid dragen 
en jongeren een eenduidige boodschap 
over gewenst gedrag geven.

Jaap Noorda, Annelieke van Dijk, Mylene Kroeze, 
Politie en jongerenwerk. Waardevolle informatie
bronnen voor lokaal jeugdbeleid?, Movisie, 
Utrecht, 2012, iSBN 978 90 8869 092 1.

politie en jongerenwerk

buurtbemiddeling tegen burenruzies, 
visolie tegen agressieve gedetineerden, 
sportveldjes tegen hangjeugd. Het zijn 
voorbeelden van veiligheidsinterventies 
die op effectiviteit worden beoordeeld in 
de bundel Wat werkt nu werkelijk? Politiek 
en praktijk van sociale interventies. Het 
jaarboek van het Tijdschrift voor Sociale 
Vraagstukken laat zien wat er aan kennis 
over what works beschikbaar is – op het 
terrein van veiligheid, maar ook van 

jeugdzorg, re-integratie, sociaal beleid en 
gezondheid.

Evidence based aanpakken bieden geen 
recepten die overal werken, waarschuwt 
paul schnabel in zijn voorwoord. Wel 
kunnen praktijkprofessionals, beleids-
makers en politici lessen trekken uit 
 succesvolle interventies. Wat werkt nu 
werkelijk? verkent verschillende manieren 
waarop de uitkomsten van effectiviteits-
onderzoek kunnen bijdragen aan verant-
woorde, op kennis gestoelde beleids-
vorming. 

godfried engbersen laat in zijn bijdrage 
bijvoorbeeld zien waarom nieuwe inter-
venties die écht werken toch geen ingang 
vinden in de beleidswereld. de bewezen 
effectieve maatregelen kunnen bedrei-
gend zijn voor bestaande werkwijzen, of 
risico’s met zich meebrengen voor het 
voortbestaan van de eigen organisatie. 

of men is simpelweg niet op de hoogte 
van de laatste kennis.

dat laatste is geen wonder als je bedenkt 
dat evaluaties tot de minst gerespec-
teerde en gelezen publicaties behoren. in 
het engelse taalgebied worden evaluatie-
studies grey literature genoemd: ze zijn 
vlees noch vis, en doorgaans saai om 
te lezen. maar de voorbeelden uit Wat 
werkt nu werkelijk? laten zien dat beleids-
onderzoeken potentieel ontregelend zijn: 
bepaalde maatregelen kunnen erdoor 
geaccepteerd raken, en anderen juist in 
diskrediet gebracht. de verhitte discus-
sies over heropvoedingskampen zoals 
glen mills bewijzen dat.

Justus Uitermark, Amy-Jane gielen, Marcel Ham 
(red.), Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk 
van sociale interventies, Van gennep, 
Amsterdam, 2012, iSBN 978 94 6164 185 4.

evalueren

secondant #2 | mei 2013 54 secondant #2 | mei 2013 



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

secondant #2 | mei 2013 76 secondant #2 | mei 2013 

ontwikkelingen in het nederlandse drugsbeleid 

minder 
Coffeeshops 
met minder 
klanten

Crimi-trends

Wat gebeurde er rond de nederlandse coffeeshops voor en 
na de invoering van de wietpas? Bert Bieleman en Rick Nijkamp 
schetsen de ontwikkelingen in het softdrugsbeleid. de gevolgen 
voor de lokale veiligheidspraktijk bleken bijvoorbeeld in 
dordrecht. daar liep het aantal klanten van coffeeshops blijvend 
terug – ook na de afschaffing van de wietpas. 

Coffeeshops worden niet 
vervolgd als ze zich goed aan 
de gedoogcriteria houden / 
foto: Inge van Mill.
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door bert bieleman en rick nijkamp
bert bieleman en rick nijkamp zijn respectievelijk als directeur en 

onderzoeker verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau intraval.

 T
wee derde van de 418 nederlandse gemeenten voerde 
eind 2011 een nulbeleid, hetgeen wil zeggen dat coffee-
shops niet worden gedoogd. daarnaast hanteerde een 
kwart (in totaal 105 gemeenten) een maximumbeleid. 

en minder dan een tiende van de gemeenten had geen formeel 
beleid. deze situatie was grotendeels vergelijkbaar met de 
voorgaande jaren.

eind 2011 waren er in nederland in totaal 651 coffeeshops, 
gevestigd in 104 gemeenten (zie figuur 1). de afgelopen jaren is 
het aantal coffeeshops gestaag verminderd. Het aantal coffee-
shops ligt in 2011 2,3 procent lager dan in 2009, toen er in totaal 
666 coffeeshops waren.

gedogen
al jaren geeft het overgrote deel van de coffeeshopgemeenten 
aan dat de definiëring van de gedoogcriteria expliciet is afge-
stemd op de landelijke richtlijnen van het College van procu-
reurs-generaal. de landelijke definities van deze zogenoemde 

softdrugstoerisme
vóór de invoering van de wietpas zijn het met name bewoners 
in enkele grensgemeenten in zuid-nederland die veel overlast 
rond coffeeshops ervaren. dat komt mede door het grote 
 aantal drugstoeristen uit belgië, frankrijk en duitsland dat 
dagelijks in de regio komt. 

Tabel 1 laat zien hoe massaal het sofdrugstoerisme in zuid-
nederland is geweest, voorafgaand aan de invoering van de 
wietpas. de drukte bij sommige coffeeshops in grensgemeen-
ten is moeilijk voorstelbaar. op vrijdag- en zaterdagavonden 
stonden bij enkele coffeeshops (buiten) geregeld meterslange 
rijen met klanten. bij sommige coffeeshops werd een volg-
nummerautomaat neergezet om bezoekers gestructureerd te 
laten binnenstromen. daarbij gebeurde het regelmatig dat 
klanten ruim drie kwartier op hun beurt moesten wachten. 
 
landelijk bezien werden in rotterdam de meeste bezoeken 
aan coffeeshops gebracht. van de grensgemeenten kende 
maastricht de meeste coffeeshopbezoekers. gemiddeld 
 werden hier 10600 bezoeken per dag aan coffeeshops 
gebracht. dat zijn bijna vier miljoen bezoeken per jaar. als 
wordt gecorrigeerd voor personen die meerdere coffeeshops 

betrekking op het jeugdcriterium (11 gemeenten) en op 
de maximale handelsvoorraad (13 gemeenten).

uit onderzoeken naar overlast rondom coffeeshops blijkt 
dat overlast varieert in soort en ernst per gemeente, maar 
ook per coffeeshop. er zijn gemeenten waar niet of nauwelijks 
overlast rondom coffeeshops wordt ervaren, terwijl in som-
mige gemeenten veel overlast wordt ervaren in de buurt van 
enkele coffeeshops.

als er overlast wordt ervaren, gaat het bijna altijd om vier 
 vormen van overlast (zie figuur 2). parkeer- en verkeersoverlast 
wordt met afstand het meest genoemd. Het gaat dan om 
 bijvoorbeeld slordig geparkeerde auto’s, fietsen en brommers 
die doorgang belemmeren, en automobilisten die hard en 
gevaarlijk rijden. 

andere vormen van overlast die vaak genoemd worden, hebben 
te maken met rondhangende jongeren die zich bedreigend 
gedragen, omstanders lastigvallen of vernielingen plegen. 
ook kan er sprake zijn van vervuiling en geluidsoverlast, 
onder andere door bezoekers die vuil achterlaten op straat 
en coffeeshops die harde muziek draaien.

aHoJ-g-criteria zijn: geen reclame, geen harddrugs, geen 
 overlast, geen verkoop aan jongeren onder de 18 jaar, en geen 
verkoop van meer dan 5 gram softdrugs per klant. daarnaast 
mag in de coffeeshop geen alcohol aanwezig zijn en ligt de 
maximale handelsvoorraad softdrugs op 500 gram per dag. 
als aan deze criteria wordt voldaan, dan ziet het openbaar 
ministerie af van vervolging.

in aanvulling op de aHoJ-g-criteria hanteerde in 2011  
83 procent van de gemeenten met coffeeshops een afstands- 
of nabijheidcriterium ten opzichte van scholen. de meeste 
gemeenten hebben gekozen voor een afstand van 250 meter 
of minder dan 250 meter. verder zegt bijna twee derde van 
de coffeeshopgemeenten geen knelpunten te ervaren bij 
het gemeentelijk coffeeshopbeleid. Wel spreken dertien 
gemeenten van een achterdeurproblematiek en kampen 
vier gemeenten met overlast van softdrugstoerisme uit 
het buitenland. 

Coffeeshops lijken zich steeds beter aan de gedoogcriteria te 
houden. in totaal zijn in 2011 niet meer dan 51 overtredingen 
van de aHoJ-g-criteria geconstateerd. dit zijn er 37 minder 
dan in 2007. de vastgestelde overtredingen hebben vooral 

Figuur 1 > Aantal coffeeshops, aantal gemeenten en aantal gemeenten met coffeeshops in Nederland in de periode 1999-2011 Figuur 2 > Vormen van ervaren overlast rond coffeeshops volgens direct omwonenden in Maastricht, Rotterdam en Groningen, in procenten
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Tabel 1b > Coffeeshopbezoek in enkele Nederlandse gemeenten vóór 1 mei 2012 (niet-grensgemeenten)Tabel 1a > Coffeeshopbezoek in enkele Nederlandse gemeenten vóór 1 mei 2012 (grensgemeenten)

nijmegen  

2008

tilburg
2009

groningen
2011

rotterdam
2012

aantallen coffeeshops 15 12 14 41

bezoeken per dag 5700 6700 6700 25 100

bezoekers per dag 4500-5100 niet gemeten 5300-6300 22 600-25 500

meerdere shops op één dag 30% niet gemeten 36% 7%

aandeel buitenlandse bezoekers 12% niet gemeten 4% 5%

met auto 38% niet gemeten 16% 24%

besteding softdrugs 1,6 gram niet gemeten 1,4 gram niet gemeten

 

maastricht
2008

terneuzen  
2009

venlo
2012

aantallen coffeeshops 14 1 5

bezoeken per dag 10 600 600 5300

bezoekers per dag 5300-6300 570-630 4400-5100

meerdere shops op één dag 37% n.v.t 17%

aandeel buitenlandse bezoekers 69% 63% 57%

met auto niet gemeten 88% 47%

besteding softdrugs niet gemeten 2,6 gram 2,6 gram

 

op een dag bezoeken, dan waren er dagelijks tussen de 5300 
en 6300 unieke bezoekers in de maastrichtse coffeeshops. 
in de drie grensgemeenten – maastricht, Terneuzen en venlo – 
was ruim de helft (57 tot 69 procent) van de bezoekers woon-
achtig in het buitenland. Ter vergelijk: in de gemeenten 
 nijmegen, Tilburg, groningen en rotterdam woonde slechts 
een klein percentage (4 tot 12 procent) van de coffeeshop-
bezoekers buiten nederland.

gemiddeld kochten coffeeshopbezoekers tussen de 1,5 en 3 
gram softdrugs per persoon. afhankelijk van de prijs van hasj 
en wiet besteedden bezoekers tussen de 12 en 25 euro. voor een 
aantal coffeeshops bedroeg de jaaromzet miljoenen euro’s. 

verder laat tabel 1 zien dat een groot deel van de coffeeshop-
bezoekers met de auto reisde, hetgeen de nodige parkeer- en 
verkeersoverlast in de grensgemeenten veroorzaakte. ook op 
de wegen rond deze gemeenten deed zich verkeersoverlast 
voor. uit onderzoek in Terneuzen blijkt bovendien dat ongeveer 
de helft van de coffeeshopbezoekers wel eens een auto 
bestuurde na het gebruik van hasj of wiet. 

om coffeeshops in nederland te bezoeken, legden softdrugs-
toeristen grote afstanden af. gemiddeld reisden softdrugs-
toeristen tussen de vijftig en zestig kilometer. enkele bezoekers 
reden meer dan driehonderd kilometer. zij waren afkomstig uit 
bijvoorbeeld zuid-frankrijk en het oosten van duitsland.

wietpas
Coffeeshops hebben op de nodige aandacht kunnen rekenen in 
de regeerakkoorden van het kabinet-rutte i en van het huidige 
kabinet. de zogenoemde wietpas is een van de meest in het 
oog springende kabinetsmaatregelen. 

in 2011 zijn in enkele kamerbrieven de maatregelen over de 
wietpas aangekondigd. de aanwijzing opiumwet is met 
ingang van 1 januari 2012 aangepast. aan de bestaande aHoJ-
g-criteria worden dan twee criteria toegevoegd. Coffeeshops 
worden besloten clubs met een maximum ledenaantal van 
tweeduizend personen. en alleen personen die in nederland 
wonen, mogen lid worden van deze clubs. 

de coffeeshopgemeenten in het zuiden van nederland zijn  
op 1 mei 2012 begonnen met de handhaving van deze nieuwe 
gedoogcriteria. de rest van het land volgt op 1 januari 2013. 

een aantal gemeenten loopt vooruit op de landelijke invoering 
van de wietpas om te anticiperen op een mogelijke verschui-
ving van coffeeshopbezoekers uit het zuiden van het land. 
in bijvoorbeeld de gemeente dordrecht is de wietpas 1 op juli 
2012 ingevoerd. 

dordreCht
eind 2012 heeft bureau intraval de invoering van de wietpas in 
dordrecht geëvalueerd. na de invoering van de nieuwe gedoog-
criteria blijkt de straathandel vooral verplaatst. in de zomer-
maanden van 2012 signaleren bewoners op enkele locaties in 
de binnenstad een toename van straathandel. zij klagen over 
een grotere aanwezigheid van dealers en rondhangende jonge-
ren, en over wildplassen, rommel op straat en bedreigingen. 
maar volgens de politie is sprake van een verplaatsing of 
 verspreiding van de straathandel vanuit andere locaties in 
 dordrecht. de politiecijfers laten namelijk een stijging zien 
die teruggaat tot 2011 en zich voortzet in 2012. en enkele 
 maanden na de invoering van de wietpas is de rust in de buurt 
teruggekeerd. Tijdens het veldwerk in die periode zijn niet of 
nauwelijks dealactiviteiten op straat waargenomen. en door 
de geringere aantallen bezoekers is er nauwelijks sprake van 
parkeer- en verkeersoverlast.

volgens de eigenaren of coffeeshopbeheerders in dordrecht 
is met de komst van de wietpas in de gemeente het aantal 
klanten in hun zaak flink afgenomen. er worden percentages 
genoemd die variëren van 30 tot 70 procent minder klanten in 
de eerste maanden na de invoering. in de periode augustus 
tot november 2012 is het aantal klanten in alle coffeeshops in 
dordrecht weer gegroeid, maar het zijn er nog altijd minder 
dan vóór invoering van de wietpas. volgens de eigenaren 
 willen klanten geen lid worden van de coffeeshop, omdat 
zij wantrouwend staan tegenover de ledenregistratie. soft-
drugsgebruikers vragen zich af wat er met hun persoons-
gegevens gebeurt en zijn bang dat het lidmaatschap 
on bedoelde gevolgen heeft voor hun loopbaan, uitkering 
of zorgverzekering. gebruikers die zich niet willen laten 
 registreren, maken gebruik van andere kanalen om aan 
 softdrugs te komen. zo is in coffeeshops in enkele omlig-
gende gemeenten (zwijndrecht en sliedrecht) sprake van 
een toestroom van dordtenaren.

er zijn geen aanwijzingen dat jongeren in dordrecht na 
 invoering van de wietpas eenvoudiger of juist minder 
 makkelijk aan softdrugs kunnen komen. gezien de beperkte 
toename van de straathandel lijkt een groeiende vermenging 
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De maximale handelsvoorraad 
softdrugs die coffeeshops in huis 

mogen hebben, bedraagt 500 gram 
per dag / foto: Inge van Mill.

van de soft- en harddrugshandel niet aannemelijk. politie-
cijfers over de handel in drugs laten zien dat aan de vraag-
kant juist een scheiding optreedt. in het centrum nemen 
incidenten met softdrugs toe; in woonwijken is vaker sprake 
van incidenten met harddrugs. softdrugsgebruikende 
 jongeren in het centrum zijn naar eigen zeggen helemaal 
niet geïnteresseerd in harddrugs.

ingezetenen
met het regeerakkoord van rutte-asscher is de wietpas 
komen te vervallen. Het ingezetenencriterium is nog wel 
behouden: de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden 
aan bezoekers die een identiteitsbewijs of verblijfsvergun-
ning samen met een uittreksel uit het nederlandse bevol-
kingsregister kunnen tonen. Het gemeentelijke coffeeshop-
beleid krijgt in de komende periode verder vorm. gemeenten 
zijn in de gelegenheid om – binnen de kaders van de lande-
lijke richtlijn – (de handhaving van) het lokale coffeeshop-
beleid in te vullen. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten 
bij het bestaande integrale veiligheidsbeleid, zodat er sprake 
kan zijn van lokaal maatwerk. <<

wietpas in limburg

onderzoeks- en adviesbureau intraval 
monitort al sinds 1999 de ontwikkelin-
gen rond nederlandse coffeeshops. in 
dit artikel doen de onderzoekers ook 
verslag van de eerste ervaringen met de 
invoering van de wietpas in dordrecht. 
daaruit is af te leiden dat de overlast 
rond coffeeshops aanvankelijk toe-
neemt, maar na enkele maanden ver-
mindert om vervolgens langdurig op 
een relatief laag niveau te blijven. 

recent berichtten tv-programma 
eenvandaag en de regionale omroep 
l1 over de situatie in acht grensgemeen-
ten in de provincie limburg. in deze 
gemeenten zou de wietpas hebben 
geleid tot een significante toename 
van overlast.

in bijvoorbeeld maastricht zou het 
aantal meldingen over drugsoverlast 
tussen 2011 en 2012 zijn verdrievoudigd. 
en in venray vonden vorig jaar bijna drie 
keer zoveel incidenten plaats als vóór 
de invoering van de wietpas. 

in de zuidelijke grensstreek lijkt de 
komst van de wietpas dan ook geen 
positieve uitwerking te hebben gehad. 
Het verwachte patroon – een korte 
periode na de invoering van de wietpas 
waarin de overlast rond coffeeshops 
toeneemt, gevolgd door een stabilisatie 
en uiteindelijk reductie van softdrugs-
toerisme – trad hier niet op. 
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>>

   iNTErViEw  hoogleraar en raadsheer tineke hilverda over faillissementsfraude

 ‘ faillissements- 
fraude is ordinaire 
diefstal’

door lynsey dubbeld

 ‘H
et is gemeen, vervelend, onuitstaanbaar. 
faillissementsfraude is een hele nare 
manier van frauderen: het levert zoveel 
schade op, er gaan zoveel mensen vrijuit, 

en naarmate je er meer over weet, zie je ook hoe 
ondermijnend het is voor het maatschappelijke 
verkeer.” dat zegt Tineke Hilverda, hoogleraar fail-
lissementsfraude aan de radboud universiteit 
nijmegen en senior raadsheer in het gerechtshof 
’s-Hertogenbosch. ze houdt zich al twintig jaar 
bezig met de problematiek – via onderzoek, onder-
wijs en rechtspraak. in 2011 werd ze benoemd als 
hoogleraar faillissementsfraude, een leerstoel van 
een dag in de week die wordt gefinancierd door het 
ministerie van veiligheid en Justitie.

