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Redactioneel

Straatroof van smartphones rijst de pan uit in de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Vanwege  
de voorkeur van criminelen voor statusverhogende 
iPhones én het achteloze gemak waarmee zij smart-
phones verwerven, wordt al gesproken van het  
fenomeen Apple-picking. Laten we oppassen dat 
deze vorm van straatroof in Nederland niet op  
vergelijkbare wijze explodeert. Gelukkig heeft het 
delict, vanwege de hoge impact op slachtoffers, al 
prioriteit in het veiligheidsbeleid van het kabinet. 

Onder druk van de Amerikaanse en Britse overheid 
trekken de twee grootste smartphonefabrikanten 
inmiddels samen op. Dat gebeurt op basis van tech-
nologische mogelijkheden in de mobiel zelf. Een 
gestandaardiseerde kill switch moet een mobiel na 
diefstal waardeloos maken voor de daders. Ouder-
wetse target hardening van het zuiverste water. Want 
het gaat om een vorm van situationele preventie, 
waarbij wordt getracht om het object aan te passen 
om het onaantrekkelijk te maken voor daders.

De laatste tijd trekt een andere vorm van diefstal 
ook de aandacht. Dure auto’s zoals hybrides en 

Jeeps zijn populaire doelwitten, met name voor  
de Russische markt. In de Crimi-trends beschrijven 
Henk Ferwerda, Tom van Ham en Bo Bremmers deze 
en andere ontwikkelingen in de georganiseerde 
voertuigcriminaliteit. Zij wijzen op het ingrijpende 
karakter van deze vorm van criminaliteit. Zo worden 
gestolen auto’s soms ingezet bij ernstige delicten, 
en kan voertuigcriminaliteit ondermijnende effec-
ten hebben. 

Ook in het geval van georganiseerde autodiefstal 
biedt target hardening goede aanknopingspunten. 
Voor effectieve preventie is helaas ook meer nodig. 
Publieke en private partijen zoals politie, fabrikan-
ten en verzekeraars, moeten nauw samenwerken 
en alle zeilen bijzetten om de inventieve modus 
operandi van professionele dadergroepen te kun-
nen bijbenen. Om daarin te slagen, is de voort-
durende inzet van de nieuwste technische beveili-
ging natuurlijk minstens zo belangrijk. En zoals  
het Apple-picking ons leert, is het dan zaak om de  
target hardening steeds actueel te houden. << 
Alfred Hakkert

Voertuigcriminaliteit  
kan de markt in gebruikte 
auto-onderdelen  
verstoren. Het bedrijf  
op de foto heeft geen 
relatie met het verhaal. / 
foto: Inge van Mill.
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Grensstreken zijn in trek bij criminelen. 
Want daar kunnen ze criminele activi-
teiten ontplooien én camoufleren. In 
Europa neemt de Euregio Maas-Rijn wat 
dit betreft een bijzondere plek in. Daar 
komen maar liefst drie landen en drie 
taalgroepen samen. Onderzoekers van 
de universiteiten van Tilburg en Maas-
tricht hebben recent de internationale 
politiesamenwerking in het gebied in 

beeld gebracht. Daarbij is gekeken naar 
de organisatorische en juridische kanten 
– en vooral ook naar de beleving van de 
rechercheurs en recherchechefs  in België, 
Duitsland en Nederland.

Veel criminaliteit in de Euregio Maas-Rijn 
is grensoverschrijdend en divers, blijkt 
uit Recherchesamenwerking in de Euregio 
Maas-Rijn. Naast lokale en bovenregio-
nale dadergroepen zijn er mobiele ben-
des uit Oost- en Zuidoost-Europa actief. 
Zij plegen vlak over de grens kleine 
 vergrijpen, of zijn verantwoordelijk voor 
zware, georganiseerde criminaliteit in 
allerlei delen van Europa. 

Opvallend genoeg blijkt taal nauwelijks 
een struikelblok bij de informele samen-
werking en informatie-uitwisseling tus-
sen politie en justitie in de drie landen. 
Wel kunnen verschillen in de werkwijzen 

bij opsporingsonderzoeken tot fricties 
leiden. Zo is de projectmatige aanpak van 
de Nederlandse recherche niet populair 
in België en Duitsland, waar meer thema-
gericht wordt gewerkt. De onderzoekers 
adviseren dan ook om in de grensstreken 
meer in te zoomen op knooppunten van 
stromen daders, goederen, geld en infor-
matie. En om binnen onze nationale poli-
tie voldoende aandacht te geven aan de 
internationale dimensie van het heden-
daagse politiewerk.

H. Nelen, M. Peters, M. Vanderhallen, 
Recherchesamenwerking in de Euregio Maas-Rijn. 
Knooppunten, knelpunten en kansen,  
Politie & Wetenschap, Apeldoorn, 2013,  
ISBN 978 90 3524 664 5.

GRENSOVERSCHRIJDENDE CRIMINALITEIT

Paniekknoppen, plofkoffers, afroom-
kluizen, mistgeneratoren, mystery guests. 
Het zijn enkele maatregelen die aan bod 
komen in het nieuwe Handboek over-
vallen. Het boek is bedoeld als naslag-
werk voor ondernemers. Auteurs Gerard 
Bongers en Maarten van Poppel beschrij-
ven het fenomeen overvallen en de 
 veiligheidsmaatregelen die het bedrijfs-
leven kan nemen. 

Tussen 2009 en 2013 daalde het aantal 
overvallen in Nederland van 2898 naar 
1982. Tegelijkertijd steeg het oplossings-
percentage van 17 naar 31 procent. In het 
bedrijfsleven heeft de problematiek vaak 
weinig prioriteit. Ook al kunnen overval-
len naast financiële ook psychologische 
schade veroorzaken. Zo kampen slacht-
offers nogal eens met verdriet, boosheid, 
slapeloosheid en angst. In het bedrijfs-
leven behoren de detailhandel, horeca en 
(waarde)transport tot de risicobranches.

“Het idee bestaat dat preventie enorm 
veel geld kost. Maar de meeste preven-
tieve maatregelen zijn organisatorisch 
van aard en kunnen op eenvoudige wijze 
zonder veel bijkomende kosten uitge-
voerd worden”, is te lezen in het Hand-
boek overvallen. Het boek bespreekt de 
ingrediënten van een integrale, preven-
tieve aanpak. In het handboek staan ook 

de stappen die ondernemers kunnen 
doorlopen om in allerlei onderdelen van 
hun bedrijfsvoering aandacht te beste-
den aan veiligheidsrisico’s.  

Denk aan zaken zoals deurdiscipline, 
sleutelbeheer, intern en extern geldtrans-
port, preventietrainingen en risicoscans. 
En als er dan toch nog een overval is 
gepleegd, zijn er adviezen om slacht-
offers de gepaste nazorg te bieden en 
om de politie van dienst te zijn met 
 signalementen, camerabeelden of 
 andere opsporingsinformatie.

G.M.H.C. Bongers en M. van Poppel, Handboek 
overvallen. Preventie, actie & nazorg, Sdu 
Uitgevers, Den Haag, 2013, ISBN 978 90 1257 781 6.