Hoe ingrijpend faillissementsfraude voor slacht-
offers kan zijn, blijkt wel uit persoonlijke verhalen 
in tv-programma’s zoals Opgelicht. in 2012 sprak 
Brandpunt met de eigenaar van een carrosserie-
bedrijf in het gelderse Huissen. Het bedrijf houdt 
ternauwernood het hoofd boven water als een 
grote opdrachtgever, een naburig transportbedrijf, 
failliet gaat. Het carrosseriebedrijf blijft achter met 
ruim vier ton aan onbetaalde facturen. bovendien 
wordt de ondernemer geconfronteerd met een 
bedrijf dat – na de schulden te hebben doorver-
kocht aan een lege bv, die vervolgens weer is over-
genomen door een andere bv – de activiteiten 
gewoon voortzet. 

faillissementsfraude komt duizenden keren per jaar voor. 
de daders gaan meestal vrijuit, hun slachtoffers berooid 
achterlatend. maar er is een ommekeer zichtbaar in de 
aanpak van faillissementsfraude, zegt hoogleraar en senior 
raadsheer Tineke Hilverda. “nu bestaat er op politiek niveau 
echt een intrinsieke motivatie om iets te doen.”
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“De plegers gaan vaak vrijuit.” 
/foto: Inge van Mill.



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

‘de fraudepraktijken 
worden brutaler’

“faillissementsfraude is ordinaire diefstal van 
 partijen die betrokken zijn bij het faillissement, 
 bijvoorbeeld leveranciers en de belastingdienst. 
leveranciers worden soms zelfs meegesleurd in 
het faillissement”, zegt Hilverda, die benadrukt 
dat faillissementsfraude om verschillende redenen 
zorgwekkend is. “faillissementsfraude heeft een 
ondermijnend effect op de maatschappij. Want de 
plegers gaan vaak vrijuit. Het is moeilijk te verteren 
voor mensen die hard werken om te zien hoe een 
fraudeur hun vorderingen niet betaalt maar onder-
tussen in een mercedes blijft rondrijden. een winkel-
dief wordt doorgaans wel vervolgd, maar als een 
winkelier wordt geflest voor duizenden euro’s dan 
doen we er niets aan. en daarnaast: door faillisse-
mentsfraude worden de schulden in onze samen-
leving onnodig vergroot en dat is slecht voor het 
economische verkeer. om nog maar niet te spreken 
van het risico dat normvervaging optreedt als 
 faillissementsfraudeurs vrijuit gaan.”

‘het is breed bekend 
dat faillissements-
fraude loont’

ook de omvang van de problematiek is veront-
rustend. in een kwart tot een derde van de 
10000 faillissementen die jaarlijks in nederland 
worden uitgesproken, is sprake van fraude. dat 
komt neer op 3000 gevallen per jaar. Het ministerie 
van veiligheid en Justitie raamt de maatschappe-
lijke schade op circa 1,7 miljard euro per jaar. 
in het huidige economische klimaat neemt de 
 problematiek eerder toe dan af, denkt Hilverda. 
“en de fraudepraktijken worden brutaler, hoor ik 
van curatoren. Het is breed bekend dat faillisse-

de curator, die nu eenmaal uit de boedel wordt 
betaald, moeilijk om fraude te ontdekken en aan 
te pakken.”

‘het ontbreken 
van administratie 
is vaak een teken 
van fraude’

voor 2013 staat ook een herziening van het straf-
rechtelijk faillissementsrecht op de rol. de bepalin-
gen die faillissementsfraude strafbaar stellen, 
 worden vereenvoudigd. en er zijn plannen om 
 strafrechtelijk optreden te versimpelen in gevallen 
waarin de plicht van bv’s om een toegankelijke en 
deugdelijke administratie te voeren, niet wordt 
nageleefd. Hilverda, die in het verleden sterk op deze 
wijzigingen heeft aangedrongen, juicht de ontwik-
kelingen toe. “Het ontbreken van administratie in 
een faillissement is altijd een teken van onverant-
woord ondernemerschap en vaak ook van fraude. 
uit een pilot van de politie en het openbaar minis-
terie (om) in de regio den Haag blijkt dat de opspo-
ring en vervolging maar twintig uur per zaak kost. 
en daarmee kan je een fraudeur snel een strafrech-
telijke duw geven. dat zal gelegenheidsfraudeurs 
zeker ontmoedigen.”

voor de politie en het om zijn dan ook belangrijke 
taken weggelegd in de strijd tegen faillissements-
fraude. binnen het voorgestelde integrale beleid 
wordt gewerkt aan onder andere verbetering van het 
aangifteproces bij de politie en een regionale aan-
pak via de parketten. “op landelijk en regionaal 
niveau komen er vaste afdelingen die zich bezig-
houden met financieel-economische criminaliteit, 
waaronder faillissementsfraude. dat is ook nodig. 
de ervaring leert nu eenmaal dat faillissements-
fraude niet kan concurreren met zichtbare vermo-
genscriminaliteit, laat staan met zeden- en moord-

aansprakelijkstelling van bestuurders voor onbe-
hoorlijk bestuur voorafgaand aan een faillissement. 
Ten tweede verscheen een richtlijn voor de politie 
voor de aanpak van eenvoudige fraudezaken. die 
richtlijn, waaraan Tineke Hilverda meewerkte, moet 
de politiële opsporing vereenvoudigen en – daar-
mee – stimuleren. Ten derde werd bij het fiod een 
centraal meldpunt faillissementsfraude ingericht. 
via dat meldpunt moeten politie en justitie een 
beter beeld krijgen van de problematiek. samen met 
het iCT-systeem radar van de dienst Justis kan het 
leiden tot het eerder en beter traceren van frau-
deurs. radar biedt namelijk een instrument om 
rechtspersonen tijdens hun levensloop te monito-
ren op eventueel misbruik. de dienst Justis kan met 
databronnen vanuit onder andere de kamer van 
koophandel, de gemeentelijke basisadministratie, 
het faillissementsregister en het Justitieel docu-
mentatiesysteem, risicomeldingen afgeven aan 
instanties zoals de fiod. op die manier kan al in een 
vroeg stadium een onderzoek worden opgestart, is 
de gedachte. daarnaast kunnen curatoren en 
opsporingsbeambten hun vermoedens van mis-
standen via radar verrijken, zegt Hilverda. bijvoor-
beeld door te laten checken of iemand eerder 
betrokken is geweest bij fraude.

Quotum
de minister van veiligheid en Justitie heeft nog 
meer maatregelen aangekondigd. de bedoeling is 
dat de bestrijding van faillissementsfraude inte-
graal wordt georganiseerd via preventie, bestuurlijk 
toezicht, civielrechtelijk verhaal en strafrechtelijke 
handhaving, aldus bovengenoemde kamerbrief. 
Hilverda: “de minister laat daarmee zien dat hij 
doorpakt. zo lijkt hij aan te sturen op een maatregel 
waarbij schuldeisers met een pand- of hypotheek-
recht in een faillissement worden verplicht om een 
deel van de verkoopopbrengst van het onderpand 
van een faillissement aan de failliete boedel af te 
staan. de legeboedelproblematiek is namelijk tot 
nu toe een groot struikelblok: vaak is er bij faillisse-
mentsfraude sprake van een lege boedel en is er 
geen deugdelijke administratie. dat maakt het voor 

>>

mentsfraude loont, er wordt tot dusver betrekkelijk 
weinig aan gedaan.” 

ommekeer
volgens een recente kamerbrief van minister 
opstelten wordt nog geen 2 procent van alle faillis-
sementfraudes strafrechtelijk aangepakt. voor Hil-
verda, die zich als raadsheer met zowel de civiele als 
de strafrechtelijke aanpak van faillissementsfraude 
heeft beziggehouden, komt dat niet als een verras-
sing. “de afgelopen jaren heb ik een strafzaak of vier 
behandeld. de fiscale inlichtingen- en opsporings-
dienst (fiod) heeft ongeveer veertig grote zaken per 
jaar. door de politie wordt tot nu toe weinig opspo-
ringscapaciteit ingezet.” maar dat zou wel eens 
 kunnen veranderen, verwacht Hilverda. “Wil je het 
probleem aanpakken, dan moeten er veel dingen 
gebeuren. Tot dusver was het steeds zo dat na een 
grote zaak media-aandacht losbarstte – en er soms 
ook kamervragen over kwamen. dan werden er 
beloftes gedaan en plannen aangekondigd, waar 
uiteindelijk niet zo veel van terechtkwam. nu 
bestaat er op politiek niveau echt een intrinsieke 
motivatie om iets te doen. met zijn brief aan de 
Tweede kamer van 26 november 2012 heeft de 
minister van veiligheid en Justitie laten zien dat er 
een ommekeer op handen is.”

‘de legeboedel-
problematiek is tot 
nu toe een groot 
struikelblok’

in het voorjaar van 2012 maakte minister opstelten 
al drie belangrijke maatregelen bekend om de strijd 
tegen faillissementsfraude te intensiveren. Ten eer-
ste werd de garantstellingsregeling faillissements-
curatoren aangepast. de regeling garandeert 
 curatoren in bepaalde gevallen een salaris en 
 onkostenvergoeding om onderzoek te doen naar 
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zaken. de borging van forensisch-boekhoudkundige 
kennis, een onderwerp waarover Hilverda al in haar 
oratie schreef, is daarbij een blijvend punt van aan-
dacht. “de vaste financieel-economische units 
moeten er daarom ook komen op districtsniveau. 
verder pleit ik ervoor om binnen financieel-econo-
mische afdelingen de faillissementsfraudezaken te 
labellen aan een aantal vaste fte’s. gebeurt dat niet 
dan komt er nooit voldoende expertise voor de aan-
pak van faillissementsfraude. Je hebt namelijk een 
minimum aantal zaken nodig om de vereiste kennis 
op te doen.” de minister wil ook afspraken maken 
met de politie en het om over de aantallen te vervol-
gen faillissementsfraudes. Hilverda is daar voorzich-
tig positief over. “Het is belangrijk om een quotum 
te stellen, maar er is ook aandacht nodig voor de 
aard van de zaken. als een quotum halen een doel 
op zichzelf wordt, dan gaan politie en justitie zich 
op relatief eenvoudige zaken richten, zoals op het 
niet voeren van een administratie.” Complexere 
zaken, die vaak gepaard gaan met grote schade, 
zouden dan buiten beeld blijven.

failliete boedel
Hilverda heeft ook nog andere wensen. “de curator 
heeft een publieke taak om vermoedens van 
faillisse mentsfraude te melden bij het om. maar 
de  curator moet daartoe dan wel financieel in staat 
zijn. bij fraude is dat vaak niet het geval, omdat de 
boedel waaruit de curator wordt betaald, leeg is.” 
de garantstellingsregeling faillissementscura-
toren biedt maar beperkt soelaas. de curator kan 
namelijk alleen aanspraak maken op de regeling 
als hij daarmee ten minste vier keer zo veel geld 
kan binnen halen als wat hij aan kosten maakt. 
“Het zou een stap in de goede richting zijn als 
een pand- of  hypotheekhouder een deel van de 
opbrengst van de verkoop van het onderpand aan 
de curator moet afstaan. maar ook dit biedt niet 
altijd een oplossing. in de gevallen dat de failliete 
boedel leeg is, hoort bij de publieke taak van 
de curator naar mijn idee gewoon een basis-
vergoeding voor de uren die nodig zijn om die 
taak te kunnen uitoefenen.”

voor een effectieve aanpak van de problematiek 
liggen er ook kansen voor preventie, benadrukt 
 Hilverda. “Het is goed voorstelbaar – en daar kan 
mkb nederland misschien een rol in spelen – dat 
het meldpunt faillissementsfraude van de fiod 
eens met ondernemers bespreekt welke tendensen 
er zijn, zodat brancheorganisaties hun leden 
 kunnen voorlichten over risico’s. dat werkt ook 
de andere kant op: het meldpunt zou bijvoorbeeld 
regelmatig met de fiscus, brancheverenigingen in 
de private sector en de landelijke fraudehelpdesk 

kunnen overleggen om waarschuwingen over 
 verdachte praktijken en bedrijven boven tafel te 
krijgen.”

tippen
Tot die tijd adviseert Hilverda gedupeerde onder-
nemers om zich te verenigen en fraudeurs waar 
mogelijk gezamenlijk aansprakelijk te stellen voor 
de schade. “om dat alleen te doen, is vaak lastig. 
Want je moet als individuele ondernemer eerst op 
het idee komen dat aansprakelijkstelling mogelijk 

“Door faillissements
fraude worden de 
schulden in onze 
samenleving onnodig 
vergroot.” / foto: Inge 
van Mill. 

is. en vervolgens moet je de kosten voor de 
 procedure alleen dragen en zorgen dat er snel  
beslag wordt gelegd. als partijen elkaar makkelijk 
kunnen vinden dan is de rechtsgang minder moei-
lijk: gezamenlijk beschik je over meer informatie en 
kan je proceskosten delen. ik kan me voorstellen dat 
een aantal bedrijfsverenigingen, met name in hoog-
risicosectoren zoals bouw, horeca en vervoer, hun 
leden oproepen om zo te werken.” inmiddels 
bestaan er al websites waar ondernemers elkaar 
tippen over frauduleuze bv’s.

‘beroepsfraudeurs 
zijn heel creatief’

“Het is belangrijk om je altijd te realiseren dat 
beroepsfraudeurs heel creatief zijn”, waarschuwt 
Hilverda. “de gelegenheidsfraudeur gaat in het zicht 
van faillissement snel aan zichzelf denken. de 
beroepsfraudeur is van meet af aan erop gericht 
zichzelf te verrijken door te frauderen. Hij zal bij-
voorbeeld een bijna failliete vennootschap opkopen 
om flessentrekkerij en faillissementsfraude mee te 
plegen. en hij schrikt er ook niet voor terug om vals-
heid in geschrifte te plegen of goederen te verduis-
teren, bijvoorbeeld door leaseauto’s te verkopen. 
Het gaat om mensen die bewust een vennootschap 
misbruiken ten koste van schuldeisers en ten 
 gunste van henzelf.” ondernemers kunnen zich 
wel degelijk weren tegen dit soort praktijken, denkt 
 Hilverda, die concrete adviezen niet schuwt. “als 
je als ondernemer een verzoek krijgt om goederen 
te leveren, raadpleeg dan altijd eerst het handels-
register. bv’s die vaak van aandeelhouders, bestuur 
en vestigingsplaats wisselen, zijn verdacht. kijk ook 
met google streetview of de vestigingsplaats en 
het adres van bestuurders en aandeelhouders er 
betrouwbaar uitzien. en lever niet voordat je betaald 
bent. ook niet als het al enkele keren goed is gegaan 
– doe altijd boter bij de vis. fraudeurs zijn soms heel 
geduldig.” <<
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Werkvloer

de geïntegreerde, landelijke aanpak van agressie en geweld 
tegen werknemers met een publieke taak staat sinds 2007 
hoog op de politieke agenda. de aangiftebereidheid onder 
de beroepsgroepen blijft een aandachtspunt.

fotografie: inge van mill
tekst: lynsey dubbeld

 i
ndrukwekkend. zo betitelt de dsp-groep het 
 aantal folders, flyers en filmpjes dat gemeenten, 
de ambulancezorg en het openbaar vervoer heb-
ben gemaakt om aangiftebereidheid onder werk-

nemers te stimuleren. de dsp-groep evalueerde in 
2012 in hoeverre de politie en het openbaar minis-
terie (om) de eenduidige landelijke afspraken (ela) 
hebben nageleefd. die 36 afspraken – met politie, 
om en ketenpartners – richten zich op een eendui-
dige, effectieve en snelle afhandeling van agressie 

en geweld tegen de circa anderhalf miljoen werk-
nemers met een publieke taak die ons land kent. 
voor het eerste van de zes uitgangspunten van de 
ela – hoge prioriteit voor opsporing en vervolging – 
is het van essentieel belang dat werknemers aan-
gifte doen van een geweldsincident. Want zonder 
proces-verbaal kan de opsporing niet van start gaan, 
laat staan dat er sprake kan zijn van vervolging. 

de aangiftebereidheid is dan ook een structureel 
aandachtspunt binnen het programma veilige 
publieke Taak, dat in 2007 door de toenmalige 
minister van binnenlandse zaken en koninkrijks- >>

(Foto links) 
Veel werknemers met een 
publieke taak krijgen in 
hun werk wel eens met 
agressie of geweld te 
maken.

(Foto rechts)
Opsporing en vervolging 
van geweld tegen 
werknemers met een 
publieke taak heeft een 
hoge prioriteit. 