OVERVALLEN

“Deze jongens zijn je constant aan het 
testen, het belangrijkste is dat je contact 
maakt en dat je ze blijft aanspreken als 
individuen.” Dat zegt Youssef, een docent 
die aan het woord komt in Hangplek Hol-
land. Youssef fungeert niet alleen als een 
betrokken leerkracht, maar ook als een 
corrigerend optredende buurjongen voor 
de hangjongeren in zijn wijk. En dit soort 

actieve buurtbewoners zijn cruciaal  
voor de aanpak van jeugdoverlast, aldus 
auteur Eva Klooster. Net als de lokale 
ondernemers die risicojongeren een 
baantje geven. “Laat de professionals 
samenwerking zoeken met de – op  
het oog – onzichtbare netwerken in 
de buurt”, adviseert Klooster. Probleem-
jongeren hebben die informele buurtnet-
werken hard nodig, zeker als ze kampen 
met schulden, verstandelijke beperkin-
gen of psychische aandoeningen. 

Hangplek Holland is een persoonlijk  
verslag van een twee jaar durende zoek-
tocht naar de achtergronden van jonge-
renoverlast in Amsterdam-Oost. In 2007 
werkte Klooster als tijdelijk coördinator 
voor de aanpak van jeugdoverlast in het 
stadsdeel. Ze werd er naar eigen zeggen 
geconfronteerd met de afstand tussen 

goedbedoelde beleidsplannen en de 
weerbarstige praktijk. Want alle buurt-
huizen, welzijnscentra, shortlists en 
reclasseringsprogramma’s veranderden 
nauwelijks iets aan de oorzaken van de 
overlast: de problemen van jongeren  
om zich staande te houden in een buurt 
waarin de criminaliteit lonkt.

Klooster pleit voor bestendiging van best 
practices en aandacht voor best persons 
in plaats van voortdurende projecten-
carrousels. Ze gelooft in samenwerking 
tussen betrokken buurtbewoners en 
professionele zorg. Bijvoorbeeld waar het 
gaat om ondersteuning aan “goedwillende 
maar soms onmachtige ouders”.

Eva Klooster, Hangplek Holland,  
Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam, 2013,  
ISBN 978 90 2908 812 1.

HANGJONGEREN

Vogelaarwijken niet succesvol. Weinig 
vooruitgang in krachtwijken. Zo kopten 
enkele kranten na het verschijnen van 
het rapport Werk aan de wijk. Toch bevat 
de effectevaluatie van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP) wel degelijk 
positief nieuws. In de krachtwijken erva-
ren bewoners vaker dan in vergelijkbare 
probleembuurten dat de woonomgeving 

in de afgelopen jaren verbeterde. Daar-
naast heeft de perceptie van verloedering 
zich in de veertig krachtwijken sinds 
2002 gunstig ontwikkeld. 

Het krachtwijkenbeleid ging van start  
in 2007 met een actieplan van de toen-
malige minister van Wonen, Wijken en 
Integratie om veertig achterstandsbuur-
ten in achttien gemeenten te verbeteren. 
De Vogelaarwijken kampen met proble-
men op het gebied van onder meer crimi-
naliteit, verloedering, onveiligheidsge-
voelens en werkeloosheid. In een periode 
van vier jaar investeerden woningcorpo-
raties en de overheid in totaal een miljard 
euro. Het beleid was erop gericht om 
bijvoorbeeld huurwoningen te vervangen 
door koopwoningen, hulpverlening te 
bieden aan probleemgezinnen en burger-
participatie te bevorderen.

De negatieve krantenkoppen lijken vooral 
gebaseerd op de conclusie van het SCP 
dat er “geen robuuste gunstige effecten” 
kunnen worden vastgesteld van het 
krachtwijkenbeleid op de veiligheid  
en leefbaarheid in de buurt. Bovendien 
blijkt uit de evaluatie van de afzonder-
lijke maatregelen die binnen het beleid 
zijn ingezet, dat alleen de grootschalige 
herstructurering van woonwijken  
tot positieve uitkomsten heeft geleid.  
Werk aan de wijk adviseert dan ook  
om in de toekomst meer te kiezen voor 
kostenefficiënte wijkinterventies. 

Matthieu Permentier, Jeanet Kullberg,  
Lonneke van Noije, Werk aan de wijk.  
Een quasi-experimentele evaluatie van  
het krachtwijkenbeleid, Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Den Haag, 2013,  
ISBN 978 90 377 0663 5.

KRACHTWIJKEN
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Trends in georganiseerde voertuigcriminaliteit 

MINDER 
DIEFSTALLEN, 
MEER 
ONDERMIJNENDE 
EFFECTEN 

Crimi-trends

Het aantal voertuigdiefstallen in Nederland vertoont de laatste jaren 
een dalende trend. Maar de ernst van de problematiek is er niet minder 
om. De aanpak van georganiseerde voertuigcriminaliteit stelt de 
publieke sector, het bedrijfsleven én publiek-private samenwer kings-
verbanden dan ook voor nieuwe uitdagingen. Dat schrijven  
Henk Ferwerda, Tom van Ham en Bo Bremmers op basis van onderzoeken 
uit 2005 en 2013.

De technische beveiliging van 
auto’s kan de geavanceerde 

technologische hulpmiddelen 
van autodieven vaak niet 

bijbenen. / foto: Inge van Mill.
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door Henk Ferwerda, Tom van Ham en Bo Bremmers
De auteurs zijn werkzaam bij Bureau Beke in Arnhem. Dit artikel  

is gebaseerd op hun onderzoek Georganiseerde voertuigcriminaliteit  

in Nederland. Een beeld van de omvang, kenmerken, werkwijzen en  

aanpak anno 2013.

 H
et aantal gestolen voertuigen in Nederland is volgens 
cijfers van de RDW, die zijn gebaseerd op aangiften bij 
de politie, gedaald van ongeveer 32 500 in 2000 tot 
zo’n 17 000 in 2010 (zie figuur 1). Sindsdien lijkt sprake 

van een stabilisatie. De daling van het aantal diefstallen kan de 
indruk wekken dat voertuigcriminaliteit geen urgent probleem 
(meer) is. Maar om verschillende redenen is het tegenover-
gestelde het geval.  
 
Ten eerste vinden er meer diefstallen plaats van relatief dure, 
jonge auto’s (dat wil zeggen: auto’s van maximaal drie jaar 
oud). Dit ondanks de innovatieve technologische beveiligings-
methoden die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Deze lijken 
met name invloed te hebben gehad op gelegenheidsdaders. 
Daarnaast worden gestolen auto’s gebruikt bij ernstige  
vormen van criminaliteit. Denk aan ramkraken, plofkraken, 
overvallen en liquidaties. Bovendien vindt autodiefstal steeds 
meer plaats in georganiseerd verband. Ten slotte kunnen er 
ondermijnende effecten optreden. Voertuigcriminaliteit kan 
forse financiële gevolgen hebben voor bedrijven, particulieren 
en verzekeraars. Een voorbeeld hiervan is de verstoring van  
de markt in tweedehands auto-onderdelen. En denk ook aan  
de kostenpost waarmee te goeder trouw handelende (kleine)  
verhuurbedrijven en burgers worden geconfronteerd als zij een 
gestolen auto blijken te hebben aangeschaft. Voor verzekeraars 
bedroeg de financiële schade als gevolg van voertuigcriminali-
teit in 2012 naar schatting 450 miljoen euro. En er zijn signalen 
dat die schade zal toenemen. Autodiefstal vraagt dus niet 
zozeer vanwege de omvang, maar vooral vanwege de ernst,  
de reikwijdte en de ondermijnende effecten om aandacht. 