 FOTOSEriE  geweld tegen werknemers met een publieke taak 

aandaCht 
voor 
aangifte
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relaties werd geïnitieerd en dat tot 2015 wordt voort-
gezet. Het programma is bedoeld om agressie en 
geweld tegen werknemers met een publieke taak, 
zoals treinconducteurs, ambulancemedewerkers, 
brandweermensen en politieagenten, landelijk aan 
te pakken. Het programma stimuleert werkgevers-
maatregelen, strafrechtelijke interventies en 
 ketensamenwerking. Het expertisecentrum veilige 
publieke Taak ondersteunt werkgevers en werk-
nemers daarbij.

volgens cijfers van het ministerie van binnenlandse 
zaken en koninkrijksrelaties is de laatste jaren een 

dalende trend ingezet in het aantal werknemers met 
een publieke taak dat met agressie en geweld te 
maken heeft. in 2009 werd 65 procent slachtoffer en 
in 2011 was dit 59 procent. de aangiftebereidheid is 
in die periode waarschijnlijk licht gestegen, becij-
ferde de dsp-groep in 2011. Toch deed in dat jaar niet 
meer dan 7 procent van de werknemers met een 
publieke taak aangifte. bovendien is het aandeel 
werkgevers dat consequent aangifte doet van ern-
stig ongewenst gedrag afgenomen. minder dan een 
derde van alle werknemers met een publieke taak 
(31 procent) gaf in 2011 aan dat de werkgever dit 
doet. in 2009 was dit nog 42 procent. die signi-

Ons land telt ongeveer 
anderhalf miljoen 
werknemers met een 
publieke taak, waar
onder ook trein
conducteurs. 

ficante daling is opmerkelijk, want in het kader 
van veilige publieke Taak worden niet alleen werk-
nemers maar ook werkgevers gestimuleerd om 
elk voorval van agressie en geweld bij de politie 
aan te geven.

Hoe komt het dat de aangiftebereidheid nog zo 
tegenvalt? Werknemers die in 2011 deelnamen aan 
het onderzoek van de dsp-groep geven aan dat 
zij het incident niet ernstig genoeg vinden om er 
melding van te doen. of ze zeggen dat agressie en 
geweld nu eenmaal bij het werk horen, of dat het 
voorval ter plekke is opgelost. opvallend: de tijd die 

het kost om aangifte te doen, is nauwelijks van 
invloed op de aangiftebereidheid van slachtoffers. 
angst voor represailles en de geringe verwachting 
dat politie en justitie daadwerkelijk vervolgstappen 
zullen nemen, zijn evenmin van invloed op de aan-
giftebereidheid.

Wel relevant voor de aangiftebereidheid zijn de aard 
van het voorval en de effecten voor het slachtoffer, 
blijkt uit de recente evaluatie van de naleving van 
de ela. fysiek geweld en bedreigingen leiden 
 significant vaker tot een aangifte dan verbaal 
geweld, discriminatie of seksuele intimidatie.  >>

secondant #2 | mei 2013 2322 secondant #2 | mei 2013 



› Naar inhoudsopgave Volgende pagina › ‹ Vorige pagina

en slachtoffers die te maken hebben met fysieke 
gevolgen – verwondingen, ziekte of materiële 
 schade – vertonen een relatief hoge aangifte-
bereidheid. ook de attitude van de werkgever speelt 
een rol: in organisaties waar werknemers worden 
aan gemoedigd om aangifte te doen van agressie 
en geweld, gebeurt dat ook vaker. bovendien zijn 
de afhandeling van de zaak en de bejegening van 
het slachtoffer door politie en om van invloed op 
aangiftebereidheid bij een volgend incident. 
daaren tegen blijken andere werkgeversmaatregelen 
uit het programma veilige publieke Taak, zoals 
nazorg, schadeverhaal of het uitdragen van de norm 

dat agressie en geweld niet geaccepteerd wordt, 
geen invloed te hebben op de aangiftebereidheid 
van slachtoffers. en onverklaard blijft waarom 
 werknemers bij gemeenten vaker geneigd zijn 
om aangifte te doen dan ambtenaren bij het rijk, 
provincies of waterschappen.

een verbeterpunt dat naar voren komt in verschil-
lende publicaties over veilige publieke Taak, 
 waaronder een rapport van de toenmalige inspectie 
openbare orde en veiligheid uit 2011, betreft het 
aangifte- en registratieproces bij politie en om. 
zo laat de eenduidige registratie van de zoge-

(foto links) 
Het aantal werk
nemers met een 
publieke taak dat met 
agressie en geweld te 
maken krijgt, vertoont 
een dalende trend.

noemde vpT-zaken in een flink aantal politie-
korpsen (8 van de 25) en parketten (3 van de 11) nog 
te wensen over. en zoals de onderzoekers benadruk-
ken, zijn verbeteringen op dit vlak noodzakelijk om 
de aanpak te kunnen borgen en de preventieve 
effecten te verzilveren. <<

Het expertisecentrum veilige publieke Taak, dat is 

voortgekomen uit het Caop, slachtofferhulp nederland 

en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid, 

levert diensten en instrumenten aan werkgevers en werk-

nemers met een publieke taak om hen te ondersteunen bij 

de aanpak van agressie en geweld. Het expertisecentrum 

(foto rechts) 
Aan de balie in het Haagse 
stadhuis. Werknemers bij 
gemeenten zijn eerder 
geneigd om aangifte te 
doen van agressie en 
geweld dan ambtenaren 
bij provincies of water
schappen. 

publiceerde onder meer de handreiking Aangifte? Gewoon 

doen! om werknemers te overtuigen van het belang en 

de eenvoud van aangeven bij de politie. kijk voor meer 

informatie op de website www.evpt.nl of neem contact 

op met bernadette schomaker, telefoon (070) 376 57 00,  

e-mail b.schomaker@caop.nl.
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>>

door bas vogelvang, henk hulsen, robin 
Christiaan van halderen en Collin hoogeveen
de auteurs zijn werkzaam bij het expertisecentrum veiligheid 

van de avans Hogeschool. 

 o
ndanks het brede draagvlak lijken veilig-
heidshuizen zich nog steeds te moeten 
bewijzen tegenover hun financiers en 
zelfs tegenover de deelnemende organi-

saties. Hoe komt het toch dat het zo lastig is om 
de effectiviteit van veiligheidshuizen – en het 
casusoverleg in het bijzonder – aan te tonen? die 
kwestie heeft geleid tot de vraag van het onderzoek 
dat in dit artikel wordt besproken: welke factoren in 

en rondom de casusoverleggen huiselijk geweld 
binnen de veiligheidshuizen in de provincie noord-
brabant bevorderen of belemmeren de effectiviteit 
van deze overleggen? Het onderzoek is uitgevoerd 
tussen 2010 en 2012 in zeven brabantse veiligheids-
huizen in opdracht van de gemeente ’s-Hertogen-
bosch en de provincie noord-brabant. de opdracht 
was zeer specifiek: richt het onderzoek op de 
 percepties en ervaringen van ‘effectief handelen’ 
bij de deelnemers en andere direct betrokkenen bij 
het casusoverleg. daarbij viel de keuze op het zorg-
overleg huiselijk geweld, omdat dit casusoverleg in 
alle veiligheidshuizen aanwezig is en bekend staat 
als een complex overleg. 

sChillen
Het onderzoek kent twee uitgangspunten (figuur 1). 
allereerst is erkend dat het casusoverleg in een 
 veiligheidshuis niet op zichzelf staat. Het veilig-
heidshuis is een onderdeel van verschillende ketens 
en wordt aangestuurd en beïnvloed vanuit diverse 
contexten. in het onderzoek is de omgeving inge-
deeld in vier zogenoemde schillen. Het casusoverleg 
bevindt zich in het centrum (schil 1) met daarom-
heen het veiligheidshuis (schil 2). vervolgens 
 kennen we de interne omgeving van de moeder-
organisaties (schil 3) en ten slotte de beleidsmatige 
en politieke contexten (schil 4). Ten tweede is in dit 
onderzoek bij het bestuderen van effectiviteit 
gebruikgemaakt van methoden uit handelingson-
derzoek, oftewel wat sjaak kohnraad in zijn oratie 
action research noemt. dat betekent dat de beleving 
van de deelnemers aan het casusoverleg het begin- 
en eindpunt van het onderzoek is. onderzoeks-
vragen zijn dan bijvoorbeeld: Wat zien zij als effecti-
viteit? als zij concrete verbeteringen nastreven om 
effectiever te zijn, wat komen zij dan tegen en wat 
kunnen wij daar van leren? 

Het onderzoek is onderverdeeld in twee fasen en 
vond plaats in vier veiligheidshuizen. de drie andere 
veiligheidshuizen in noord-brabant fungeerden als 
kennispartners: zij gaven tussentijds reacties op de 
resultaten. in de eerste fase zijn in de vier onder-
zochte veiligheidshuizen intakegesprekken gevoerd 
met een kernteam. in deze intake zijn speerpunten 
benoemd voor observaties tijdens het casusoverleg 
huiselijk geweld. vervolgens hebben onderzoekers 
observaties uitgevoerd, waarbij zij naast de speer-
punten ook eigen observatiepunten volgden. de 
onderzoekers registreerden onder meer: Welke doe-
len heeft het overleg? Wat is de doelgroep precies? 
Hoe vult de voorzitter zijn rol in? Hoe vindt besluit-
vorming plaats? Welk gebruik maken professionals 
van wetenschappelijke kennis over de aanpak van 
huiselijk geweld? de observaties zijn gevolgd door 
een nagesprek waarin de observatoren feedback 
gaven. dit leidde tot een verbeterplan. met onder-
steuning van de onderzoekers hebben de deel-
nemers aan het casusoverleg vervolgens gepro-
beerd het plan te realiseren in schil 1, 2 en 3. 

daarvoor werden acties ingezet zoals extra over-
leggen, aangepaste regels en nieuwe afspraken. 
in de tweede fase van het onderzoek zijn de inter-
views en observaties herhaald. er is teruggeblikt op 
de resultaten van het verbeterplan en er is gespro-
ken over de redenen dat verbeterpunten wel of niet 
gerealiseerd zijn. op die manier is uiteindelijk een 
lijst opgesteld van bevorderende en belemmerende 
factoren voor een effectief casusoverleg (tabel 1). 

ziCht
Het voert voor de omvang van dit artikel te ver 
om alle verbeterpunten en de realisatie daarvan 
te beschrijven. We focussen op één verbeterpunt 
dat cruciaal is om een effectief casusoverleg te 
 realiseren: monitoring, dat wil zeggen het krijgen 
en behouden van zicht op behaalde resultaten. 

het veiligheidshuis 
zet processen in 
gang zonder ze af 
te sluiten

mogelijke indicatoren van de effectiviteit van het 
casusoverleg huiselijk geweld zijn onder andere het 
eerder stoppen van huiselijk geweld, het verbeteren 
van begeleiding aan slachtoffers, en het bevorderen 
van de ontwikkeling van bedreigde kinderen. als 
casusoverleggen (schil 1) of veiligheidshuizen (schil 
2) willen vaststellen of de besluiten en afspraken in 
het casusoverleg positief bijdragen aan deze doelen, 
hebben zij informatie nodig. die informatie hebben 
zij nu niet of onvoldoende, blijkt uit ons onderzoek. 
de informatie komt vanuit de moederorganisaties 
niet bij de casusoverleggen terecht, of de moeder-
organisatie heeft deze informatie zelf ook niet. Het 
veiligheidshuis zet dus processen in gang zonder ze 
formeel af te (kunnen) sluiten of bij te (kunnen) stel-
len. in vaktermen: de procesbeheersing (de cyclus 
van plan, do, check, act, pdCa) binnen het netwerk is 
nog onvoldoende ontwikkeld. 

de aanpak van huiselijk geweld in brabantse veiligheidshuizen 

witte vlekken in 
Casusoverleggen
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Hoe effectief zijn de casusoverleggen 
binnen veiligheidshuizen? onderzoekers 
van de avans Hogeschool hielden de aanpak 
van huiselijk geweld in brabantse 
veiligheidshuizen tegen het licht. en 
presenteren vier voorwaarden voor 
effectief casusoverleg.
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Figuur 1 > Onderzoeksopzet

Het onderzoek in de brabantse veiligheidshuizen 
concludeert dat er vier essentiële voorwaarden 
zijn voor effectief casusoverleg voor de aanpak 
van huiselijk geweld. de eerste voorwaarde is dat 
de direct én indirect bij het casusoverleg betrok-
ken organisaties hun verantwoordelijkheid 
nemen en voor het netwerk verantwoording 
afleggen over de inspanningen om huiselijk 
geweld aan te pakken. de  eenvoudigste manier 
om dat te doen is door een regisseur aan te 
 stellen die werkt met de pdCa-systematiek. 
Het veiligheidshuis houdt daarbij toezicht en 
rapporteert. de tweede voorwaarde is dat 
 moederorganisaties casussen voorzien van een 
specifieke en passende tijdvergoeding. Ten derde 
is het van belang dat veiligheidshuizen de over-
stap maken naar verregaande samenwerking en 
daarbij gezamenlijk verantwoordelijkheid 
nemen en verantwoording afleggen. in noord-
brabant is hierbij een belangrijke rol weggelegd 
voor het overlegplatform van brabantse veilig-
heidshuizen. Ten slotte zou de overheid – de 
(centrum)gemeenten in het bijzonder – moeten 
komen met langetermijnbeleid en kaders. zo 
geven zij de veiligheidshuizen meer duidelijk-
heid en zekerheid. <<

beste vriend
Hoe komt het dat de procesbeheersing in vrijwel alle 
onderzochte veiligheidshuizen te wensen overlaat? 
mogelijk heeft het te maken met de zware vertegen-
woordiging van de zorgsector in de veiligheids-
huizen, en denken of handelen deze partners nog 
onvoldoende in termen van pdCa. daarmee is de 
focus in de moederorganisaties lang blijven liggen 
op het uitvoerende werk en is de regel- en beheers-
factor – die van oudsher niet de beste vriend is van 
praktijkprofessionals – onderontwikkeld gebleven. 
de moederorganisaties en ook het casusoverleg 
hebben hierin dus niet voorzien. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat vanuit landelijke top-downstu-
ring een meer beheers- en bedrijfsmatige manier 
van werken wordt ontwikkeld (schil 4). maar dat is 
niet gebeurd, omdat men op dat niveau in macro-
termen over veiligheidshuizen lijkt te denken. Het 
gevolg is dat de problematiek van procesbeheersing 
op mesoniveau, namelijk binnen het veiligheids-
huis (schil 2), is blijven liggen. monitoring is 
zodoende een witte vlek in de wereld van veilig-
heidshuizen. 

de vraag is dan wie verantwoordelijk is voor het 
inrichten van de procesbeheersing. Het onderzoek 
suggereert dat de verantwoordelijkheid ligt bij de 
moederorganisaties, die daarbij gestimuleerd 
 moeten worden door de eindverantwoordelijke van 
het regionale netwerk, namelijk de centrum-
gemeente(n). 

deelnemers aan het 
casusoverleg krijgen 
onvoldoende steun 
voor hun  activiteiten 

op basis van de gemaakte verbeterplannen – en 
de ervaringen met de uitvoering ervan – is een 
 overzicht gemaakt van bevorderende en belem-
merende factoren voor de effectiviteit van het 
casusoverleg huiselijk geweld (tabel 1). deze lijst 
omvat meer aandachtspunten dan het verbeteren 
van monitoring. 

Hoewel niet alle aandachtspunten van toepassing 
zijn op elk van de onderzochte veiligheidshuizen, is 
de tabel wel nuttig als algemene checklist. met deze 
lijst kunnen deelnemers en andere betrokkenen bij 
casusoverleggen huiselijk geweld nagaan of zij 
 voldoende in staat zijn en in staat worden gesteld 
om effectief te handelen.

twijfels
de deelnemers aan ons onderzoek onderstrepen 
dat het casusoverleg huiselijk geweld eraan bij-
draagt om de doelstellingen van de veiligheids-
huizen te behalen. ze hebben vertrouwen in hun 
aanpak en zien die aanpak gesteund door een 
groot aantal bevorderende factoren. de proces-
beheersing (de pdCa-cyclus) binnen het netwerk 

blijkt echter nog onvoldoende ontwikkeld. de 
 moederorganisaties lijken niet in staat om de resul-
taten te laten zien van plannen die in het kader van 
het veiligheidshuis tot stand komen. bovendien 
ziet een deel van de moederorganisaties het casus-
overleg in het (‘externe’) veiligheidshuis nog onvol-
doende als een onderdeel van de interne organisatie 
en eigen hulpverleningsprocessen. er spelen ook 
twijfels: een deel van de deelnemende organisaties 
is (nog) niet volledig overtuigd van de meerwaarde 
van deelname aan het casusoverleg in (schil 3). in 
reactie daarop stellen stakeholders in beleid en poli-
tiek (schil 4) vragen over effectiviteit: wat leveren 
alle investeringen in het veiligheidshuis ons eigen-
lijk op? de deelnemers aan het casusoverleg worden 
op deze manier geconfronteerd met onvoldoende 
steun voor hun activiteiten en met een  turbulente 
omgeving die hun werk bemoeilijkt. 

de crux ligt in het moment waarop beleid en poli-
tiek (schil 4) de effectiviteitsvraag aan de veilig-
heidshuizen mogen stellen. dat kan pas als de 
 moederorganisaties de informatiepositie binnen 
het veiligheidshuis in hun regio op orde hebben. 
en als zij hun commitment hebben getoond.

de overheid moet 
komen met lange-
termijnbeleid
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sessie 1: intake kernteam  

 
 

 

sessie 4: formuleren verbeterplan  

 
 

 

 

sessie 6: nagesprek, terugblik op 
casusoverleg (sessie 5) en verbeterplan 
(sessie 4)  

sessie 5: observatie casusoverleg 

sessie 3: nagesprek, terugblik
op casusoverleg (sessie 2) 

sessie 2: observatie casusoverleg 

Tabel 1 > Bevorderende en belemmerde factoren voor het casusoverleg zorg huiselijk geweld (per schil)

evorderend
•  gezamenlijke besluitvorming zorgt voor draagvlak en 

betrokkenheid (schil 1)
• sturende rol van de voorzitter (schil 1)
•  gedreven deelnemers die cliëntgericht werken (schil 1)
• apart overleg voor complexe casussen (schil 1)
•  facilitering door het veiligheidshuis wat betreft locatie, 

documentatie, werkprocessen (schil 2) 
•  bestuurlijke basis: documenten voor uniforme werkwijze 

en werkprocessen en duidelijke taken- en rollenbeschrij-
ving (schil 2)

•  belangrijke netwerkende rol van de politie (schillen 2 en 3)
•  steunpunt Huiselijk geweld: natuurlijke regisseur en 

contactpunt centrumgemeente (schil 3) 
•  de pdCa-cyclus wordt bevorderd door het werken met 

een methode voor integrale jeugdbescherming  
(schillen 1, 2 en 3) 

belemmerend
•  onzekerheid en onduidelijkheid over privacy (schil 1)
•  onduidelijke of ontbrekende smarT-doelen op het niveau 

van casusoverleg (schil 1)
•  onvoldoende selectiecriteria, inputvereisten voor 

 bespreking en afspraakregistratie (schil 2)
•  Tijdgebrek nodigt niet uit tot een reflexieve houding bij 

de deelnemers (schil 3)
•  moederorganisaties meten resultaten niet en verant-

woorden zich niet (schil 3)
•  vertrek van het om uit het zorgoverleg huiselijk geweld 

heeft het vertrouwen in het om en het veiligheidshuis 
beschadigd (schil 3)

•  de pdCa-cyclus ontbreekt: het veiligheidshuis zet proces-
sen in gang zonder ze formeel te meten (schillen 1, 2 en 3)

•  Centrumgemeenten en landelijke platforms zorgen niet 
alleen voor ondersteuning maar ook voor turbulentie en 
verstoring (schil 4)
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door frans knol
de auteur was ten tijde van het onderzoek Statusontwik

keling van wijken in Nederland 19982010 werkzaam bij het 

sociaal en Cultureel planbureau.