Bureau Beke heeft in 2005 en 2013 onderzoek gedaan naar voer-
tuigcriminaliteit in het algemeen en naar georganiseerde vor-
men daarvan in het bijzonder. Deze bieden zicht op belangrijke 
ontwikkelingen in dadergroepen en modus operandi. En hier-
uit zijn inzichten af te leiden over de huidige en toekomstige 
aanpak van de problematiek. Voertuigcriminaliteit is hierbij 
overigens gedefinieerd als diefstal van motoren, bedrijfsvoer-

tuigen, personenvoertuigen en werkmaterieel. De diefstal van 
fietsen, snorfietsen en brommers – die soms worden meegeteld 
bij voertuigcriminaliteit – blijft dan ook buiten beschouwing.

MARKTGERICHT
Autodiefstal toont zich tegenwoordig een dominante verschij-
ningsvorm van georganiseerde criminaliteit. Voertuigcrimina-
liteit is namelijk in hoge mate geprofessionaliseerd en georga-
niseerd. Op basis van ons onderzoek kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen criminele groeperingen en criminele 
organisaties. Criminele organisaties kennen een celstructuur, 
waarin specifieke activiteiten (zoals diefstal, documentfraude 
en transport) in afzonderlijke eenheden worden belegd.  
Deze criminele organisaties kennen een centrale aansturing. 
Dat betekent dat als een onderdeel is ontmanteld, de functie 
ervan snel opnieuw wordt ingevuld. In de praktijk blijkt dat 
criminele organisaties vooral opereren vanuit het buitenland, 
in het bijzonder vanuit de Baltische staten (Estland, Letland  
en Litouwen). Bij specialistische activiteiten, zoals document-
fraude, kunnen personen betrokken zijn uit andere landen  
(bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenie). Criminele groeperingen 
voeren activiteiten juist zelf uit. Waar specifieke kennis ont-
breekt, zoeken zij samenwerking of aansluiting bij een andere 
dadergroep of bij een individu. De daders binnen criminele 
groepen wonen veelal in Nederland. Het meest voorkomend 
zijn groepen die bestaan uit woonwagenbewoners. 

De modus operandi van dadergroepen heeft tussen 2005 en 
2013 opvallende ontwikkelingen doorgemaakt. De belangrijk-
ste trend is dat dadergroepen de beschikking hebben gekregen 
over zeer geavanceerde technische hulpmiddelen. Hiermee 
kunnen zelfs auto’s worden gestolen die zijn voorzien van de 
nieuwste beveiligingsapparatuur – en zonder dat het voertuig 
door de kraak beschadigd raakt. Het lijkt er dan ook op dat 
fabrikanten de slag aan het verliezen zijn als het gaat om de 
technische beveiliging van voertuigen. Dit komt onder andere 
door de tijd die de sector nodig heeft om het productieproces 
aan te passen als eenmaal is gebleken dat de bestaande bevei-
liging niet meer afdoende is. Ook de financiële armslag van de 
dadergroepen speelt een rol. De bendes boeken dusdanige 
winsten dat ze gebruik kunnen maken van dure technologieën. 
Soms wordt er wel 30 000 of 40 000 euro geïnvesteerd om een 
bepaald autotype te kunnen stelen. Bovendien maken daders 
gebruik van apparatuur die zij officieel niet in hun bezit kunnen 

hebben. Zo is bekend dat voertuigdieven nogal eens toegang 
hebben tot originele, blancokentekenplaten en authentieke 
persen. Daarmee kunnen ze nieuwe kentekenplaten maken 
voor gestolen auto’s. Dat dadergroepen zich professionaliseren 
blijkt ook uit het dalende percentage gestolen auto’s dat wordt 
teruggevonden. Op dit moment wordt slechts een op de drie 
jonge auto’s na diefstal teruggevonden. 

Een tweede opmerkelijke trend is dat voertuigdieven in georga-
niseerd verband steeds vaker gebruikmaken van de diensten 
van (semi)legale bedrijven. Bijvoorbeeld garages, sloperijen  
en loodsen. Een aantal van deze bedrijven is tegen betaling –  
willens en wetens – betrokken bij het strippen en opslaan van 
gestolen voertuigen. Ook spelen zij een rol bij het zogenoemde 
omkatten, waarbij een gestolen auto een nieuwe identiteit 
krijgt. Soms staan leden van criminele groeperingen als eige-
naren van dit soort bedrijven geregistreerd. En meerdere keren 
is naar voren gekomen dat autodieven overheidsfunctionaris-
sen hebben benaderd om tegen betaling informatie te ont-
vangen. Er is bij georganiseerde voertuigcriminaliteit dan ook  
duidelijk sprake van verwevenheid van onder- en bovenwereld. 

Een derde belangrijke ontwikkeling die op basis van het onder-
zoek kan worden geconstateerd, is dat dadergroepen in toe-
nemende mate marktgericht werken. Zo zijn robuuste auto’s 
zoals de BMW X5, de BMW X6, de Honda CR-V en de Land Rover 
populaire doelwitten. Ook de hybride Toyota Prius is in trek.  

De slechte staat van de wegen en de subsidies op hybride 
auto’s vormen de achtergrond van de huidige vraag vanuit 
afzetmarkten zoals Rusland en de Oekraïne. 
 
ACHTER DE FEITEN
De aanpak van voertuigcriminaliteit heeft gestalte gekregen 
binnen zowel publiek-private samenwerkingsverbanden als de 
publieke sector. In de ontwikkeling van publiek-private samen-
werking is het werk van de Stichting Aanpak Voertuigcrimina-
liteit (Avc) van doorslaggevend belang geweest. De stichting 
werd in 1997 opgericht om de aanpak van georganiseerde voer-
tuigcriminaliteit te bevorderen. Avc was op dat moment uniek 
vanwege de betrokkenheid van private én publieke partijen. 
Later volgden het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcrimi-
naliteit (LIV) en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit 
(VbV). De VbV is een initiatief van Nederlandse schadeverzeke-
raars die samenwerken met andere private partners en met 
publieke organisaties.

Het ministerie van Veiligheid & Justitie, het ministerie  
van Economische Zaken, de nationale politie, het Openbaar  
Ministerie en de RDW zijn als publieke organisaties bij de  
aanpak van voertuigcriminaliteit betrokken. Aan de private 
zijde liggen rollen voor de ANWB, Auto Recycling Nederland, 
BOVAG, RAI-vereniging, Transport en Logistiek Nederland  
en het Verbond van Verzekeraars. De afgelopen jaren is mede 
dankzij de inspanningen van deze partijen een toenemende >>
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Figuur 1 > Aantal gestolen voertuigen in de periode van 2000 tot en met 2012, naar voertuigcategorie (bron: RDW)
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bereidheid tot samenwerking zichtbaar. Deze heeft ertoe  
ge  leid dat bijvoorbeeld een centraal coördinatiepunt is opge-
richt, overkoepelende expertise wordt gedeeld en eenduidig 
cijfermateriaal wordt gebruikt. Op Europees niveau is onder-
tussen bewerkstelligd dat alle EU-landen contactpunten voor 
de aanpak van voertuigcriminaliteit oprichten, samenwerking 
stimuleren en gericht beleid ontwikkelen.

In de aanpak van voertuigcriminaliteit in Nederland kunnen  
op dit moment twee trends worden gesignaleerd. In de eerste 
plaats zijn de betrokken partijen tevreden over de wijze waarop 
publiek-private samenwerking vorm heeft gekregen en over de 
resultaten die daarmee bereikt zijn. Tegelijkertijd zijn er zorgen 
en kritiekpunten. Er zijn zorgen over de professionalisering,  
de internationalisering en het organisatieniveau van dader-
groepen. Die zouden ertoe leiden dat de aanpak achter de  
feiten aanloopt. Al sinds 2005 richt de kritiek zich op de opspo-
ring, die onvoldoende prioriteit zou geven aan de problematiek, 
en op borging van kennis en kunde over georganiseerde auto-
diefstal. Verder zouden fabrikanten en verzekeraars – ondanks 
de maatregelen die ze al genomen hebben – volgens criticasters 
een prominentere rol kunnen spelen. 

ZWARE CRIMINALITEIT
Voor de toekomstige aanpak van voertuigcriminaliteit liggen 
er kansen op het vlak van preventie, informatie en registratie, 
handhaving en opsporing, en internationale samenwerking.

Om handel in gestolen auto-onderdelen te voorkomen, kun-
nen fabrikanten een start maken met markering van diefstal-
gevoelige onderdelen. Vanuit het buitenland is al bekend  
dat deze zogenoemde partsmarkingpositieve effecten heeft.  
Verzekeraars kunnen automobilisten stimuleren om na aan-
koop te investeren in voertuigbeveiliging. Daarnaast kunnen 
ze een rol spelen in een maatschappelijke discussie over  
premiestelling naar diefstalrisico. Het is bovendien raadzaam 
om een dynamisch risicotaxatie-instrument te ontwikkelen. 
Dit instrument kan de RDW helpen om ‘besmette’ voertuigen 
meer aandacht te geven.

Wat betreft informatie en registratie kan het LIV een actievere 
en centralere rol spelen om (rest)informatie te vertalen naar 
intelligence. Om de aanpak van voertuigcriminaliteit te verbe-
teren, zou deze kennis verspreid moeten worden onder politie 

én private partijen. Daarnaast zijn eenvoudige en snelle aan-
giftemogelijkheden een must. Net als snelle, internationale 
signalering van gestolen voertuigen door de politie. Het zou 
bovendien goed zijn als Nederlandse instanties toegang krij-
gen tot Invex. Via dit systeem krijgt een autofabrikant na een 
diefstal meteen een automatische melding. Dankzij elektro-
nica in de auto kan vervolgens de locatie worden achterhaald. 
Dit kan bijdragen aan hogere terugvindpercentages.

Op het gebied van handhaving en opsporing zou de aanpak 
van voertuigcriminaliteit gebaat zijn bij vaste, gespecialiseerde 
rechercheteams. Zij kunnen zorgen voor kennisverspreiding en 
voor effectieve opsporing. De huidige trend naar generalisering 
binnen politie en justitie staat hier haaks op. Dat is des te zorg-
wekkender als we beseffen dat specialisatie kan bijdragen aan 
het beter opwerpen van barrières voor criminele activiteiten 
(het zogenoemde tegenhouden). Bovendien zouden facilitators 
in de bovenwereld beter kunnen worden aangepakt als kennis 
en netwerken op het gebied van voertuigcriminaliteit zijn ge -
borgd. Overigens is het ook essentieel om technische barrières 
op te werpen. Bijvoorbeeld met methoden om vervalsing van 
kentekenplaten te bemoeilijken. Tegelijkertijd kan er nog winst 
behaald worden met verbreding van publiek-private samen-
werking in de opsporing. Denk aan samenwerking tussen politie 
en een aantal gecertificeerde particuliere recherchebureaus. 

De georganiseerde diefstal van voertuigen is steeds meer inter-
nationaal georiënteerd. Dat vraagt om een sterkere bijdrage 
van Europol en Interpol aan de aanpak. Een andere uitdaging 
heeft te maken met verschillen tussen EU-lidstaten waar  
het gaat om afspraken, registratie, informatie-uitwisseling en 
samenwerking. Hiervan maken internationaal georiënteerde 
dadergroepen dankbaar gebruik. 

Vanwege de ernst, de reikwijdte en de ondermijnende effecten 
ligt het voor de hand om voertuigcriminaliteit als zware crimi-
naliteit te typeren. Toch staat de problematiek op dit moment 
te boek als volumecriminaliteit. Daardoor is er bij politie  
en justitie slechts beperkte aandacht voor. En dat terwijl een 
effectieve aanpak vraagt om een blijvende betrokkenheid en 
een gedeeld probleembesef van private én publieke partijen. 
De toekomstige aanpak van voertuigcriminaliteit staat of  
valt dan ook met het verder onderhouden en op onderdelen 
uitbouwen van de huidige publiek-private samenwerking. <<

Voertuigdieven 
hebben een voorkeur 

voor relatief dure, 
jonge auto’s / foto: 

Inge van Mill. 
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   INTERVIEW  Hoogleraar Edward Kleemans over de strijd  
tegen georganiseerde criminaliteit

 ‘VAAK IS 
PREVENTIE HET 
MEEST EFFECTIEVE 
MIDDEL’ 
Despotische maffiabazen die we kennen uit The Godfather zijn in de 
Nederlandse wereld van georganiseerde criminaliteit een zeldzaamheid.  
In de strijd tegen de flexibele, mobiele criminele netwerken van nu, is 
dan ook een uitgekiende strategie nodig, zegt hoogleraar Edward Kleemans. 
Met een rol voor politie, justitie en bestuur en met volop kansen voor  
een bijdrage van burgers en ondernemers. “Sommige ondernemers stellen 
doelbewust geen vragen – andere weten niet dat er iets aan de hand is.”

door Lynsey Dubbeld

 E
r is steeds meer aandacht voor bestuurlijke 
aanpak en preventie, en er wordt hard gewerkt 
aan de strijd tegen financiële criminaliteit.” 
Volgens Edward Kleemans, hoogleraar zware 

criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije  
Universiteit in Amsterdam, is in de wereld van geor-
ganiseerde criminaliteit onmiskenbaar een aantal 
positieve ontwikkelingen zichtbaar. Die trends 
komen vooral aan het licht dankzij de Monitor  
Georganiseerde Criminaliteit (MGC) die Kleemans 
sinds 1996 heeft gecoördineerd. Met het verschijnen 
van de vierde MGC in 2012 beschikken we over  
een gedetailleerde analyse van 150 grootschalige 

op sporingsonderzoeken naar georganiseerde crimi-
naliteit in Nederland. De analyse biedt inzichten in 
de aard van hedendaagse criminele groepen en net-
werken, en zet ontwikkelingen in de aanpak van 
de problematiek op een rij.

OVERDRIJVEN
Kleemans houdt zich al zo’n twintig jaar bezig  
met onderzoek naar georganiseerde criminaliteit.  
Sinds 2009 als hoogleraar aan de Vrije Universiteit, 
eerder onder meer als afdelingshoofd bij het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC). 
“Het onderwerp georganiseerde criminaliteit trekt 
me omdat het heel breed is: het kan gaan om onder 

Edward Kleemans, 
hoogleraar zware 

criminaliteit: “In het 
huidige klimaat krijgt 

een stevige daderaanpak 
prioriteit.” / foto: 

Liesbeth Dingemans.