 W
elk verband is er tussen de status-
ontwikkeling van nederlandse woon-
wijken, demografische trends en 
 ontwikkelingen in de woningvoor-

raad? om deze vraag te beantwoorden heeft het 
sociaal en Cultureel planbureau (sCp) in een recent 
onderzoek een conceptueel model gebruikt over 
statusontwikkelingen in wijken. daarin wordt 
de verwachting uitgesproken dat de situatie van 

de woningen in wijken een belangrijke achtergrond 
vormt voor de ontwikkeling van de status van die 
wijken. dat wil zeggen: wijken met comfortabele 
woningen en wijken die aantrekkelijk gelegen zijn 
(meestal nabij het stadscentrum) zouden de poten-
tie hebben in status te stijgen. daarentegen trekken 
verouderde woningen en wijken volgens het model 
lage statusgroepen aan, zeker als die wijken ook 
nog eens onaantrekkelijk zijn gelegen. Te denken 
valt aan wijken die in de jaren zestig en begin jaren 
zeventig van de vorige eeuw zijn gebouwd en die 
zich ver van het stadscentrum bevinden.

Het conceptuele model van het sCp kijkt naast de 
mogelijke oorzaken van statusontwikkelingen in 
wijken ook naar de gevolgen. de gedachte is dat de 
lage statusgroepen in de lage statuswijken – en in 
de wijken die dreigen af te glijden – onvoldoende 
zelfredzaam zijn om fysiek verval in hun omgeving 
tegen te houden. met alle gevolgen van dien voor 
verloedering, overlast en onveiligheid(sgevoelens). 

dit artikel bespreekt op basis van de uitkomsten 
van het onderzoek van het sCp en een aantal andere 
studies de verbanden tussen ontwikkelingen in 
 sociale status, verloedering, overlast en onveilig-
heidsgevoelens in nederlandse wijken. 

sociale status is 
een relatief begrip

Hoe zijn deze begrippen gedefinieerd? sociale 
 status wordt opgevat als de positie van een persoon 
of een groep binnen de samenleving. de sociale 
 status van een persoon is meestal deels afhankelijk 
van de  sociale positie van zijn (voor)ouders. zo 
heeft iemand die in een welvarende familie is opge-
groeid een grote kans dat zelf ook te worden. maar 
in de moderne samenleving kan men ook status 
verwerven door opleiding en werk: wie een hoge 
opleiding heeft genoten, maakt goede kans op werk 
met een fors inkomen. de sociale status van een 
wijk wordt afgeleid van die van haar inwoners. 
 daarbij is sociale status een relatief begrip. de plaats 
van een specifieke wijk binnen de rangorde kan 
 periodiek verschillen.  

Overlast en verloede
ring komen ook voor in 
wijken met een hoge 
status, zoals de 
Museumbuurt in 
Amsterdam / foto: 
Liesbeth Dingemans.
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overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens in wijken 

museum-
buurt versus 
hoogvliet

overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens 
associëren we vooral met wijken met een lage status. 
Worden de problemen groter naarmate wijken afglijden? 
en kampen hoge statuswijken met minder verval? Frans 
Knol van het sociaal en Cultureel planbureau nuanceert 
de vervalspiraal. en adviseert: richt veiligheidsbeleid niet 
alleen op lage statuswijken.
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een zeer geringe binding met de buurt hebben en 
die weinig of geen scrupules hebben als het gaat 
om het minder aantrekkelijk maken van de buurt 
(door overlast, rommel op straat, bekladding en 
 vernieling). de buurt wordt unheimisch in plaats 
van aantrekkelijk. 

bij de vervalspiraal spelen naast de bouwperiode van 
de wijk ook factoren zoals de bouwwijze (hoogbouw 
of laagbouw), de eigendomsverhoudingen in de 
buurt (koop- of huurwoningen) en de oppervlakte 
van de woning. vooral kleine huurwoningen in mid-
delhoogbouw uit de jaren zestig van de vorige eeuw 
zouden gerelateerd zijn aan een stabiel lage status 
van een wijk of aan een ontwikkeling naar een laag 
statusniveau.

binding
de beelden die de beschrijving van de vervalspiraal 
oproepen zijn vaak zo overtuigend dat de ontwikke-
ling doorgaans niet wordt gezien als een theoretisch 
model, maar als een empirisch gegeven. maar er zijn 
– juíst vanuit de empirie – vraagtekens bij te zetten. 

de statusontwikke-
ling van wijken heeft 
geen relatie met 
overlastniveaus

zo zijn in de sCp-studie naar een aantal regressie-
vergelijkingen gemaakt, waaruit blijkt dat – gecon-
troleerd voor andere wijkkenmerken – de status-
ontwikkeling van wijken geen relatie heeft met 
overlastniveaus. dit geldt zowel voor nederland als 
geheel, als voor gebiedscategorieën zoals de vier 
grote steden, gemeenten met minder dan 75000 
inwoners, en steden met meer dan 75000 inwoners. 
andere factoren dan overlast, zoals de mate waarin 
bewoners binding voelen met de buurt en met ande-
re buurtbewoners, blijken belangrijker. daarbij geldt 
dat de binding van bewoners met hun buurt alleen in 
de middelgrote en grote steden is gerelateerd aan 
statusontwikkeling. in die steden hoort bij een lager 
wordende status van de buurt een geringe buurt-
binding. de afwezigheid van een directe relatie 

op het ene moment kan de wijk hoog scoren in de 
rangorde, op een ander moment laag. in het sCp-
onderzoek zijn de criteria voor sociale status (inko-
men, opleiding en werk) voor de wijken van neder-
land samengebracht tot één score, de zogenoemde 
statusscore. deze score is op verschillende momen-
ten gemeten, zodat statusontwikkeling in beeld kan 
worden gebracht. 

verloedering wordt opgevat als fysieke verloedering: 
het achteruitgaan van de openbare ruimte door de 
aanwezigheid van hondenpoep, vernielingen aan 
gebouwen en bekladding van panden, en de aanwe-
zigheid van rommel op straat. onder overlast wordt 
verstaan: overlast van directe buren, buurtgenoten 
en jongeren. bij fysieke verloedering en overlast gaat 
het steeds om percepties van mensen uit de buurt. er 
is geteld hoe vaak dergelijke percepties voorkomen, 
waarna beide verschijnselen zijn samengevat in een 
score. de onveiligheidsbeleving wordt, conform de 
antwoorden van respondenten uit het Woononder
zoek Nederland 2009, bepaald aan de hand van de 
stelling: “ik ben in deze buurt bang om lastiggevallen 
of beroofd te worden”.

vervalspiraal
in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 
heeft het onderzoeksinstituut voor Technische 
bestuurskunde van de Tu-delft zich over een aantal 
wooncomplexen gebogen. steevast was in deze 
wooncomplexen (in bijvoorbeeld delft, den Helder 
en rotterdam-Hoogvliet) sprake van een cultuur, 
waarbij de bewoners het niet zo nauw namen met 
het gemeenschappelijk eigendom. rommel wordt 
over de galerijen naar de openbare weg gegooid, en 
straatmeubilair wordt vernield. de wooncomplexen 
lagen allemaal in lage statuswijken. dit leidde tot de 
verwachting dat het statusniveau van wijken iets te 
maken heeft met verloedering. dat idee werd ver-
sterkt door het concept van de vervalspiraal, een 
 theorie die ook wel in publicaties van het sCp over 
ontwikkelingen in wijken wordt gebruikt. verouderde 
woningen zouden dan groepen met een lagere status 
aantrekken, waarmee het begin van een vervalspiraal 
ontstaat. Hoge statusgroepen verhuizen uit de wijk, 
waarvoor lagere statusgroepen in de plaats komen. 
de statushiërarchie verandert, waardoor hoge status-
groepen ook uit de wijk vertrekken. uiteindelijk is 
de wijk alleen nog aantrekkelijk voor groepen die 

 tussen statusontwikkeling en overlast is ook aan 
de orde gesteld door Wouter van gent in zijn analyse 
van het krachtwijkenbeleid zoals dat is ontwikkeld 
sinds 2007. 

de relatie tussen 
fysieke verloedering 
en sociale status is 
niet groot

Hetzelfde patroon is zichtbaar op het vlak van fysieke 
verloedering en onveiligheidsgevoelens. ook hier is 
empirisch geen directe relatie met statusontwikke-
ling aan te tonen. er is in de middelgrote en grote 
steden wel een verband tussen binding met de buurt 
en fysieke verloedering: hoe geringer de binding, hoe 
meer fysieke verloedering. belangrijke factoren voor 
het vóórkomen van fysieke verloedering zijn verder 
vooral kenmerken die losstaan van de status van 
de bevolking: etnische afkomst en leeftijd. ook de 
onveiligheidsbeleving van bewoners heeft nauwe-
lijks een relatie met de ontwikkeling van de sociale 
status in de wijk. in bepaalde gebiedscategorieën 
(met name grote steden en kleine gemeenten) is 
het verband tussen statusontwikkeling en binding 
met de buurt van groter belang.

stabiel
Hoe zit het met de relatie tussen de sociale status 
van de wijk en de mate van fysieke verloedering op 
één bepaald moment? zijn hoge statuswijken (altijd) 
wijken met weinig fysieke verloedering, en kampen 
lage statuswijken structureel met veel verloedering? 
onderzoek van het sCp uit 2005 laat zien dat er wel 
een relatie is tussen fysieke verloedering en sociale 
status, maar dat het verband zeker niet groot is. 
de correlatie tussen de score voor sociale status en 
die voor fysieke verloedering bedraagt -0,32. dit 
 betekent dat er naast wijken die een hoge status 
combineren met weinig fysieke verloedering en 
 wijken die een lage status combineren met veel 
 fysieke verloedering, ook een substantieel aantal 
wijken bestaat met andere combinaties. Het gaat 
dan om wijken met weinig fysieke verloedering en 
een lage status, en om wijken met veel fysieke 

 verloedering en een hoge status. de wijken met 
 weinig fysieke verloedering en een lage status blijken 
vooral op het platteland voor te komen, de wijken 
met (relatief) veel fysieke verloedering en een hoge 
status zijn vaak stedelijke wijken, waaronder de 
museumbuurt in amsterdam. dit hangt vermoedelijk 
samen met het feit dat sociale binding op het plat-
teland (ook in lage statusgebieden) groter is dan in 
de grote stad. 

in lage statuswijken 
heeft 56 procent van 
de bewoners last van 
graffiti

de sCp-studie uit 2005 bevestigt wat ook al in 1998 is 
geconstateerd. Toen bleek uit de politiemonitor dat er 
in wijken die lange tijd een lage status hebben, meer 
fysieke verloedering wordt gepercipieerd dan in hoge 
statuswijken en gemiddeld in nederland. maar die 
verschillen zijn niet groot. en ook in lage statuswijken 
zijn nog genoeg mensen die geen overlast of fysieke 
verloedering ervaren. de verschillen tussen hoge en 
lage statuswijken zijn in de steden wel groter dan 
gemiddeld in nederland. Toch waren ook in 1998 in de 
stedelijke (stabiele) hoge statuswijken nog aardig wat 
bewoners die verloedering ervaren. zo had 44 procent 
van de bewoners naar eigen zeggen te maken met 
bekladding, en zei maar liefst driekwart van de bewo-
ners dat hondenpoep een bekend verschijnsel in hun 
wijk was. in de stedelijke (stabiele) lage statuswijken 
had 56 procent van de bewoners last van graffiti en 
84 procent van hondenpoep.

Wijken met veel overlast en veel verloedering zijn 
vaak wijken met een lage status. maar overlast, ver-
loedering en onveiligheidsgevoelens zijn niet uniek 
voor lage statuswijken – en ook niet voor wijken waar 
het statusniveau daalt. ook in hoge statuswijken 
komen deze verschijnselen voor. dat impliceert dat 
veiligheidsbeleid zich dus niet alleen moet richten op 
lage statuswijken. << 

informatie over de geraadpleegde literatuur kan worden 

opgevraagd bij de auteur via e-mail: fransknol@gmail.com.
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Hans boutellier al hebben betoogd. Tot de jaren 
tachtig van de vorige eeuw is criminaliteit vrijwel 
uitsluitend een justitieel en beheersmatig vraag-
stuk. Het is een zaak van opsporing, berechting 
en bestraffing. met andere woorden: de logica is 
reactief. uiteraard is generieke preventie een 
 nevenfunctie van het strafrecht, maar dat effect 
is gebaseerd op de justitiële reactie op een misdrijf. 
de situatie verandert halverwege de jaren tachtig 
als gevolg van de toenemende zorg om de stijgende 
criminaliteitscijfers, die tussen 1960 en de vroege 
jaren tachtig ongeveer vertienvoudigden. de rege-
ring introduceert preventie dan als nieuw wapen in 

de strijd tegen kleine criminaliteit. en dit wapen 
groeit geleidelijk uit tot een uitgebreid handelings-
repertoire, dat onze kijk op klassieke rechtsstatelijke 
waarden verandert.

zielsverwant
in de opmars van criminaliteitspreventie zijn grof-
weg drie fasen te onderscheiden. de eerste fase, tot 
begin jaren negentig van de vorige eeuw, richt zich 
vooral op het tegenhouden van criminaliteit. denk 
aan technische preventie tegen diefstal uit winkels 
en woningen, aanpassingen in de bebouwde omge-
ving om de gelegenheid voor crimineel gedrag te 
verkleinen, en een uitbreiding van (politiële en 
 private) surveillance om de teloorgang van sociale 
controle te compenseren. 

preventie is een 
 grenzeloos begrip

in de loop van de jaren negentig wordt het preven-
tieve repertoire van de overheid sterk uitgebreid. 
van louter tegenhouden verschuift de aandacht 
naar de mensen achter de kleine criminaliteit, zoals 
veelplegers en risicojongeren. deze focus impliceert 
een sterke verbinding tussen veiligheidsbeleid en 
het sociale domein. Want onderwijs, integratie, 
leefbaarheid, opvoeding en werkloosheid worden 
steeds vaker gezien als aandachtsterreinen voor een 
effectieve criminaliteitspreventie. Het is dan ook in 
deze periode dat we de contouren van het huidige 
criminaliteitsbeleid kunnen ontwaren. niet de 
 rechter, maar de burgemeester wordt de spil van 
het overheidshandelen. niet de rechtbank, maar 
de publieke ruimte wordt de centrale plaats van 
handeling. en niet de dader, maar de potentiële 
overtreder wordt het dominante aandachtspunt 
van interventies. 

pen. Het preventiedenken past, zoals onder meer 
anthony giddens, ulrich beck en Jos de mul hebben 
laten zien, in een tijdsgewricht en een cultuur waar-
in een ongewenste toekomst niet als een vorm van 
pech of noodlot wordt gezien, maar als vermijdbaar 
door actieve menselijke interventies. 

maar preventie is niet zomaar een beleidsstrategie. 
de preventieve manier van kijken verandert op 
 fundamentele wijze de manier waarop maatschap-
pelijke fenomenen worden geproblematiseerd. deze 
verandering is duidelijk zichtbaar in het criminali-
teitsbeleid, zoals onder andere david garland en 

door rik peeters
rik peeters is onderzoeker bij de nederlandse school voor 

openbaar bestuur. recent promoveerde hij aan Tilburg 

university op het proefschrift The preventive gaze. How 

prevention transforms our understanding of the state.

 d
e afgelopen decennia zijn politici, beleids-
makers en professionals maatschappelijke 
problemen steeds meer door een preven-
tieve bril gaan bekijken. op tal van terrei-

nen is preventie een dominant kenmerk van beleid 
geworden: van jeugdige delinquenten en veelple-
gers tot terroristische aanslagen en crises en ram-

Tot de jaren tachtig was 
criminaliteit een kwestie 
van opsporing, berech
ting en bestraffing / foto 
Liesbeth Dingemans. 

secondant #2 | mei 2013 3534 secondant #2 | mei 2013 

vroegsignalering, bestuurlijke ophouding, 
preventief fouilleren, cameratoezicht. in toe-
nemende mate staat het veiligheids beleid in 
het teken van preventie. maar het perspectief 
van criminaliteitspreventie kan de waarden van 
de rechtsstaat onder druk zetten, schrijft 
RikPeeters.