 ‘

SECONDANT #5 | OKTOBER 2013 1312 SECONDANT #5 | OKTOBER 2013 

‹ Vorige pagina Volgende pagina › › Naar inhoudsopgave



>>

andere drugs, mensensmokkel, wapenhandel, 
grootschalige fraude. En het onderzoek ernaar is 
nog grotendeels onontgonnen terrein.” Het is voor 
wetenschappelijke onderzoekers namelijk moeilijk 
om betrouwbare data over georganiseerde crimi-
naliteit boven tafel te krijgen. Doorgaans beschik-
ken alleen politie en justitie over registraties die 
geschikt zijn voor academisch onderzoek. De MGC, 
die tot stand komt door een samenwerking tussen 
het WODC, de Vrije Universiteit en de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, noemt Kleemans dan ook uniek 
in de wereld. “De onderzoekers hebben rechtstreek-
se toegang tot afgeronde politiedossiers die struc-
tureel kunnen worden gemonitord. In andere landen 
is dat vaak niet mogelijk vanwege de vertrouwelijk-
heid van de gegevens. De rol van wetenschappers 
beperkt zich daarom vaak tot kritiek leveren op  
analyses van politiekorpsen en veiligheidsdiensten. 
Want politie en justitie zouden cijfers overdrijven 
om meer opsporingscapaciteit te kunnen krijgen. 
Maar in Nederland bestaat, met name sinds de 
Commissie Van Traa, een goede dialoog tussen  
politie en wetenschap. Er werken bijvoorbeeld ana-
listen bij de politie die goede analyses maken waar 
de wetenschap iets mee kan.” En een langlopend 
project zoals MGC draagt volgens Kleemans alleen 
maar bij aan de versteviging van de samenwerking 
tussen politie en wetenschap op dit vlak. 

‘De misdaad in 
Nederland verdient 
veel geld  
met smokkelwaar’

De MGC heeft bovendien de waarde bewezen voor 
de beleidsvorming en voor de opsporingspraktijk, 
zegt Kleemans. “In de eerste editie van de monitor, 
die in 1998 verscheen, is uitvoerig bericht over crimi-
nele netwerken. Uit het onderzoek was namelijk 
gebleken dat het idee dat criminele organisaties als 
piramides zijn georganiseerd, voor Nederland vaak 

niet opgaat. En dat betekent iets voor de aanpak.”  
In ons land doen zich – ondanks de beelden over 
georganiseerde criminaliteit in de media en publie-
ke opinie – nauwelijks Italiaanse toestanden voor: 
sterk hiërarchisch gestructureerde maffia-organisa-
ties die de economische sectoren en politieke 
 instituties binnendringen en onder controle krijgen.  
“De inzet van burgerinfiltranten is een voorbeeld van 
hoe een piramidale organisatie kan worden bena-
derd. Maar de hedendaagse criminele netwerken, 
die wisselend zijn in omvang en samenstelling, vra-
gen om een heel andere opsporingsstrategie. Daar-
bij ligt de focus veel meer op vroegtijdige arrestaties 
en inbeslagname van goederen. Dit vanuit het idee 
om het criminele netwerk te ontregelen en uiteinde-
lijk een aantal hoofdrolspelers in beeld te brengen. 
Zo kunnen politie en justitie vanuit kleinere opspo-
ringsonderzoeken naar grotere vissen toewerken.”

IMAGO
De MGC brengt ook zorgwekkende ontwikkelingen 
in beeld. In alle edities van de monitor komt de rol 
vanfacilitatorsnaar voren, bedrijven en personen 
die doelbewust en min of meer beroepsmatig dien-
sten verlenen aan de georganiseerde criminaliteit. 
De bagagekelder van luchthaven Schiphol behoort 
al jarenlang tot zo’n hotspot, waar bijvoorbeeld 
personen hun positie misbruiken om voor criminele 
organisaties cocaïne ons land binnen te loodsen. 
“De misdaad in Nederland verdient veel geld met 
smokkelwaar. Daardoor zijn alle branches en bedrij-
ven in de logistieke sector kwetsbaar voor criminali-
teit. En de aanpak wil nog wel eens worden gehin-
derd door concurrerende, economische belangen. 
Zoals op luchthavens het nut om ladingen snel te 
kunnen vervoeren. Dat ervaren ook bedrijven als 
dilemma.” De kennis over dit soort fenomenen is 
essentieel voor de opsporingspraktijk, benadrukt 
Kleemans. Het is zaak om duidelijk te krijgen hoe 
afhankelijk criminele netwerken zijn van ‘gewone’ 
dienstverleners, zoals geldwisselkantoren. Dan kun-
nen vervolgens strategische interventies worden 
ingezet om dit soort vitale schakels aan te pakken. 
“En dan komt ook preventie in beeld, ook al is dat 
niet altijd populair om te zeggen. Denk aan een 

fenomeen zoals skimmen, dat voor een groot deel  
is verdwenen door de introductie van de EMV-chip. 
Ook bij woninginbraken en autodiefstallen hebben 
dit soort simpele technopreventieve maatregelen 
hun waarde bewezen.” 

‘Burgers en onder
nemers kunnen  
criminele activiteiten 
signaleren’

Over de situationele benadering is dan ook steeds 
meer onderzoek beschikbaar. Criminologen uit deze 
stroming geloven niet dat criminaliteit alleen kan 
worden verklaard vanuit een analyse van criminele 
groepen en organisaties. In plaats daarvan buigen 
zij zich over de vraag: hoe maakt de omgeving het 
makkelijk om criminele activiteiten te ontplooien? 
De situationele benadering werd aanvankelijk voor-
al toegepast op ‘kleine criminaliteit’ zoals inbraken 
en overvallen. Inmiddels is het perspectief ook in 
zwang met het oog op georganiseerde criminaliteit, 
waaronder drugssmokkel. Kleemans ziet de samen-
werking met de private partijen als een belangrijk 
aandachtspunt bij dit type onderzoek. “Neem finan-
cieel-economische fraude. Er is zo veel te winnen als 
onderzoekers criminele fenomenen bespreken met 
ondernemers en brancheorganisaties. Onderzoekers 
kunnen dan de data analyseren van de criminaliteit 
waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd. 
Anders komen inzichten pas na opsporingsonder-
zoek naar boven – en dan is het leed al geschied.  
En uiteindelijk kan op basis van het onderzoek ook 
worden bekeken wat er aan kan worden gedaan, en 
of de nadruk komt te liggen bij preventie of juist bij 
opsporing. Oplossingen beginnen nu eenmaal vaak 
met onderzoek: als niet duidelijk is wat het pro-
bleem precies is, dan komt ook niemand in actie.” 
Waarom werkt het bedrijfsleven dan niet mee?  
“Er kan veel worden geleerd van ongelukken, maar 
bedrijven willen geen vuile was buiten hangen.  

En het imago van hun branche kan in het geding  
zijn als de kwade broeders binnen de bedrijfstak 
benoemd worden.” 

Toch ziet Kleemans volop kansen voor een bijdrage 
vanuit de private sector aan de strijd tegen georga-
niseerde criminaliteit. “Europese regelgeving over 
de beveiliging van auto’s kan helpen om diefstallen 
te verminderen zonder dat de concurrentiepositie 
van autoproducenten verzwakt.” Daarnaast kan 
preventie gebaat zijn bij een sterkere bewustwording 
van de risico’s van georganiseerde criminaliteit 
onder ondernemers. De MGC wijst bijvoorbeeld op 
de rol van facilitators die het daders mogelijk maken 
om voertuigen of woonruimte te gebruiken zonder 
dat deze naar hen zijn te herleiden. “Er zijn crimi-
nelen die langere perioden achter elkaar steeds ver-
schillende auto’s huren, zodat hun kentekens niet 
bekend worden bij opsporingsinstanties. Daar kan 
iedere individuele autoverhuurder iets tegen doen. 
En brancheorganisaties kunnen hun leden informe-
ren over dit soort praktijken.”

BUURMAN
Ook burgers kunnen een rol spelen. “Het primaat 
van de aanpak ligt natuurlijk bij de opsporing, maar 
burgers en ondernemers kunnen wel criminele acti-
viteiten signaleren. Zware, georganiseerde misdaad 
is vaak grensoverschrijdend, maar kan lokaal geor-
ganiseerd zijn. Het kan gaan om je buurman of de 
loods naast je bedrijf. Neem iemand die grote hoe-
veelheden paracetamol koopt – dan is het de vraag 
of die wordt gebruikt om te versnijden met heroïne.” 
De uitdaging is om ervoor te zorgen dat burgers en 
ondernemers zich gehoord voelen, erkent Kleemans.

“Soms kan dat systematisch worden vormgegeven, 
zoals bij Meld Misdaad Anomiem, waar een duide-
lijke relatie is gelegd tussen meldingen van burgers 
en de opsporingspraktijk. Daarnaast zijn er branches 
waar persoonlijke relaties kunnen worden gelegd, 
zodat de werkvloer als loket kan fungeren in de  
richting van politie en justitie. In de strijd tegen xtc-
productie doet de politie dat al met een speciaal 
team, dat campagnes heeft ontwikkeld om de 
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omgeving bewust te maken van risico’s. En er is  
iets voor te zeggen dat de bedrijfssector die met een 
bepaalde vorm van criminaliteit te maken heeft, ook 
zo’n soort initiatief neemt. Want sommige onder-
nemers stellen doelbewust geen vragen – andere 
weten niet dat er iets aan de hand is.”

‘In het buitenland 
wordt het bestuur 
niet gezien als  
cruciale partij’

De opmars van fluïde criminele netwerken heeft 
duidelijk gemaakt dat de georganiseerde misdaad 
in de eenentwintigste eeuw moeiteloos de lands-
grenzen overstijgt. Mede dankzij ICT zijn criminele 
groepen steeds flexibeler en mobieler, en bewegen 
ze zich voortdurend tussen verschillende sectoren 
én jurisdicties. Kleemans ziet nog volop kansen  
om de internationale samenwerking bij de aanpak 
van georganiseerde criminaliteit te verbeteren.  
Nederland functioneert vaak als doorvoerland voor 
smokkel. Daarnaast krijgen onze autoriteiten veel te 
maken met de opsporing en uitlevering van crimi-
nelen uit andere landen – en dat biedt ook kansen. 
“Als bijvoorbeeld de Italiaanse politie vraagt om hier 
een verdachte op te pakken, dan kan dat worden 
gezien als extra werk. Maar het betekent ook dat de 
politie veel weet over netwerken die – in ieder geval 
deels – in Nederland actief zijn. Dat betekent dat 
buitenlandse korpsen indirect iets doen aan crimi-
naliteit in Nederland. Als de betrokken autoriteiten 
vaker grensoverschrijdend samenwerken, kan een 
effectieve, internationale aanpak opbloeien.”

CORRUPTIEVRIJ
Internationaal gezien doen we het in Nederland 
helemaal niet slecht, haast Kleemans zich te zeg-
gen. “De bestuurlijke aanpak is typisch Nederlands. 
In het buitenland bestaat wel de zogenoemde multi 
agency approach, maar het bestuur wordt daarin 

meestal niet gezien als cruciale partij. Dat is in  
zekere zin verklaarbaar: alleen als een land behoor-
lijk corruptievrij is, kan het bestuur de aangewezen 
partij zijn om opsporingsinformatie mee te delen  
en een integrale aanpak te ontwikkelen.” Wel kun-
nen onderdelen van de Hollandse bestuurlijke  
aanpak relatief eenvoudig worden geëxporteerd,  
denkt Kleemans. “Dat kan liggen in de sfeer van 
ver gunningverlening, maar ook wat betreft de focus  
op hotspots of op mensen die zonder dat ze het  

weten meewerken aan criminele activiteiten. Dat is  
bijvoorbeeld gebeurd bij de strijd tegen de xtc-handel 
vanuit Nederland. Er zijn maatregelen genomen om 
het moeilijker te maken voor producenten om aan 
de benodigde grondstoffen te komen. Ook zijn glas-
blazers aangesproken omdat ze kolven maakten die 
werden gebruikt in xtc-productielaboratoria.” 

Tegelijkertijd kan Nederland nog iets leren van het 
gebruik van meewerkende getuigen. In onder andere 

Italië krijgen topstukken regelmatig een deal aan-
geboden in ruil voor een belastende verklaring 
tegen criminele organisaties. “In Nederland ligt dit 
gevoelig, ook al is het soms wel een handig instru-
ment. Met name bij liquidaties en bij heel gesloten 
criminele groepen kan via een kroongetuige infor-
matie worden verzameld over de hoofdrolspelers, 
hun criminele activiteiten en hun geldstromen.  
Er zitten altijd juridische haken en ogen aan de in  zet 
van zo’n middel, maar Nederland lijkt hier vooral 
last te hebben van haar verleden.” Sinds de IRT-affaire 
wordt er terughoudend omgesprongen met bijzon-
dere opsporingsbevoegdheden zoals kroongetuigen 
en burgerinfiltranten.

‘Preventie is moeilijk  
te verkopen’

Een van de grootste uitdagingen voor de toekom-
stige aanpak van georganiseerde criminaliteit heeft 
volgens Kleemans te maken met het huidige poli-
tieke klimaat, dat een sterke nadruk legt op repres-
sie. “Vaak is preventie het meest effectieve middel. 
Maar in het huidige klimaat krijgt een stevige dader-
aanpak prioriteit. En preventie is moeilijk te verko-
pen als er investeringen in nieuwe maatregelen voor 
nodig zijn – de kost gaat er vaak voor de baat uit.  
Bij repressie is dat precies andersom: op korte ter-
mijn lijkt het minder te kosten, maar op de lange 
termijn betaalt de samenleving zich blauw aan poli-
tie, justitie en gevangenissen.” Om preventie een 
stevige plek te geven in beleids- en kabinetsplan-
nen, kan onderzoek zoals dat van de MGC diensten 
bewijzen, denkt Kleemans. “Er is soms onderzoek 
nodig dat de harde feiten boven tafel brengt. Toen 
de prostitutiesector was gelegaliseerd, dachten we 
dat alles goed geregeld was. Onderzoek dat laat  
zien dat mensenhandel nog steeds plaatsvindt in  
de vergunde sector, zoals op De Wallen, is een van 
de belangrijkste redenen gebleken dat het thema zo 
hoog op de beleidsagenda is gekomen en gebleven.” 
<<

“De bestuurlijke aanpak is 
typisch Nederlands.” / foto: 

Liesbeth Dingemans. 
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Werkvloer

Extra verlichting tijdens de sluitingstijden van horecagelegenheden. 
Educatieve kroegentochten voor ouders van jonge stappers.  
Collectieve horecaontzeggingen voor geweldplegers. Er is geen gebrek  
aan initiatieven om Nederlandse uitgaansgebieden veilig te maken.  
Maar wat is effectief? En welke innovaties bieden kansen voor 
toekomstige aanpakken?

Fotografie: Liesbeth Dingemans
Tekst: Lynsey Dubbeld

 I
n een aantal discotheken aan het Amsterdamse 
Rembrandtplein kan het uitgaanspubliek niet 
alleen genieten van muziek en drankjes. In de 
snackcorner worden bitterballen en kroketten 

geserveerd. En dat is een innovatieve maatregel  
die best eens gunstige effecten op de veiligheid in 
uitgaansgebieden zou kunnen hebben. Snack-
voorzieningen binnen de zogenoemde natte horeca 
behoren tot de veelbelovende innovaties die aan 
bod komen in het onderzoek Rem de ontremming, 
dat Bureau Beke in op  dracht van het Centrum  
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

uitvoerde. Snackcorners in clubs kunnen bijdragen 
aan een verantwoorde alcoholconsumptie en  
aan een gepaste cooling down van de bezoekers.  
En daarmee kunnen vervolgens geweld en overlast 
in uitgaansgebieden verminderen. 