keerzijden van criminaliteitspreventie 

oppassen 
voor 
preventie
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sche mentaliteit onder beleidsmakers, professio-
nals en adviseurs in de instituties rondom de rechts-
staat van belang. zij zijn niet alleen een verlengstuk 
van de politieke wil of een vanzelfsprekend onder-
deel van de justitiële keten. zij hebben ook de 
 verantwoordelijkheid om gedegen belangenaf-
wegingen te maken. en die zijn hard nodig, omdat 
preventie soms gewenst is en gemakkelijke 
 antwoorden dus niet voorhanden zijn. 

preventie is de politiek-bestuurlijke grondhouding 
van deze tijd. als zich veiligheidsrisico’s voordoen, 
dan zullen we die niet negeren of afdoen met een 
justitiële reactie. integendeel, steeds vaker is niets 
doen geen optie. Wat in de jaren tachtig van de vori-
ge eeuw begon als een kritische en logische reactie 
op de beperkingen van de justitiële aanpak in de 
strijd tegen criminaliteit, is een vanzelfsprekend-
heid geworden. Juist daarom is het nu tijd om ook 
het preventiedenken aan een kritische beschouwing 
te onderwerpen en te bezien of er voldoende checks 
& balances zijn om de preventiestaat in toom te 
houden. <<

informatie over de geraadpleegde literatuur kan worden 

opgevraagd bij de auteur via e-mail: peeters@nsob.nl.

gelegitimeerd om in te grijpen in het leven van 
 burgers in het geval van een wetsovertreding. maar 
vanuit het perspectief van preventie kan de staat 
ingrijpen zodra een risico op toekomstig crimineel 
gedrag is gesignaleerd. daarbij kent preventie een 
mechanisme dat zichzelf versterkt: hoe vroeger 
interventies kunnen plaatsvinden, hoe beter dat is 
voor een effectieve preventie. preventie is daarmee 
een grenzeloos begrip. Wie preventie serieus neemt, 
zal een oneindig aantal risico’s waarnemen en deze 
ook willen beperken.

rechts statelijk 
is bestuurlijke 
ophouding een 
 gotspe

op tal van terreinen zien we dat de logica van de 
preventiestaat en die van de rechtsstaat steeds 
meer in elkaars vaarwater komen. een veelzeggend 
voorbeeld hiervan is de zogenoemde bestuurlijke 
ophouding. onder bepaalde voorwaarden mag 
een burgemeester groepen burgers voor maximaal 
twaalf uur vastzetten als hij vreest dat ze voor 
 ernstige ongeregeldheden zullen zorgen. de klas-
sieke sanctie uit het strafrecht – vrijheidsontne-
ming – wordt hier toegepast op preventieve gron-
den. vanuit klassiek rechtsstatelijk perspectief is 
bestuurlijke ophouding een gotspe. vanuit preven-
tief perspectief is het juist een bijzonder effectief 
en bovendien volstrekt logisch en gelegitimeerd 
instrument. 

behalve rechtstreekse botsingen tussen de rechts-
staat en preventieve instrumenten is er ook sprake 
van een toenemende politisering van de samen-
leving. gedrag in het heden dat een aanwijzing 

in het nieuwe millennium krijgt deze ontwikkeling 
een extra stimulans als criminaliteitspreventie zijn 
zielsverwant vindt in het begrip veiligheid. dit 
begrip maakt stilaan opgang binnen de beleids-
wereld en wordt nu omarmd als logisch verlengstuk 
van het preventiedenken. veiligheid impliceert niet 
alleen de afwezigheid van criminaliteit, maar doet 
de aandacht ook verschuiven van de rechtsorde 
naar de maatschappelijke orde als het ultieme doel 
van overheidsinterventie. eerder ingezette ontwik-
kelingen rondom openbare-ordevraagstukken en 
persoonsgerichte aanpakken vinden een vervolg in 
een sterke uitbreiding van de preventieve bevoegd-
heden van burgemeesters (zoals preventief fouil-
leren, bestuurlijke ophouding, cameratoezicht en 
gebiedsverboden). ook de ontwikkeling van per-
soonsgerichte trajecten voor veelplegers en jeugd-
delinquenten (waaronder de isd-maatregel) passen 
in deze trend. net als de opmars van vroegsignale-
ring en vroeginterventie richting risicojongeren 
en risicogezinnen, bijvoorbeeld in de vorm van 
opvoedingsondersteuning, bemoeizorg en de 
 aanpak van voortijdig schoolverlaten.

grenzeloos
deze ontwikkelingen overziend, kunnen we stellen 
dat het denken in termen van criminaliteitspreven-
tie een belangrijke positie heeft ingenomen naast 
het klassieke rechtsstatelijke denken over crimi-
naliteit. deze positie is voor een belangrijk deel 
complementair aan de rechtsstaat. in onze heden-
daagse samenleving weerhoudt louter strafbaar-
stelling mensen niet in voldoende mate van 
 crimineel gedrag. We kunnen dan ook niet van 
de overheid verwachten dat ze de problemen van 
nu met het repertoire van vijftig jaar geleden te 
lijf gaat. Tegelijkertijd is de opkomst van de preven-
tiestaat voor een deel strijdig met de principes 
van de rechtsstaat. Want preventie impliceert een 
fundamenteel andere kijk op de wereld. vanuit het 
perspectief van de rechtsstaat is de overheid pas 

vormt voor crimineel gedrag in de toekomst is 
een object van aandacht en interventie geworden. 
zo zijn uitgebreide systemen van monitoring 
 gangbaar geworden om mogelijke terroristen op 
te sporen en om signalen van risicovol gedrag onder 
jongeren te registreren. Hetzelfde geldt voor inter-
venties achter de voordeur van risicogezinnen en 
voor preventieve surveillance in de publieke ruimte. 
deze aanpakken gaan, zoals ook blijkt uit het werk 
van bijvoorbeeld paul frissen, gepaard met een 
grote greep van de overheid op onze samenleving.

afgezworen 
dit alles betekent niet dat preventie volledig afge-
zworen dient te worden. voor een belangrijk deel is 
preventie een zinvol antwoord op de maatschappe-
lijke vragen van deze tijd. maar wie door de bril van 
preventie naar de wereld kijkt, zal geneigd zijn om 
waarden zoals het onschuldprincipe, ouderlijk 
gezag, privacy en individuele autonomie als 
 barrières voor effectief optreden te beschouwen. 
bovendien opent het preventiedenken de deur voor 
willekeur. aangezien risico’s in plaats van feiten de 
basis voor preventie vormen, kunnen subjectieve 
vermoedens en angst de rechtvaardiging worden 
voor overheidsinterventies.

steeds vaker is niets 
doen geen optie

in het licht van deze ontwikkeling zijn er twee 
mogelijke tegenwichten. Ten eerste zijn er juridische 
waarborgen die de persoonlijke levenssfeer van 
 burgers en het rechtsstatelijke onschuldprincipe 
beschermen. Het feit dat privacybelemmeringen 
tegenwoordig vaak kunnen rekenen op kritiek van 
politici en bestuurders laat juist zien dat het recht 
nuttig is en zijn werk doet. Ten tweede is een kriti-
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veiligheidsbeleving in media, politiek en beleid

van voor pagina 
naar veiligheids-
beleid 
Terwijl de subjectieve veiligheid 
verbetert, heerst in de publieke opinie 
het beeld dat ons land onveiliger 
wordt. en dat is problematisch voor 
ons veiligheidsbeleid, schrijft 
Bert Berghuis. Hij pleit voor een 
weloverwogen reactie op media-
berichtgeving. 

is het erg dat er een kloof is tussen de eigen veilig-
heidsbeleving en wat men daarover meer in het 
algemeen denkt? de kloof is met name zorgwek-
kend als het algemene beeld blijkt te leiden tot 
beleid dat onvoldoende investeert in de aanpak van 
de meest ernstige vormen van criminaliteit en 
onveiligheid. in deze bijdrage wordt duidelijk 
gemaakt dat de genoemde kloof groter wordt, en 
dat dit inderdaad risico’s met zich brengt voor een 
adequate beleidvorming.

medialogiCa
er zijn meerdere redenen dat het algemene veilig-
heidsgevoel voor een aanzienlijk deel losstaat van 
de persoonlijke veiligheidsbeleving. in ieder geval 
kunnen we niet om de invloed van de moderne 
 massamedia heen. deze media, in het bijzonder de 
televisie en internet, kennen eigen wetmatigheden 
(‘medialogica’). een kenmerk van de traditionele 
media is altijd geweest dat ze opvallende en nega-
tieve gebeurtenissen selecteren (“goed nieuws is 
geen nieuws”). maar tegenwoordig speelt ook 
nadrukkelijk de mate waarin een bericht zich leent 
voor dramatische presentatie. dan gaat het minder 
om informatie en redeneringen, en meer over beel-
den en associaties in versimpelde, sjabloonachtige 
berichtgeving. dat leidt, zoals de vermaarde ameri-
kaanse journalist en schrijver p.J. o’rourke het eens 
uitdrukte, tot de paradox dat het televisietijdperk 
ons tegelijk meer informeert én onwetend maakt. 
de keuze voor selectieve en dramatische vertonin-
gen is logisch, want dat trekt publiek. de toegeno-
men concurrentie tussen de media om de aandacht 
van de kijker – om kijkcijfers en dus om geld – 
 versterkt deze tendens. 

de burger wordt 
geconfronteerd met 
selectieve en scheve 
beelden

de medialogica maakt criminaliteit en onveiligheid 
aantrekkelijk voor de media, met name als het gaat 
om gebeurtenissen die als gewelddadig zijn voor te 
stellen. denk aan berichtgeving over kwetsbare 
slachtoffers en potentiële catastrofale dreigingen 
zoals die van overstroming en terrorisme.  

door bert berghuis 
de auteur is werkzaam bij het ministerie van veiligheid en 

Justitie.

 H
oe veilig nederlanders zich voelen, wordt 
bepaald door hun persoonlijke ervaringen, 
door hun gevoel van kwetsbaarheid en 
door het beeld dat ze hebben van hun 

directe leefomgeving. daarnaast heeft men een 
beeld van de (on)veiligheid in de samenleving als 
geheel. voor veel nederlanders lijkt het met hun 
eigen veiligheidsbeleving wel goed te zitten. zo 
laten de bevolkingsenquêtes van het Cbs tussen 
2005 en 2012 een gestage daling zien in de onveilig-
heidsgevoelens. een duidelijke minderheid van de 
nederlanders (in 2012: 37 procent) voelt zich nog wel 
eens onveilig, en bijna niemand (in 2012: 1,8 procent) 
heeft daar vaak last van. Tegelijkertijd is de heer-
sende opinie nog steeds dat het in ons land de 

 verkeerde kant opgaat met veiligheid. de misdaad 
zou toenemen en de omgangsvormen zouden 
 verslechteren – denk aan de lange tenen, korte lont-
jes en grote monden die het straatbeeld domineren. 
Het sociaal en Cultureel planbureau rapporteert 
regelmatig dat criminaliteit en veiligheid stelsel-
matig in de kopgroep zitten van wat burgers zien 
als belangrijke maatschappelijke problemen. en 
wat  betreft veiligheid is er steevast sprake van het 
gevoel dat paul schnabel samenvatte als: met mij 
gaat het goed, met ons gaat het slecht. 
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Veel burgers voelen zich 
veilig. Over de veiligheid in de 

samenleving wordt vaak 
minder positief gedacht / 

foto: Inge van Mill. 
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invoelen
als zich een plots opkomende politiek-mediale 
druk openbaart, dan kan bewust een beïnvloedings-
proces in werking worden gezet. de eerste fase 
daarvan staat in het teken van invoelen: de onrust 
die is ontstaan, wordt door de politicus of bestuur-
der begripvol tegemoet getreden. met een snelle 
feitenbeoordeling worden de maatschappelijke 
commotie en emotie onderkend, die symbolische 
uitingen zijn met een bindende functie voor de 
samenleving. Tegelijkertijd wordt een politiek 
 wenselijke daadkracht getoond door de toezegging 
dat een en ander goed wordt uitgezocht. zodat wel-
overwogen kan worden bepaald hoe moet worden 
gereageerd. er zijn veel dingen die de verantwoorde-
lijke minister of burgemeester kan zeggen – al is 
het maar: “ik start een onafhankelijk onderzoek” – 
zonder dat al te snel al een richting wordt ingesla-
gen over wat er moet gebeuren.

in de tweede (interne) fase moeten de feiten juist en 
volledig op tafel komen, mede om te zien of sprake 
is van een incident of van een dieperliggend pro-
bleem. vervolgens is het van belang om de feiten in 
een bredere beleidscontext te plaatsen. zodat kan 
worden nagegaan of ze passen bij bestaande strate-
gische doelen, en of extra maatregelen verstandig 
zijn gegeven hun kosteneffectiviteit en eventuele 
neveneffecten. 

de derde fase bestaat uit besluitvorming en com-
municatie over hoe er, gezien alle voors en tegens, 
opgetreden gaat worden. deze finale afweging 
wordt gepresenteerd onder vermelding van de 
mogelijke gevolgen (in het algemeen of voor speci-
fieke groepen). en de uitkomst kan ook zijn dat er 
geen specifieke of extra actie nodig is.

Het besproken werkproces geeft rust en ruimte voor 
een weloverwogen besluitvorming, en biedt de 
mogelijkheid om het kortetermijnbeleid (dat is 
gericht op incidenten) te verbinden met lange-
termijnbeleid. en daarmee kan het, beter dan een 
ad hoc-reactie, zorgen voor draagvlak. <<

deze bijdrage berust op een uitvoerige literatuurstudie 

naar veiligheidsgevoelens, de invloed van media op 

 burgers, ontwikkelingen binnen de media en politiek, 

en het handelingsperspectief voor beleid en bestuur. 

deze niet-gepubliceerde studie is op te vragen bij de 

 redactie van secondant via e-mail: secondant@hetccv.nl.

voor hoe we in de samenleving met elkaar omgaan. 
de veranderingen in het medialandschap hebben 
ook de politiek niet onberoerd gelaten. We kunnen 
tegenwoordig zelfs spreken van een ‘politiek-medi-
aal complex’, waarin de politiek en de media elkaar 
hard nodig hebben. in hun onderlinge afhankelijk-
heid verbeelden de media (vermeende) incidenten 
emotioneel en eenvoudig. en reageren politici 
geschokt op de berichtgeving, zodat zij zich kunnen 
opwerpen als kampioenen van het krachtdadig 
ingrijpen. dit fenomeen leidt tot het risico dat het 
veiligheidsbeleid zich door de mediale beeldvor-
ming laat leiden, ook als die onjuist of eenzijdig is.

beelden kunnen 
functioneel zijn om 
het beleid op de 
agenda te krijgen

dat gevaar doet zich natuurlijk niet voor als de 
beeldvorming en de aard en de ernst van de pro-
blematiek met elkaar overeenkomen – in dat geval 
zijn de beelden juist functioneel om het beleid op 
de agenda te krijgen en te houden. zo is de bericht-
geving over het fors toenemen van het aantal 
 roofovervallen na 2006 functioneel geweest om 
het publiek alert te maken op de risico’s en om 
 preventieve maatregelen te treffen. 

aan de andere kant is het mogelijk dat er wel dege-
lijk problemen zijn, maar dat die niet worden opge-
pikt door de media. bijvoorbeeld omdat ze zich niet 
goed lenen voor versimpeling en dramatisering. dat 
is nogal eens het geval bij minder zichtbare vormen 
van criminaliteit, zoals bepaalde vormen van fraude 
en milieucriminaliteit. als we deze veiligheidspro-
blemen voldoende op de maatschappelijke agenda 
willen krijgen – om daarmee bijvoorbeeld draagvlak 
voor beleid te scheppen – zal gericht moeten wor-
den gezocht naar presentatievormen die aantrek-
kelijk zijn voor de media.

een ander probleem ontstaat bij politiek-mediale 
druk om op te treden tegen vormen van criminali-
teit en onveiligheid, zonder dat de feitelijke omvang 
van de problematiek daartoe aanleiding geeft. dan 
dreigt een beleidsinvestering die onevenwichtig is 

de burger wordt dan ook stelselmatig geconfron-
teerd met allerlei selectieve en scheve beelden, 
zoals berichten over een epidemie van zinloos 
geweld, over  ernstig overlastgevende marokkanen 
in gouda, en over toenemend geweld tegen ambte-
naren en hulpverleners. vaak blijkt dat incidenten 
en ontwikkelingen onjuist of overtrokken worden 
weergegeven. de media construeren het beeld van 
onveiligheid door te ‘primen’ (eigenhandig context 
aan te brengen) en door te ‘framen’ (oordelen over 
de feiten te suggereren). een voorbeeld: het nos-
journaal bracht enkele jaren terug het bericht dat 
het geweld tegen medewerkers van sociale diensten 
was toe genomen. maar het verzuimde te vermelden 
dat het betreffende onderzoek ook vaststelde dat 
het geweld tegen hulpverleners en ambtenaren in 
algemene zin juist was afgenomen. nog zoiets: 
woningovervallen op kwetsbare, bejaarde slacht-
offers worden breed uitgemeten. maar de omvang 
van die problematiek is bescheiden en het totale 
aantal overvallen is flink gedaald. 

dom
nu is het natuurlijk niet zo, dat burgers dom zijn. ze 
weten heus wel dat de media geneigd zijn negatieve 
en opvallende kwesties te selecteren. en dat ze een 
vervormd beeld van de werkelijkheid kunnen schet-
sen. maar psycholoog daniel kahneman wijst in zijn 
bestseller Thinking, Fast and Slow op het WYsiaTi-
beginsel: “what you see is all there is”. dat betekent 
dat mensen zich in afwezigheid van een tegenwicht 
van andere informatie, toch laten beïnvloeden door 
informatie waarvan ze ten volle beseffen dat die 
onjuist of eenzijdig zal zijn. dat verklaart waarom 
ik, als ik op bezoek ga bij mijn schoonouders in 
een veilige en rustige gemeente in gelderland, 
regelmatig te horen krijg dat het in nederland de 
spuigaten uitloopt met de criminaliteit. Want dat 
blijkt overvloedig uit krant en televisie.