Een andere innovatie uit het CCV-rapport die in 
Amsterdamse uitgaanscentra beproefd wordt, is om 
een plein als een evenemententerrein te benaderen. 
Op festivalterreinen en bij grootschalige publieks-
evenementen zijn bijvoorbeeld toegangspoortjes, 
fouilleeracties en dranghekken effectieve maat-
regelen gebleken om de boel gezellig te houden.  
De com binatie van toegangscontroles, toezicht 
door particuliere beveiliging en achtervang vanuit >>

 FOTOSERIE  Fotoserie Werken aan veilig uitgaan 

SNACKEN 
TIJDENS HET 
STAPPEN 

(Foto links)
Snackcorners in clubs 
kunnen bijdragen  
aan een verantwoorde 
alcoholconsumptie.  
En daarmee aan veilige 
uitgaansgebieden. 

(Foto rechts)
Dranghekken kunnen 
onderdeel zijn van een 
veiligheidsaanpak in 
uitgaanscentra. 
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de politie blijkt dan ook een veelbelovende manier 
om geweld en overlast in bepaalde delen van 
 stedelijke uitgaansgebieden tegen te gaan. 

Uit het literatuuronderzoek in Rem de ontrem ming 
komt naar voren dat niet een enkele factor verant-
woordelijk is voor veiligheidsgerelateerde incidenten 
in het uitgaansleven. Er is eerder sprake van een 
combinatie van factoren die per situatie verschillen. 
Middelengebruik, persoonskenmerken, groepsdyna-
mica, bejegening door handhavers en omgevings-
factoren kunnen allemaal een rol spelen. De onder-
linge verbanden tussen die factoren zijn lastig vast 
te stellen. Eerder benoemden Ilse de Groot en Marco 
van der Land van de Vrije Universiteit Amsterdam 

vier D’s als de belangrijkste factoren die van invloed 
zijn op geweld en ander ongewenst gedrag in  
uitgaansgebieden. Het gaat om dronkenschap,  
dolheid, drukte en drang. Door bovenmatig alcohol-
gebruik (‘dronkenschap’), harde muziek en een  
losbandige sfeer (‘dolheid’) kunnen confrontaties 
(‘drukte’) tussen uitgaanspubliek uit de hand lopen. 
Portiers en ander horecapersoneel staan voor  
de opgave om problemen in een vroeg stadium  
te signaleren en sussen (‘drang’). 

De rol van horeca-ondernemers zou wel eens cruciaal 
kunnen zijn, zo concluderen De Groot en Van der 
Land op basis van hun studie naar de effecten van 
alcoholgebruik op veiligheid in de Amsterdamse 

uitgaanswereld. Want horecagelegenheden doen 
niet altijd pogingen om het alcoholgebruik van  
hun klanten binnen de perken te houden. En dat 
betekent nogal eens dat dronken, losgeslagen uit-
gaanspubliek in de openbare ruimte terechtkomt. 
Met alle gevolgen van dien voor incidenten met 
agressie en geweld, en voor ergernissen zoals zwerf-
afval, wildplassen, vernielingen en geluidsoverlast. 
Daarom zijn volgens de onderzoekers twee afzon-
derlijke, maar elkaar aanvullende aanpakken nodig. 
Een voor de publieke ruimte in en rond uitgaans-
centra, en een voor de semipublieke ruimten van 
cafés en clubs. Dat zou vragen om een gezamenlijke  
uitgaansvisie van Koninklijke Horeca Nederland, 
gemeente, politie en welwillende horecagelegen-

heden. In zo’n visie wordt gekeken naar het type 
uitgaanspubliek en het beschikbare, laagdrempe-
lige toezicht in het gebied. En naar mogelijkheden 
om uitgaansactiviteiten in zones in te delen, en om 
kri tieke plekken van toegangscontroles te voorzien. 
Ten slotte benadrukt het onderzoek de noodzaak van 
zelfregulering. Bijvoorbeeld door horeca-eigenaren 
te verplichten een veiligheidsplan op te stellen. 
Daarin zou beleid zijn vastgelegd over onder meer 
scholing van personeel, beperking van alcohol-
misbruik en toereikende garderobevoorzieningen.

De aanbevelingen van De Groot en Van der Land 
hebben vooral te maken met bestaande maatrege-
len. Maar ook innovatieve interventies – aanpakken >>

In Amsterdamse uit-
gaansgebieden zoals het 
Rembrandtplein wordt 
de veiligheidssituatie als 
een evenement bena-
derd. De politie fungeert 
als achtervang.
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die recent zijn ontwikkeld en vernieuwende com-
ponenten bevatten – bieden kansen. De praktijk-
professionals die Bureau Beke in opdracht van  
het CCV interviewde, dachten aan uiteenlopende  
nieuwe maatregelen. Zoals het gebruik van sociale 
media met een beloningssysteem om de meldings-
bereidheid te vergroten, en de inzet van burgers  
die bij evenementen als rolmodellen fungeren.  
Ook verwachtten ze heil van onder meer regionale  
horecaontzeggingen, en de strafbaarstelling van  
samenscholing bij incidenten waar hulpverleners 
gehinderd dreigen te worden. En op preventief vlak 
werden ideeën geopperd zoals de plaatsing van 
anti-zitbeugels op hotspots, en de aanpassing van 
tijden en tarieven van nachtelijk openbaar vervoer.

Inherent aan dit soort maatregelen is dat de effecti-
viteit nog grotendeels onbekend is. Opvallend is dat 
volgens Rem de ontremmingüberhaupt nog maar 
weinig (combinaties van) maatregelen tegen geweld 
en overlast tijdens uitgaan en evenementen bewe-
zen effectief zijn. Het aantal effectiviteitstudies is 
– met uitzondering op het vlak van cameratoezicht– 
beperkt. Conclusies over de effectiviteit van veelge-
bruikte maatregelen worden doorgaans dan ook met 
het nodige voorbehoud getrokken. Het gebrek aan 
beschikbare effectiviteitsstudies lijkt daarom geen 
reden om innovatieve aanpakken te wantrouwen.

Tegelijkertijd constateert het CCV-rapport dat niet 
alleen nieuwe maatregelen een antwoord kunnen 

zijn op veiligheids- en overlastproblemen in uit-
gaanscentra. Ook op procesmatig en operationeel 
vlak is nog veel winst te behalen. Denk aan betere 
afstemming tussen politie en portiers om informa-
tie over potentiële overlastgevers uit te wisselen. 
Meer scholing voor horecabeveiligers, zodat zij 
beschonken klanten kunnen weigeren. En striktere 
handhaving van sluitingstijden en van een verbod 
op happy hours. In algemene zin geldt dat veiligheid 
in uitgaansgebieden een continu aandachtspunt is. 
En daarvoor zijn niet alleen investeringen in inno-
vaties nodig. Ook regelmatige overleggen tussen  
portiers, horeca-eigenaren en politie zijn een must. 
Want, zoals Bureau Beke stelt: effectiviteit heeft  
net zozeer te maken met de in voering van nieuwe 

maatregelen als met de wil om bestaande afspraken 
te continueren. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

(CCV) ondersteunt professionals bij de aanpak van geweld 

en overlast in uitgaansgebieden. Instrumenten zoals de 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan helpen daarbij. In 2013 en 

2014 begeleidt het CCV pilots in Nederlandse gemeenten 

om innovatieve aanpakken in de praktijk te brengen  

en op effectiviteit te testen. Kijk voor meer informatie  

op de website www.veiligengezonduitgaan.nl of neem 

contact op met Joeri Vig, telefoon (030) 751 67 20,  

e-mail joeri.vig@hetccv.nl. 