de politiek en 
media hebben 
elkaar hard nodig

denk eens aan de beroemde uitspraak van marshall 
mcluhan: “the medium is the message”. mcluhan 
bedoelt dat innovaties in communicatietechnolo-
gie leiden tot verregaande, onvoorziene gevolgen 

ten opzichte van andere problemen. Het verschijn-
sel dat snel wordt toegegeven aan de politiek- 
mediale druk, en beleid en regelgeving te beloven, 
staat bekend als de ‘risico-regelreflex’. uit onder-
zoek van het ministerie van binnenlandse zaken en 
koninkrijksrelaties blijkt dat de nuchtere en ratio-
neel ingestelde nederlander helemaal niet wil dat 
risico’s worden opgeklopt. dat inzicht betekent dat 
veiligheidsvraagstukken in het politiek-mediale 
domein een gezonde dosis nuchterheid en rationa-
liteit kunnen gebruiken. de klassieke, technocrati-
sche oplossing – “we leggen het allemaal nog eens 
goed uit met de juiste cijfers” – werkt niet. beter is 
het lering te trekken uit de ervaringen zoals die 
inmiddels, soms door schade en schande, zijn opge-
daan in landelijke en lokale kwesties. Het werk van 
de risk & regulation advisory Council in het ver-
enigd koninkrijk biedt daarvan goede voorbeelden.

webdossier

in juni 2013 verschijnt op de website 
van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en veiligheid (CCv) een 
nieuwe editie van het dossier over 
veiligheidsbeleving. Het webdossier 
wordt in samenwerking met de 
landelijke expertisegroep veiligheids-
percepties voorzien van onder andere 
nieuwe praktijkvoorbeelden en inzich-
ten uit wetenschappelijk onderzoek. 
ook het thema van dit artikel – de 
invloed van politiek-mediale druk op 
de veiligheidsbeleving – krijgt een 
plek in het dossier. verder zal het 
instrument de Tafel van Twaalf beter 
aan de wensen van de beoogde 
 eindgebruikers gaan voldoen. kijk 
voor meer informatie op de website 
www.hetccv.nl/veiligheidsbeleving of 
neem contact op met sten meijer, 
telefoon (030) 751 67 43, e-mail  
sten.meijer@hetccv.nl. 
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 aanpak van auto-inbraken in utrecht 

‘ autokraak 
gebeurt 
razendsnel 
en de sChade 
is enorm’ 

door lynsey dubbeld

 J
aarlijks wordt een op de vijftien automobilisten 
in nederland geconfronteerd met autokraak. de 
maatschappelijke schade die daarmee gepaard 
gaat, wordt geschat op 438 miljoen euro. sinds 

januari 2012 staat de aanpak van zogenoemde 
 diefstallen uit en vanaf auto’s landelijk in de spot-
lights. doel is het aantal autokraken in 2014 met 
20 procent te hebben verminderd ten opzichte van 
2011. Hiervoor werkt het ministerie van veiligheid en 
Justitie samen met de politie, het openbaar minis-
terie (om) en gemeenten. en met het verzekerings-
bureau bestrijding voertuigcriminaliteit, de stich-
ting aanpak voertuigcriminaliteit (stichting avc), de 
anWb en het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en veiligheid.

de landelijke strijd tegen autokraken bouwt voort 
op de successen die de afgelopen jaren in de regio 
utrecht zijn geboekt. vanuit het project veelvoor-
komende criminaliteit uit de regionale veiligheids-
strategie 2008-2011 ontwikkelden gemeenten, 
 politie en om een integrale aanpak van veelvoor-
komende criminaliteit met als doel: een afname 

van de problematiek met 40 procent in 2011 ten 
opzichte van 2006. “Het resultaat voor veelvoor-
komende criminaliteit – autokraken, fietsdiefstallen 
en vernielingen – was een afname van 42 procent. 
Wat betreft autokraak ging het om een daling van 
49 procent”, zegt peter Hogenhuis van het bureau 
regionale veiligheidsstrategie (bureau rvs). Het 
bureau – van en voor gemeenten, politie en om in 
midden-nederland – ondersteunt de uitvoering van 
de regionale veiligheidsstrategie.

knetterharde analyse
“de deelnemers aan de regionale veiligheidsstrate-
gie hebben erkend dat de doelstellingen niet alleen 
een opgave zijn voor de politie, maar dat er een 
intensieve samenwerking voor nodig is. We zijn 
met politie, om en gemeente bij elkaar gekomen 
en hebben gezegd: dit gaan we sámen doen”, zegt 
burgemeester frits naafs van de gemeente utrecht-
se Heuvelrug, die namens de gemeenten deelnam 
aan de zogenoemde drivergroep tegen autokraak. 
dit driemanschap richtte zich op probleemanalyse, 
hulp bij lokale aanpakken, de ontwikkeling van een 
regionale aanpak en de promotie van effectieve 
interventies. “in het begin hebben we onszelf wel 

eens afgevraagd: hoe gaan we het doen? Want je moet 
soms toch tegen bestaande structuren werken. maar 
we hebben het onderwerp goed op de bestuurlijke 
agenda kunnen zetten. soms zelfs tot vervelens toe. 
Want als de cijfers omlaag gaan, dan bestaat de nei-
ging om de focus op een ander probleem te leggen. 
dan moest ik echt zeggen, ook in het regionaal col-
lege: niet te vroeg juichen.” 

‘het gaat ook om 
het gedrag van 
de automobilist’ 

de drivergroep tegen autokraak in de regio utrecht 
kwam in de periode 2008 tot 2012 in actie. de eerste 
fase van het project staat in het teken van de ont-
wikkeling van een onderbouwd plan van aanpak. 
mieke Jansen, destijds hoofd beleid en strategie bij 
het om in utrecht en lid van de drivergroep namens 
het om, benadrukt het belang van zo’n gedegen 
probleemanalyse. “We zijn heel operationeel gaan 
inventariseren welke gemeenten in de regio het 
grootste probleem met auto-inbraken hebben. 
 vervolgens zijn we precies gaan bekijken wat er 
gebeurt, hoe, door wie en waar. met die knetter-
harde analyse hebben we bij burgemeesters van de 
betreffende gemeenten aangeklopt – die zien dan 
meteen wat er aan de hand is.” Het bewustzijn van 
de problematiek vergroot de actiebereidheid, stelt >>

secondant #2 | mei 2013 4342 secondant #2 | mei 2013 

met een landelijke aanpak wil het ministerie van veiligheid 
en Justitie het aantal autokraken fors terugdringen. 

de regio utrecht, waar de aanpak van auto-inbraken tussen 
2008 en 2012 een prioriteit was, fungeert als voorbeeld. 

“de makkelijke buit is nog te veel voorhanden.”
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vincent Wigmans, momenteel hoofd van de divisie 
operationele ondersteuning van de politie eenheid 
midden-nederland en destijds chef van het politie-
district binnensticht, die de politie vertegenwoor-
digde in de drivergroep. “We hebben sessies gehou-
den met burgemeesters, wijkchefs, districtschefs, 
noem maar op. er ontstond al snel een hoge mate 
van bereidheid tot samenwerking. iedereen beseft 
dat er iets tegen het probleem gedaan moet wor-
den, en het helpt dat wij naast de probleemanalyse 
ook ondersteuning bieden bij de lokale aanpak.”

in de tweede fase van het project gaan drie pilotge-
meenten – nieuwegein, bunnik en stichtse vecht 
– aan de slag met best practices die door studenten 
integrale veiligheidskunde van de Hogeschool 
utrecht zijn geïnventariseerd. Hogenhuis: “dankzij 
deze pilots hebben we ervaringen en analyses 
beschikbaar kunnen maken voor andere gemeen-
ten. We kunnen daardoor zeggen: de rode loper ligt 
uitgerold, bewandel deze weg.” in 2009 verschijnt 
daartoe het Handboek autoinbraken met best prac-
tices op het gebied van communicatie, handhaving 
& toezicht en inrichting van de openbare ruimte. 
Het gaat om bijvoorbeeld selectadna, popnagel-
acties, burgernet, de persoonsgerichte aanpak van 
veelplegers en jeugdige daders, mobiel cameratoe-
zicht en lokauto’s. met het handboek, dat digitaal te 
vinden is in de zogenoemde apothekerskast op de 
website van bureau rvs, kan de drivergroep de regio 
concrete handreikingen bieden, zegt Wigmans. 
“burgemeesters zien door de apothekerskast kan-
sen, bijvoorbeeld om bij de herinrichting van een 
recreatieterrein het parkeerterrein te voorzien van 
goede verlichting.”

kluizen
“de invloed van de drivergroep ligt vooral in de 
regio. maar het probleem van autokraken gaat ook 
om het gedrag van de automobilist. en dan heb je 
landelijke partijen nodig”, zegt Jansen over de 
derde fase van het project. in 2010 en 2011, als de 
utrechtse aanpak is uitgerold naar 26 gemeenten 
in de regio utrecht, organiseert de drivergroep 
samen met de stichting avc actiemeetings met 
landelijke partners zoals rai autovak, het verbond 
van verzekeraars, de bovag, de anWb, Q-park en 
van der valk. Het verbond van verzekeraars stelt in 
2011 tien lokauto’s beschikbaar die de politie kan 
gebruiken om de opsporing te versterken. de 
betrokkenheid van  verzekeraars is volgens Jan-
sen essentieel. “om te voorkomen dat computer-
apparatuur uit de auto gestolen wordt, kunnen 
verzekeraars stappen nemen om veiligheidsbe-
wustzijn onder verzekerden te vergroten. maar 
ook bij het stimuleren van het gebruik van gecerti-
ficeerde kluizen in auto’s zijn verzekeraars de 
 aangewezen gesprekspartners.” 

de aanpak van auto-inbraken in de regio utrecht 
streeft een integrale benadering na. ingewikkeld 
hoeft dat niet te zijn, zegt naafs. “in leersum had-
den wij te maken met een ondernemer met een 
 terrein dat gelegen was aan een bosrand waar alle-
maal gedoe was. Toen heeft de gemeente natuur-
gebied-vriendelijke verlichting geplaatst. vaak 
gaat het om dit soort simpele, eigenlijk voor de 
hand liggende dingen.” Wigmans noemt een ver-
gelijkbaar voorbeeld. “Tijdens een seminar kan een 
congrescentrum de aanwezigen vragen: is uw auto 
leeg?” Hogenhuis voegt toe: “de makkelijke buit is 

nog te veel voorhanden. de timing was bij ons wel 
erg belangrijk. Je moet alles goed bij elkaar brengen 
zodat verschillende interventies niet onbedoeld 
tegen elkaar werken. ” 

‘burgers willen echt 
wel meewerken’

bij de aanpak van autokraken is ook voor innovaties 
gekozen. Hogenhuis: “Qua vernieuwing heeft 
utrecht al lange tijd voorop gelopen. Toen we een 
lokauto gingen gebruiken, kwamen er kamervragen 
over of dat wel mocht.” de lokauto’s hebben inmid-
dels navolging gekregen in den Haag, rotterdam en 
amsterdam. ook het gebruik van telefoonnummer 
112 om de heterdaadkracht te vergroten, was in 2009 
vooruitstrevend. in de publiekscampagne Herken 
de signalen werd gecommuniceerd dat burgers al 
bij vermoedens van autokraak 112 mogen bellen. 
en in 2011 werd stopdecriminaliteit.nl gelanceerd. 
deze website is bedoeld om burgers inzicht te 
 bieden in de criminaliteit in hun directe omgeving 
en hen preventietips te geven. met dit soort voor-
lichting probeert de gemeente houding en gedrag 
te beïnvloeden, zegt naafs. “bijvoorbeeld: mensen 
gaan even snel boodschappen doen en laten hun 
tas in de auto liggen. Het is lastig om daar iets aan 
te doen. autokraak gebeurt razendsnel en de schade 
is enorm.” over de bereidheid van burgers om mee 
te werken aan lokale veiligheid heeft de gemeente 
volgens naafs niet te klagen. “burgers willen echt 
wel meewerken. dat blijkt wel uit de deelname aan 
burgernet in onze regio. als je je inwoners partner 
in veiligheid laat zijn, dan hebben mensen daar 
wat voor over.” 

energie
Wat is nu de succesformule van de utrechtse 
 aanpak van autokraken? een lange adem, zeggen 
alle betrokkenen. naafs: “de focus vasthouden en 
de aandacht op de problematiek houden, daar 
draait het om.” de doelgerichte samenwerking 
 tussen gemeente, politie en om – op het niveau 
van mT-leden met mandaat – vormt de basis voor 
zo’n langdurige focus, zegt Jansen. “de energie 
 binnen de drivergroep is een goede drijfveer 
geweest. Je wordt bijna persoonlijk verantwoorde-

lijk voor regionale doelstellingen – dan wil je wel 
lopen.” de ondersteuning vanuit bureau rvs hielp 
daarbij. “in de eerste vier jaar van de regionale 
 veiligheidsstrategie was er nog wel eens scepsis 
bij bestuurders over wat zo’n plan gaat opleveren. 
en als je alleen maar de drivers had gehad, dan 
was alles na een paar jaar weggevallen. Het is 
gewoon zaak om zo operationeel mogelijk op te 
schrijven wat de doelen zijn en vervolgens aan 
de slag te gaan met afspraken. mijn advies zou 
zijn:schrijf vooral niet te veel op. los van het Hand
boek autoinbraken hebben we geen dikke project-
plannen gemaakt.”

‘je moet niet   
wachten tot de  
eerste tegenvaller’

de drivergroep is ervan overtuigd dat de utrechtse 
aanpak in andere regio’s kan worden overgenomen. 
Jansen: “Het is niet allemaal zo ingewikkeld of 
 vernieuwend – en dat zeg ik niet om het resultaat 
teniet te doen. Het gaat om gezamenlijke focus, 
zoals die in utrecht is bijeengebracht in de regio-
nale veiligheidsstrategie, en om energie vasthou-
den. en operationeel in aansluiting op elkaar doen 
waar je goed in bent.” Hogenhuis vult aan: “Het is 
belangrijk om alle partners al in de probleeman-
alysefase te betrekken, zodat je gezamenlijk van 
start gaat. Je moet niet wachten tot de eerste 
 tegenvaller voordat je anderen erbij betrekt.”

de drivergroep heeft inmiddels de taken neergelegd 
en de best practices uit de regio overgedragen aan 
landelijke partners. Wigmans heeft zitting geno-
men in de stuurgroep die de landelijke aanpak 
 coördineert. dat wil niet zeggen dat er lokaal en 
regionaal niets meer gebeurt, zegt Jansen. Want 
zeker met het oog op mobiel banditisme zijn zowel 
lokale en regionale als landelijke interventies nodig. 
en hoewel autokraak niet meer als speerpunt is 
benoemd in de regionale veiligheidsstrategie 
 midden-nederland 2012-2014, zijn er wel gemeenten 
die de aanpak prioriteit geven. naafs: “als ik ooit 
weer gevraagd wordt voor een drivergroep dan 
trommel ik de anderen meteen op: we hebben weer 
een uitdaging!” <<

Tabel 1> Autokraken 2006-2012, regio Utrecht en landelijk

autokraken in regio  
utrecht

autokraken (diefstal  
uit/vanaf de auto) landelijk:*

2006 24 423 158 100

2007 20 701 145 490

2008 17 967 133 875

2009 16 023 129 645

2010 13 985 120 700

2011 12 041 114 315

2012 11 177 -

bronnen: bureau rvs en Cbs

* cijfers over 2012 zijn nog niet beschikbaar
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>>

is – net als bijvoorbeeld huiselijk geweld en geweld 
tegen werknemers met een publieke taak – een 
belangrijk onderzoeks- en beleidsthema. minder 
aandacht wordt besteed aan geweld in woonbuur-
ten. dat is opmerkelijk, want veel geweld vindt juist 
in deze context plaats. bovendien kan deze vorm 
van geweld grote invloed hebben op de veiligheids-
beleving van bewoners, met name als slachtoffers 
in de eigen woonomgeving nog met de dader 
geconfronteerd kunnen worden. in enkele extreme 
situaties zien slachtoffers zich genoodzaakt te 
 verhuizen, bijvoorbeeld wanneer zij herhaaldelijk 
worden lastiggevallen door dezelfde dader(groep).

er zijn dus goede redenen om aandacht te schenken 
aan de problematiek van geweld in woonwijken. 
in dit artikel geven we op basis van de beschikbare 
literatuur inzicht in de omvang, de achtergronden 
en de aanpak van geweld in deze context. 

klopjaCht 
de woon- en leefomgeving van burgers is een 
van de settings waarin geweld kan plaatsvinden. 
 Huiselijk geweld en langslepende conflicten tussen 
buren zijn de bekendste vormen van geweld in deze 
context. Huiselijk geweld gebeurt voor een belang-
rijk deel achter de voordeur. ook burenruzies zijn 
lang niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. in 
dit artikel blijven deze vormen van geweld buiten 
beschouwing. binnen het woon- en leefdomein 
van burgers kan zich namelijk ook geweld voordoen 
in de openbare ruimte tussen mensen die elkaar 
vaak niet, of alleen van gezicht, kennen. in zulke 
gevallen kan worden gesproken over geweld in 
de woonwijk. 

Slachtoffers die herhaaldelijk worden 
lastiggevallen door dezelfde dadergroep, 
voelen zich soms gedwongen te verhuizen. 
De personen op de foto hebben geen relatie 
met het verhaal / foto: Inge van Mill.  

er is relatief weinig aandacht voor de aanpak van geweld 
in de openbare ruimten van woonbuurten. Ten onrechte, 
schrijven Tom van Ham en Henk Ferwerda. Het is hoog tijd 
voor contextspecifiek beleid en een dadergerichte aanpak.

geweld in woonwijken

van korte 
lontjes tot 
klopjaCht

door tom van ham en henk ferwerda
de auteurs zijn werkzaam bij advies- en onderzoeksbureau beke.

 n
a een aantal fatale incidenten met zogenoemd 
 zinloos geweld in de jaren negentig van de vorige 
eeuw is het thema geweld prominent op de beleid-
sagenda komen te staan. geweld is maatschappelijk 

en beleidsmatig nog steeds een actueel onderwerp. dat blijkt 
wel uit de recente commotie na beelden van een mishandeling 
in het eindhovense uitgaansleven. geweld in het uitgaansleven 

er zijn triviale 
 triggers voor 
het geweld aan 
te wijzen
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meestal is sprake 
van één dader en 
één slachtoffer

over de precieze omvang van geweld in woonbuur-
ten zijn slechts in beperkte mate cijfers aanwezig. 
Wel blijkt uit onderzoek dat dit geweld bijna twee 
keer zo vaak voorkomt als bijvoorbeeld geweld in 
het uitgaansleven. opvallend is dat bij geweld in 
het woon- en leefdomein van burgers wapens een 
belangrijke rol spelen. daders maken daarvan 
gebruik in 40 tot 60 procent van de gevallen. de 
motieven voor geweld in de woonwijk zijn soms 
geheel afwezig. daarnaast zijn er ogenschijnlijk tri-
viale triggers voor het geweld aan te wijzen. op basis 
van casestudies zijn drie scenario’s te onderschei-
den. allereerst kan er sprake zijn van een situatie 
waarin een dader agressief reageert op opmerkingen 
van een andere burger over zijn of haar gedrag. een 
tweede scenario kan worden omschreven als een 
klopjacht, waarin een groep personen actief en 
bewust op zoek is naar een slachtoffer. Het derde 
scenario draait om een  psychisch gestoorde dader 
die geheel willekeurig een slachtoffer maakt.
 
toegeven
iets minder dan de helft van de personen die zich 
schuldig maken aan geweld in de woonwijk is tus-
sen de 12 en 24 jaar oud. geweld in de woonwijk 
kent verschillende combinaties van dader- en 
slachtofferschap. 

in de meeste gevallen is er sprake van één dader en 
één slachtoffer. van belang is daarbij het justitiële 
verleden van beiden. Wanneer beiden geen ante-
cedenten hebben, is het toegepaste geweld vaak 
te typeren als licht fysiek. Wanneer het slachtoffer 
geen antecedenten heeft en de dader wel, dan gaat 
het vaak om situaties waarin de basis van het 
geweld ligt in asociaal gedrag van de uiteindelijke 
dader. bijvoorbeeld: het slachtoffer confronteert de 

dader met de overlast die hij of een van zijn naasten 
veroorzaakt, hetgeen een gewelddadige reactie 
oproept. Tot slot kunnen er bewuste confrontaties 
ontstaan tussen twee wijkbewoners die elkaar 
slechts oppervlakkig kennen en in een conflict-
situatie allebei niets willen toegeven. in dergelijke 
 situaties heeft zowel dader als slachtoffer vaak 
antecedenten.

jeugdgroepen 
 gebruiken geweld 
om hun plek in de 
buurt op te eisen

bij de andere combinaties van dader en slachtoffer-
schap treden daders in groepsverband op. een groep 
richt zich bijvoorbeeld op een al dan niet specifiek 
individueel slachtoffer. denk aan een groep 
 jongeren die zich provocerend of agressief opstelt 
 tegenover passanten of bewoners. Wanneer jeugd-
groepen dergelijk geweld gebruiken om hun plek in 
de buurt op te eisen, wordt ook wel gesproken over 
territoriaal geweld. een andere vorm van groeps-
geweld betreft confrontaties tussen groepen die in 
de wijk worden beslecht. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan spanningen tussen verschil-
lende bevolkingsgroepen die tot uiting komen in 
een wijk, waarbij betrokken personen (grotendeels) 
onbekenden voor elkaar zijn. personen uit beide 
groepen hebben dan doorgaans al – vele – ante-
cedenten. de bekendheid van omstanders met een 
van de betrokken partijen kan van invloed zijn op 
het  verloop van het geweld. Want omstanders zijn 
dan eerder geneigd om partij te kiezen, waardoor 
een conflict (verder) kan escaleren.

hoofd koel
geweldplegers kunnen qua achtergrond en pro-
blematiek dus verschillen. dat betekent dat voor 

de aanpak van geweld een gedifferentieerd beleid 
nodig is. daarbij speelt de context waarin het 
geweld plaatsvindt een belangrijke rol. Context-
gerichte aanpakken voor geweld in woonwijken 
komen bijvoorbeeld terug in gerichte politie-inzet 
op zogeheten hotspots, (jongeren)buurtbemidde-
ling om problemen tussen wijkbewoners op te 
 lossen en gedragscodes om gewenst en ongewenst 
gedrag vast te leggen. ook kan een burgemeester 
een wijk voor bepaalde tijd aanwijzen als veilig-
heidsrisicogebied. dan kan binnen het aangewezen 
gebied preventief worden gefouilleerd. ook kunnen 
vervoermiddelen en bagage worden doorzocht op 
de aanwezigheid van wapens. 

daarnaast is het van belang om een goede inschat-
ting te maken van het risico op herhaling, omdat 
verschillen in recidiverisico ook op een andere aan-
pak wijzen. in de persoonlijkheidskenmerken van 
de dader en psychosociale problematiek kunnen 
belangrijke aangrijpingspunten voor preventie 
 liggen. een voorbeeld van een succesvolle, per-
soonsgerichte aanpak is een trainingsvorm waarbij 
mensen wordt aangeleerd om het hoofd koel te 
houden in conflictsituaties. voor een succesvolle 
implementatie hiervan is inzicht in de dadergroep 
noodzakelijk. 

geweld in woon-
wijken komt vaker 
voor dan geweld in 
uitgaanssettings

uit verschillende onderzoeken is de diversiteit van 
geweld in de woonwijk duidelijk geworden. ook 
de omvang en ernst van de problematiek komen 
in het bestaande onderzoek naar voren. geweld 
in woonwijken komt vaker voor dan geweld in 
uitgaans settings. ook wapengebruik komt bij 

gewelds incidenten in woonbuurten boven-
gemiddeld voor. Toch is informatie over geweld in de 
woonwijk beperkt aanwezig en enigszins gedateerd. 
dit heeft tot gevolg dat er weinig (actuele) infor-
matie beschikbaar is over de aanpak. bovendien 
worden in de  literatuur vooral suggesties gedaan 
voor de aanpak van geweld in het publieke domein 
als geheel of van geweld in algemene zin. met het 
oog op prioriteitsstellingen en een wetenschappe-
lijke onderbouwing van de aanpak, is dan ook nieu-
we kennis nodig. zodat er inzichten beschikbaar 
komen voor een contextuele benadering (‘waar 
gebeurt het?’) en voor een dadergerichte aanpak 
(‘wie zijn het?’). <<

informatie over de geraadpleegde literatuur kan worden 

opgevraagd bij de auteurs via e-mail: t.vanham@beke.nl
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Recreatieboten worden vooral gestolen in 
Amsterdam en in watersportrijke gebieden 

in NoordHolland en Friesland / foto 
Liesbeth Dingemans.

 rEpOrTAgE  opsporing van gestolen recreatievaartuigen

‘ iedereen 
wil dat een 
vaartuig 
geregistreerd 
wordt’ 

door lynsey dubbeld

 ‘a
ls eigenaars van jachten of sloepjes worden 
gevraagd om een beschrijving te geven van hun 
boot, dan kunnen ze vaak alleen de kleur en naam 
noemen. maar na een diefstal veranderen die nogal 

eens. Het blijkt heel moeilijk om een pleziervaartuig te 
beschrijven op zo’n manier dat die na diefstal teruggevonden 
kan worden”, zegt Harm Bouma van de Politie eenheid 
noord-nederland en werkzaam bij het Regionaal Platform 
criminaliteitsbeheersing (RPc) Fryslân.

in het waterrijke Friesland worden veel recreatievaartuigen 
gestolen. en net als in de rest van nederland wordt maar 
een heel klein deel van de gestolen jachten, motorboten en 
sloepen teruggevonden. Vanuit dat probleem bedachten 
het RPc Fryslân en twee Friese ondernemers een registratie-
systeem om een boot makkelijker herkenbaar en beter 
 vindbaar te maken. de kern: de cin-code en het V-trace 
 registratiesysteem.

“sinds 2000 moet elk schip dat verkocht wordt binnen de 
europese Unie volgens de ce-markering voorzien zijn van een 
zogenoemde craft identification number. de cin-code wordt 

bedrijfsleven

Jaarlijks worden talloze recreatievaartuigen gestolen. de diefstal van 
een motorboot of luxejacht levert voor de eigenaar of verhuurder een 
flinke schadepost op. vooral omdat gestolen vaartuigen zelden worden 
teruggevonden. in friesland bedachten ondernemers een oplossing die 
landelijk toepasbaar is. “de politie heeft meteen alle informatie in 
handen die nodig is om een boot terug te vinden.”
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bereik.” Waternet is onderdeel van het landelijke Burgernet en 
doet een beroep op onder andere watersportondernemers, 
brug- en sluiswachters om uit te kijken naar gestolen boten.

‘de jachthaven heeft ook 
een verantwoordelijkheid 
jegens de eigenaren’

de grootste uitdaging voor de initiatiefnemers van V-trace 
is om onder booteigenaren en verhuurders bewustzijn te 
 kweken van de ernst van de problematiek. en om hen te 
enthousiasmeren voor het gebruik van het registratiesysteem. 
“Wij zijn zelf al langs een groot aantal jachthavens geweest en 
ons product wordt echt breed gedragen – tot in Limburg toe”, 
zegt Veldman. “Uiteindelijk wil iedereen dat een vaartuig goed 
geregistreerd wordt, want de schadepost van een diefstal is 
enorm. als jachthaven verhuren wij twintig schepen en op 
het moment dat een van die schepen gestolen wordt, heb 
ik een gigantische schade omdat er inkomsten uit verhuur 
 wegvallen. en niet alleen jachthavens maar ook booteigenaren 
zijn geholpen met V-trace. de jachthaven kan eigenaren 
 helpen om de cin-code op te zoeken en hen te stimuleren 
het registratieformulier goed in te vullen. de jachthaven 
heeft naar mijn idee ook een verantwoordelijkheid jegens 
de eigenaren.” Bouma vult aan: “We hebben politie, 
 verzekeraars en ondernemers nodig om booteigenaren en 
 verhuurders te laten zien welke voordelen de registratie van 
het cin-nummer heeft. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 

om te achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is van een 
teruggevonden vaartuig is opgelost.

‘het belangrijkste is dat 
bootbezitters gegevens 
vastleggen’

Uit cijfers van het KLPd blijkt dat diefstal van recreatievaar-
tuigen vooral plaatsvindt in amsterdam en in watersportrijke 
gebieden in noord-Holland, Friesland en Hollands-midden. 
Het probleem om gestolen boten op te sporen en bij de recht-
matige eigenaar terug te bezorgen speelt in al deze regio’s, 
zeggen de initiatiefnemers van V-trace. Kleine boten kunnen 
op een trailer worden vervoerd naar het buitenland en komen 
daar in het helingcircuit terecht. Bij luxejachten en grote 
motorboten bestaat het risico dat een vaartuig wordt over-
geschilderd om vervolgens met een nieuwe identiteit de 
nederlandse wateren te bevaren.

waternet
V-trace is momenteel vooral in gebruik in Friesland, en er zijn 
plannen om het in Zeeland en amsterdam te promoten. maar 
volgens uitvinders Bouma, Veldman en Van Goor is het 
systeem technisch en operationeel klaar voor een landelijke 
uitrol. Van Goor: “omdat V-trace een onlinesysteem is, kan 
het moeiteloos landelijk worden toegepast. op dit moment 
wordt in Friesland alarmering via Waternet toegepast na een 
melding van een vermist schip. dat heeft nog geen landelijk 

geregistreerd in de administratie van de bouwer en vaak 
 achterop het schip aangebracht. maar de code is relatief een-
voudig te verwijderen en voor opsporingsambtenaren vaak 
moeilijk te vinden. en verder dan de registratie van de boten-
bouwer komt de code niet”, vertelt Richard Veldman, eigenaar 
van Veldman Yacht charters in sneek. Het RPc Fryslân maakte 
afspraken met de politie, de stichting aanpak Voertuig-
criminaliteit en de stichting Verzekeringsbureau Voertuig-
criminaliteit (VbV) om boten voortaan herkenbaar te maken 
met behulp van de cin-code. door het nummer te registreren 
via V-trace kan de politie bij een aangifte snel beschikken 
over de kenmerken van een gestolen vaartuig.

‘het is zoeken naar een 
speld in een hooiberg’

Paul van Goor, eigenaar en directeur van communicatiebureau 
myriadm in sneek, stond als programmeur en communicatie-
deskundige aan de wieg van V-trace, dat in augustus 2012 
gelanceerd werd. “Via de website www.v-trace.nl kan iedere 
eigenaar van een recreatievaartuig gratis de cin-code 
 registreren. om ervoor te zorgen dat de politie alle gegevens 
krijgt die nodig zijn voor de opsporing, hebben we samen met 
de politie een formulier ontwikkeld. de eigenaar kan het 
 ingevulde formulier meenemen naar de politie om aangifte 
van diefstal te doen. op die manier heeft de politie meteen 
alle informatie in handen die nodig is om een boot terug te 
vinden.” de verwachting is dat de opsporingsbereidheid bij 

politie en justitie toeneemt door de verbeterde informatie-
voorziening. Veldman: “als een opsporingsbeambte melding 
krijgt dat er een blauwe boot met de naam Poseidon gestolen 
is, dan is er weinig  motivatie om aan de slag te gaan. Want 
het iJsselmeer ligt vol met dat soort boten, dus het is zoeken 
naar een speld in een hooiberg.”

puzzel
niet alleen de volledigheid van de informatie waarover de 
 politie met behulp van V-trace kan beschikken is een voordeel 
van het systeem. ook de snelheid speelt een rol. doordat 
de onlinedatabase van V-trace altijd bereikbaar is, kan de 
opsporing zonder tijdsverlies – en zelfs voordat officieel aan-
gifte is gedaan – van start gaan. tot nu toe gaat nogal eens 
kostbare tijd verloren omdat booteigenaren in hun admini-
stratie moeten zoeken naar de cin-code en een recente 
foto van hun vaartuig. 

“met de registraties bouwen we een database op die de politie 
kan gebruiken om de rechtmatige eigenaar te benaderen”, 
zegt Van Goor over een derde voordeel van V-trace. na de gra-
tis registratie kunnen booteigenaren voor een klein bedrag 
een sticker bestellen waarmee de cin-code op drie plaatsen op 
het vaartuig kan worden aangebracht. de sticker is ook voor-
zien van een unieke QR-code. opsporingsbeambten kunnen 
de code scannen om te checken of een boot als vermist staat 
geregistreerd en zo nodig contact opnemen met de eigenaar. 
“de opsporing is daar gelukkig mee. Want beambten lopen 
simpelweg langs vaartuigen om te controleren of er verdachte 
situaties zijn.” een speurtocht naar een door de bouwer 
 aangebrachte cin-code is dus niet meer nodig. ook de puzzel >>
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vergroot, zoals het plaatsen van een nieuwe motor. die zou 
daarvan melding kunnen maken in onze registratie.”

ook zou V-trace kunnen worden gebruikt voor andere doelen 
dan opsporing. deelnemers aan V-trace kunnen de boot al 
voorzien van een GPRs-unit die de eigenaar per e-mail en 
sms alarmeert in geval van diefstal of spanningsonderbreking. 
dat is niet alleen een maatregel tegen criminaliteit, maar 
biedt ook een waarschuwing als de boot te maken krijgt met 
 lekkages of brand. de GPRs biedt ook de mogelijkheid om een 
spreekluisterverbinding tot stand te brengen, wat belangrijk 
kan zijn bij medische problemen aan boord. Veldman denkt 
dat het systeem nog meer voordelen biedt voor booteigena-
ren. “stel je voor dat ik langs een boot loop die scheef en diep 
ligt en dat ik de QR-code kan scannen om direct aan de eige-
naar een bericht te sturen over wat er aan de hand is. dit is 
technisch al mogelijk. dat kan zelfs zonder dat ik weet wie de 
eigenaar precies is. en als de eigenaar toestemming geeft om 
dit soort berichten te ontvangen, kunnen we een gestolen 
boot vinden zonder dat de eigenaar weet dat er iets mis is. 
Want als we een boot op een vreemde plek aantreffen, kunnen 
we de eigenaar e-mailen of die de boot daar werkelijk heeft 
gestald. dat is het grote voordeel van een register dat niet 
alleen met gestolen boten is gevuld.” Bouma: “de grootste 
 uitdagingen waar we nu voor staan, zijn het vergroten van 
de bekendheid van V-trace en het verbeteren van snelle opspo-
ring. over twee jaar willen we kunnen zeggen dat het vanzelf-
sprekend is om de cin-code te registreren, net als het kente-
ken bij de auto en het framenummer van de fiets. en dat het 
allemaal in Friesland begonnen is.” <<

er een preventieve werking van uit gaat.” daartoe worden 
 stickers met de cin-code en QR-code op prominente plekken 
op de boot geplaatst.

app
V-trace is niet het enige initiatief om de registratie van 
 gestolen vaartuigen te verbeteren. met de app Bootprofiel 
van de stichting VbV kunnen booteigenaren via de telefoon of 
tablet relevante gegevens, zoals het merk, het serienummer 
van de buitenboordmotor en een recente foto, registreren. 
als de boot gestolen is, kan via de app melding worden gedaan 
bij de helpdesk van VbV. de helpdesk kan de gegevens vervol-
gens doorsturen naar de politie om te worden toegevoegd aan 
de aangifte. “Bootprofiel is bedoeld voor alle verzekeraars en 
als hulpmiddel voor consumenten”, zegt alex de Hoop van 
stichting VbV. Bootprofiel is ontwikkeld in samenwerking met 
verzekeraars en de politie, en in tegenstelling tot V-trace geen 
commercieel product. stichting VbV promoot het gebruik van 
Bootprofiel onder verzekerden, bijvoorbeeld tijdens de HisWa. 
toch is er geen sprake van concurrentie, zegt de Hoop. de VbV 
staat positief over de ontwikkeling van gegevensregistratie 
via V-trace, dat gegevens vastlegt in een database die via 
 internet te raadplegen is. “Voor ons is het belangrijkste dat 
bootbezitters gegevens vastleggen. of ze dat doen via V-trace, 
onze app of de ouderwetse registratiekaart, vinden we eigen-
lijk niet zo belangrijk. als de gegevens maar vastgelegd wor-
den en snel beschikbaar zijn voor de politie.” de stichting VbV 
houdt zich daarnaast bezig met het vergroten van veiligheids-
bewustzijn onder booteigenaren, onder andere door het 
gebruik van goede sloten of kettingen, alarmsystemen of 
vaartuigvolgsystemen te bevorderen.

‘je kan contact leggen 
met makelaars die 
 schepen verkopen’

eerder werkten verzekeraars met een systeem met dna-lak. 
Boten en buitenboordmotoren krijgen dan een uniek dna-
profiel opgespoten. deze profielen worden opgeslagen in een 
landelijke database, die de politie bij diefstal kan raadplegen. 
Bouma beschouwt de dna-lak niet als een succes. “als diender 
moet je een vergrootglas hebben om de code op een boot of 
buitenboordmotor te zoeken. en vervolgens in een register 
nagaan wat er aan de hand is. er is geen diender die dat doet. 
dat is de reden dat V-trace is aangesloten bij een bestaand 
uniek nummer.”

makelaars
terwijl de landelijke toepassing van V-trace nog op zich laat 
wachten, maken de initiatiefnemers al plannen voor de toe-
komst. Zo is het denkbaar dat de registratie van cin-codes 
wordt gekoppeld met de databank van stopheling.nl, waarin 
de gegevens over gestolen goederen zoals juwelen en mobiele 
telefoons zijn opgenomen. Bouma: “We zijn begonnen in alle 
eenvoud en hebben nu de basis gelegd voor verdere toepas-
sing. Je zou bijvoorbeeld contacten kunnen leggen met 
 makelaars die schepen verkopen. Bij een verkoop willen de 
koper en de makelaar natuurlijk zeker weten dat het echt gaat 
om die ene boot. daarbij kan de database van V-trace uit-
komst bieden. en denk aan een schade-expert die een aanpas-
sing doorvoert waardoor de waarde van het verzekerde object 

vaartuigdiefstal

in nederland varen ongeveer een half 
miljoen recreatievaartuigen rond – 
van luxejachten tot speedboats en 
sloepen. ieder jaar worden er onge-
veer 1200 gestolen. 
Uit cijfers van het KLPd blijkt dat 
tussen 2010 en 2012 een lichte daling 
zichtbaar is in het aantal diefstallen 
en pogingen daartoe. Vooral snelle 
motorboten zijn in trek. 
ongeveer een derde van de gestolen 
vaartuigen wordt teruggevonden. 
dit percentage is de laatste drie jaar 
nauwelijks veranderd.
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dijsselbloem moet volgend jaar 3 mil-
jard euro extra bezuinigen. een zware 
opgave voor het kabinet. mag ik als 
 criminoloog even meedenken? op vei-
ligheidsgebied is namelijk minstens de 
helft van dit bedrag zonder problemen 
te vinden. ik reken dit voor. 

op de begroting van het ministerie van 
veiligheid en Justitie wordt dit jaar 
gemiddeld 8,5 procent bezuinigd. op 
onderdelen zelfs meer. de enige grote 
dienst die geheel van de bezuinigingen 
is uitgesloten, is de nationale politie. 
zoals genoegzaam bekend, bestaat 
er tussen de omvang van de politie-
begroting en de veiligheid in een land 
geen enkel verband. meer preventie is 
bewezen effectiever dan meer agenten. 
bovendien is nederland de afgelopen 
tien jaar aanzienlijk veiliger geworden 
en heeft de politie dus minder te doen. 
op de politiezorg kan best 8,5 procent 
worden bezuinigd, wat neerkomt op een 
bezuiniging van 0,4 miljard euro.   

Het tweede onderdeel is het alcohol-
ontmoedigingsbeleid. de leeftijdsgrens 

voor de verkoop van alcohol gaat dit jaar 
omhoog van zestien naar achttien jaar. 
aan de uitvluchten van de zogenoemde 
woordvoerders over dit onderwerp is 
daarmee een einde gekomen. nu kun-
nen ze eindelijk volksvertegenwoordi-
gers worden in plaats van spreekbuizen 
van de alcohollobby. alcoholmisbruik 
kan op twee manieren worden bestre-
den: door verhoging van de leeftijds-
grens en door hogere accijnzen. nu is 
het moment gekomen b te zeggen. de 
alcoholaccijnzen moeten niet omhoog 
met een paar procent maar met tiental-
len procenten. zo’n accijnsverhoging 
betaalt zich dubbel uit. als de accijnzen 
omhoog gaan met 30 procent, levert dit 
een structurele opbrengst van 0,3 mil-
jard op. alcoholgerelateerde gezond-
heids- en veiligheidsproblemen zullen 
afnemen. er zijn daarom dalende kosten 
bij de zorg, de politie en de sociale verze-
keringen. bij elkaar ten minste 0,4 mil-
jard winst.

en ten slotte het klapstuk, de regulering 
van cannabis. de toelevering van canna-
bis aan de coffeeshops is in handen van 
nederlandse criminelen. regulering van 
deze toevoer neemt deze klompen-
maffia het brood uit de mond. en er 
komt een einde aan de overlastgevende 
illegale hennepkwekerijen. binnen 
nederland bestaat al jaren een groot 
draagvlak voor cannabisregulering, 
maar het mocht niet van het buitenland. 
nu is er eindelijk ook binnen de interna-
tionale gemeenschap voldoende steun. 
Ter uitvoering van volksreferenda begin-
nen de amerikaanse staten Colorado en 
Washington nog dit jaar met integrale 
cannabisregulering. op de vraag of de 
federale regering gaat ingrijpen, ant-
woordde president obama dat dit niet 
tot zijn prioriteiten behoort. de naam 
van de wetten die de cannabisregulering 
regelen, is veelzeggend: tax and control 
(handhaven en heffen). ook in neder-

land zal op de coffeeshops eindelijk 
volop belasting kunnen worden gehe-
ven. officieuze ramingen van het 
 ministerie van financiën houden het op 
260 miljoen extra belastinginkomsten 
per jaar. Tegelijkertijd kan op de opspo-
ring en vervolging van cannabishande-
laren 160 miljoen worden bespaard. 
door de legalisering gaat de groothan-
delsprijs omlaag. er is dus ook ruimte 
voor forse accijnzen. volgens economen 
zijn hier nog eens honderden miljoenen 
te verdienen. al met al biedt de canna-
bisregulering kansen voor extra 
opbrengsten van 0,7 miljard.

samenvattend: met aanpassingen in 
het veiligheidsbeleid kan gemakkelijk 
1,5 miljard euro worden verdiend. vier-
honderd miljoen door de politie te laten 
meedoen in de algemene bezuinigings-
ronde. de burgers zullen er, anders dan 
bij veel andere bezuinigingen het geval 
is, niets van merken. vervolgens zijn er 
vierhonderd miljoen te vinden bij hogere 
accijnzen op alcohol. door een biertje 
een paar centen duurder te maken, 
wordt nederland veiliger én helpen we 
de overheidsbegroting. en ten slotte: 
met de langverwachte regulering van de 
cannabisteelt valt 0,7 miljard te verdie-
nen en wordt tegelijkertijd aan de geor-
ganiseerde misdaad een zware slag 
 toegebracht. oftewel, de overheid 
bezuinigt 1,5 miljard euro en nederland 
wordt veiliger op de koop toe. dijssel-
bloem en opstelten worden vast dikke 
vrienden. graag gedaan. <<

positief bezuinigen

jan van dijk is emeritus hoogleraar 
victimologie en menselijke veiligheid 
aan de universiteit van tilburg.

maandag 26 november 2012 was een 
 historische dag in new York. toen kwam 
gedurende een hele dag bij de politie niet 
één melding binnen van een moord, 
schietincident of steekpartij. new York 
mag zich inmiddels een van de veiligste 
miljoenensteden in de Verenigde staten 
noemen. tussen 1990 en 2010 zijn de 
 criminaliteitscijfers gedaald met 
 omgeveer 75 procent.

niet alleen in new York, ook in andere 
delen van de Verenigde staten is  
– on danks allerlei sombere voorspel-
lingen – een misdaadgolf uitgebleven. 
een simpele verklaring is er niet. new 
York beroept zich op het succes van 
onder meer hotspot policing en een zero-
tolerancebeleid ten aanzien van over-
tredingen zoals zwartrijden in de metro. 

ook de aanpak van de drugshandel, 
met name crack, zou een gunstige uit-
werking hebben gehad op de misdaad-
cijfers. demografische ontwikkelingen, 
waaronder een toename van etnische 
diversiteit in steden, vormen een deel 
van de verklaring.

er is nog een verklaring in omloop: 
het verdwijnen van lood in benzine. 
Volgens onderzoek dat in 2012 verscheen 
in het tijdschrift Environmental Inter
national zou de opkomst van loodvrije 
benzine hebben geleid tot een signifi-
cante afname van geweldsdelicten. 
onderzoeker Howard W. mielke komt tot 
die conclusie op basis van onderzoeks-
gegevens uit zes amerikaanse steden. 
Kinderen die in de jaren zestig en zeven-
tig opgroeiden in steden vol uitlaatgas-

sen van auto’s die rijden op loodhouden-
de benzine, maakten zich volgens mielke 
twee decennia later relatief vaak schul-
dig aan geweldsdelicten. Blootstelling 
aan de brandstof zou leiden tot een lager 
iQ en een verstoorde emotieregulatie. 
met het uitfaseren van loodhoudende 
benzine in de jaren tachtig – en een 
 verbod op het gebruik ervan in de jaren 
negentig – is deze criminogene factor 
verdwenen, zeggen aanhangers van de 
gasoline lead theory. en dat zou hebben 
bijgedragen aan de recente afname van 
geweldsdelicten. 

overtuigde crime fighters geloven 
 eerder in de heilzame effecten van 
de toenemende punitiviteit. in de 
af gelopen drie decennia zijn de straffen 
in de Verenigde staten steeds strenger 
geworden, zoals blijkt uit bijvoorbeeld 
de uitdijende gevangenispopulatie. 
maar eenduidig is die ontwikkeling niet. 
Zo signaleren onderzoekers van Prince-
ton en de University of minnesota in het 
tijdschrift Punishment & Society dat er 
tussen staten aanzienlijke verschillen in 
punitiviteit bestaan. die verschillen zijn 
volgens de onderzoekers zelfs zichtbaar 
in de werkhouding van de ambtenaren 
die toezicht houden op de staats-
gevangenissen. de steun voor een aantal 
 resocialisatieprogramma’s is overigens 
wél universeel. 

en dat laatste is maar goed ook. Het 
Washington state institute for Public 
Policy berekende namelijk dat behande-
lingen van drugsverslaving tijdens 
detentie effectief bijdragen aan het 
tegengaan van criminaliteit. Ze zouden 
recidive met 4 tot 9 procent verminde-
ren. Zouden ze dat in new York al weten? 
<< Lynsey dubbeld

van Crime Capital 
tot safe City

buitenlandse berichten
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produCtiebegeleiding
insandouts, maassluis. 

aan dit nummer werkten mee:
bert berghuis, bert bieleman, Jan van 
dijk, Henk ferwerda, robin Christiaan 
van Halderen, Tom van Ham, Collin Hoo-
geveen, Henk Hulsen, frans knol, rick 
nijkamp, rik peeters, bas vogelvang.

aanwijzingen voor auteurs
artikelen, bijdragen en/of reacties 
 kunnen in overleg met de redactie 
 worden geplaatst. auteurs die een 
 bijdrage leveren, geven tevens toe-
stemming de bijdrage te publiceren 
op de website van het CCv. 

issn 1574-5732

abonnementenadministratie
een abonnement op secondant is 
 gratis. Het aanvragen en opzeggen 
van abonnementen kan via de website 
www.hetccv.nl/secondant. ook adres-
wijzigingen kunnen via het formulier op 
de website worden doorgegeven. gebruik 
daarbij het abonneenummer dat vermeld 
staat op de wikkel bij het tijdschrift.

CCv-nieuws

trendsignalement 2013

burgers en bedrijven krijgen een steeds grotere verantwoorde-
lijkheid in de veiligheidszorg. krimpende budgetten en een 
terugtredende overheid zijn daar debet aan. Het voordeel: 
de medeverantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voor 
delokale veiligheid betekent dat zij meer zeggenschap krijgen 
over hun buurt. dit is een van de ontwikkelingen uit het 
 Trendsignalement 2013.

Het CCv publiceerde in maart de vijfde editie van het Trend-
signalement, een jaarlijkse publicatie over ontwikkelingen in 
veiligheid en criminaliteitspreventie. aan bod komen onder 
meer trends en innovatieve aanpakken op het gebied van 
 overvallen, woninginbraken, geweld, mensenhandel, drugs-
criminaliteit, cybercrime, recidive en onveiligheidsgevoelens. 

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

netwerkanalyse jeugd

met een nieuwe netwerkanalyse biedt het CCv veiligheids-
professionals een overzicht van relevante partijen op het 
thema jeugd en veiligheid. de zogenoemde netwerkanalyse 
Jeugd en veiligheid beschrijft in totaal zo’n vijftig partijen. 
inclusief hun activiteiten, diensten en producten, publicaties 
en  contactgegevens. 

de netwerkanalyse Jeugd en veiligheid is aangevuld met 
 trendinformatie op de leefgebieden van jongeren: hulp en 
zorg, buurt en vrije tijd, onderwijs, gezin en vrienden, 
 dagbesteding en inkomen, en wonen. 

kijk voor meer informatie op:  
www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/netwerkanalyse

bijeenkomsten over 
woninginbraken

Het CCv biedt gemeenten en woningcorporaties inhoudelijke 
ondersteuning bij het organiseren van regionale bijeen-
komsten over de aanpak van inbraak. Het CCv beschikt daar-
voor over deskundigen die kunnen vertellen over het politie-
keurmerk veilig Wonen en over de integrale aanpak van 
woninginbraken. zo’n aanpak omvat bijvoorbeeld bewoners-
voorlichting, preventieteams en herinrichting van de 
 fysieke omgeving.

Colofon

secondant is een tijdschrift over 
 criminaliteitspreventie voor profes-
sionals. Het tijdschrift biedt praktijk-
gerichte informatie over projecten, 
onderzoeken en trends.

Hoofddoel van het tijdschrift is het 
 bijdragen aan de implementatie van 
effectieve preventiemaatregelen en 
 veiligheidsinitiatieven. met artikelen 
over best practices, veelbelovende inter-
venties, beleidsontwikkelingen, onder-
zoeksresultaten en actuele ontwikke-
lingen, wil secondant deskundigheid 
bevorderen en vernieuwing stimuleren. 
secondant is een uitgave van het 
 Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en veiligheid (CCv). Het tijdschrift is een 
voortzetting van SEC: tijdschrift over 
samenleving en criminaliteitspreventie. 
met de naam secondant wordt bedoeld 
dat het tijdschrift professionals infor-
meert over ontwikkelingen in hun 
 werkveld. met als doel om hen te 
 ondersteunen bij taken op het vlak van 
criminaliteitspreventie en veiligheids-
beleid. Het CCv neemt een neutrale 
 positie in ten opzichte van de inhoud 
van  secondant . de artikelen in het 
 tijdschrift geven daarom niet het 
 standpunt van het CCv weer. 
 secondant  verschijnt vijf keer per 
jaar (waaronder een dubbeldik zomer-
nummer) in een oplage van 16000.

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

het CCv

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

sluitingsdatum kopij
kopij voor secondant 27-3/4 (zomer 2013) 
dient uiterlijk 6 mei 2013 in het bezit van 
de redactie te zijn. ongevraagde kopij kan 
plaatsing worden geweigerd.

de bijeenkomsten zijn bedoeld voor veiligheidsprofessionals 
die betrokken zijn bij de aanpak van woninginbraken, 
zoals beleidsambtenaren, veiligheidscoördinatoren, woning -
cor poraties, politie, openbaar ministerie en welzijnsorganisa-
ties. Het doel is om een lokale aanpak van woninginbraak van 
de grond te krijgen, waarmee partijen gezamenlijk aan de slag 
kunnen gaan. 

kijk voor meer informatie op: www.politiekeurmerk.nl

workshops voor raadsleden

Hoe kunnen gemeenteraadsleden invloed uitoefenen op het 
lokale veiligheidsbeleid? Welke taken en bevoegdheden heeft 
de gemeenteraad op dit terrein? Hoe kan integrale samen-
werking in de veiligheidsketen vorm krijgen? en wat staat 
raadsleden te wachten bij een crisis? in workshops voor 
gemeenteraadsleden geeft het CCv antwoord op deze vragen.

de (gratis) avonden zijn bedoeld voor gemeenteraadsleden 
met veiligheid in de portefeuille. ook gemeenteraadsleden 
die hun expertise over het onderwerp willen vergroten, kunnen 
er terecht. de eerstvolgende workshop vindt plaats in alkmaar 
op 15 mei.

kijk voor meer informatie op:  
www.raadsledenenveiligheid.nl/nieuws

integraal veiligheidsbeleid

vanuit haar regierol stuurt de gemeente het lokale veiligheids-
beleid. maar hoe ziet een kwalitatief goed veiligheidsplan er 
uit? Welke elementen kent het bijbehorende jaaruitvoerings-
plan? en wat zijn aandachtspunten bij het vormgeven van het 
veiligheidsbeleid? recent publiceerde het CCv twee checklists 
en een kwaliteitstoets om gemeenten hierbij te ondersteunen.

deze instrumenten, die een aanvulling vormen op het 
 kern beleid veiligheid, zijn ontwikkeld in samenspraak met 
de  veiligheidspraktijk. met een enquête en interviews met 
(lokale en regionale) beleidsmedewerkers van gemeenten, 
 politie en openbaar ministerie is vastgesteld wat de belang-
rijke  elementen en eisen zijn voor integrale veiligheids- en 
 uit voeringsplannen.

kijk voor meer informatie op:  
www.hetccv.nl/integraalveiligheidsbeleid

<< lynsey dubbeld
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