(Foto links)
Fouilleeracties zijn op 
evenemententerreinen 
effectieve veiligheids-
maatregelen gebleken. 

(Foto rechts)
Portiers en ander 
horecapersoneel  
kunnen geweld in een 
vroeg stadium  
signaleren en sussen. 
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>>

door Maurice Geluk
De auteur is werkzaam bij deelgemeente Prins Alexander 

van de gemeente Rotterdam en was eerder vanuit  

de Directie Veiligheid betrokken bij de oprichting van  

de Toetscommissie Interventies Jeugd.

 I
n het voorjaar van 2012 heeft de Rotterdamse 
wethouder van Onderwijs, Jeugd en Gezin de 
Toetscommissie Interventies Jeugd (TIJ) geïnstal-
leerd. Deze toetscommissie heeft de opdracht 

om het pakket aan toegepaste jeugdinterventies in 
de Maasstad te beoordelen. En vervolgens advies  
uit te brengen over de mogelijke effectiviteit ervan.  

Het is de bedoeling dat Rotterdam daarmee snel  
en toch zorgvuldig uitspraken kan doen over instru-
menten die risicogedrag bij jongeren proberen  
te voorkomen.

In 2010 heeft de gemeente Rotterdam in samenwer-
king met Platform31 een aantal trainingen over de 
effectieve aanpak van risicojongeren georganiseerd. 
Deze boden een aanzet tot een effectiviteits -
toets van interventies en beleid rondom (oorzaken 
en gelegenheidsstructuren van) risicogedrag en  
jeugdcriminaliteit. Al snel bleek dat er behoefte  
was aan een vervolg. Door de komst van het Nieuw  

Rotterdams Jeugdstelsel kwam de optimalisatie  
van het aanbod aan jeugdinterventies nog hoger op  
de agenda te staan. In samenwerking met de Trans-
formatiefabriek, Platform31 en het ministerie van  
Veiligheid en Justitie zijn begin 2011 de contouren 
van de toetscommissie uitgewerkt. 

De opgedane kennis 
en expertise  
blijven behouden 
voor Rotterdam

Het was een bewuste keuze om een gemeentelijke 
toetscommissie op te richten. De wens was om  
juist vanuit de eigen gelederen – en niet vanuit een 
ex terne partij – een effectiviteitsbeoordeling te 
organiseren. Zodat de opgedane kennis en expertise 

behouden zouden blijven voor de gemeente  
Rotterdam. Doordat de TIJ is samengesteld uit amb-
tenaren van verschillende directies en vakgebieden, 
ontstaat bovendien kruisbestuiving. De commissie 
is transparant over het gehele beoordelingsproces 
en de deelnemende partijen zijn vanaf de start nauw 
betrokken. Daarmee bewaakt de toetscommissie 
haar onafhankelijkheid. 

OPMAAT
De toetscommissie voert geen empirisch evaluatie-
onderzoek uit, maar beoordeelt de mogelijke effec-
tiviteit van jeugdinterventies. Daarnaast kijkt de TIJ 
naar de integriteit van de uitvoering. Dat wil zeggen 
dat wordt nagegaan of een interventie theoretisch 
goed is onderbouwd. En of het instrument in de 
praktijk volgens de regels wordt toegepast. De toets-
commissie maakt een momentopname. Daarmee 
wordt beoordeeld of het aannemelijk is dat met een 
bepaalde aanpak in de praktijk de beoogde resulta-
ten behaald worden. Wetenschappelijke inzichten 

Rotterdam toetst effectiviteit van jeugdinterventies 

VAN 
MOSQUITO’S 
TOT STRAAT
COACHES 

Het adagium ‘doen wat werkt’ is voor gemeenten in tijden van 
teruglopende financiële middelen actueler dan ooit. In Rotterdam 
houdt daarom een toetscommissie een oogje op de effectiviteit 
van interventies tegen jeugdcriminaliteit.
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en kennis over de lokale context worden dan bij 
elkaar gebracht. Met deze manier van nadenken 
over efficiëntie en effectiviteit wil de TIJ de gemeen-
te in staat stellen om gefundeerde keuzes te maken 
en betere beleidsuitgangspunten te formuleren. 

De Rotterdamse manier van toetsen combineert 
verschillende theoretische benaderingen en wordt 
op een auditachtige manier uitgevoerd. De werk-
wijze beoogt de uitvoeringspraktijk in de stad en 
het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap te  
verbeteren. Daarbij wordt waar mogelijk gebruik 
gemaakt van bestaand onderzoek. Bijvoorbeeld van 
beoordelingen van de Erkenningscommissie Inter-
venties van het Nederlands Jeugdinstituut, van de 
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en van 
de interventiedatabase van RIVM Centrum Gezond 
Leven. Het oordeel van de TIJ over een jeugdinter-
ventie die nog niet is beoordeeld, kan als opmaat 
dienen voor de beoordeling door een van deze  
landelijke instanties. 

De TIJ heeft zich tot doel gesteld om zo veel mogelijk 
Rotterdamse interventies te toetsen. Het is niet 
mogelijk om alle interventies te beoordelen. Daar-
om worden interventies geselecteerd die gericht 
zijn op een groot aantal jongeren en/of die veel  
middelen vereisen. In eerste instantie komen inter-
venties in aanmerking die nauw aansluiten bij de 
ambitie om jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit 
te voorkomen. Het Kennisfundament van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum vormt daarbij de theoretische ruggengraat. 
Het fundament biedt aangrijpingspunten om  
interventies te beoordelen op de aanwezigheid van 
werkzame elementen. De TIJ kijkt naar interventies 
die op korte termijn effecten kunnen sorteren.  
Maar ook naar instrumenten die zich richten op de 
determinanten van ongewenst gedrag. Er wordt bij 
voorkeur gekozen voor een cluster van interventies. 
Dat wil zeggen dat de beoordeling zich richt op de 
mogelijke effectiviteit van afzonderlijke interventies 

en ook op de samenhang in het totale aanbod. 
Zodat eventuele overlap en blinde vlekken in  
beeld komen. 

BEWIJSLAST
De toetsing van een interventie bestaat uit drie 
delen. Het eerste deel richt zich op het aanleveren 
van feitelijke informatie over een interventie.  
Direct betrokkenen, waaronder de opdrachtgevers 
en uitvoerders, vullen een vragenlijst in. De vragen 
hebben betrekking op: de aanleiding voor de  
interventie, het doel, de doelgroep, de werkwijze,  
de theoretische onderbouwing, de praktische  
organisatie, de projectbewaking, de kosten en de 
resul taten. Het is aan de opdrachtgever en -nemer 
om aannemelijk te maken dat een interventie  
(theo retisch) goed in elkaar zit en praktisch  
adequaat wordt uitgevoerd. Deze bewijslast is van 
belang omdat de toetsing vertrekt vanuit de aan-
geleverde, feitelijke informatie. Daarom worden  
in aanvulling op de vragenlijst diepte-interviews  
afgenomen. Eventuele hiaten en onduidelijkheden 
kunnen dan alsnog opgelost worden. In samen-
spraak met de betrokkenen wordt het eerste deel 
van de toetsingsrapportage vastgesteld. 

Een interventie 
wordt beoordeeld  
als kansrijk,  
voor verbetering  
vatbaar of kansarm

In het tweede deel beoordeelt de TIJ van elke afzon-
derlijke interventie of de beschrijving volledig en  
de methodiek degelijk is. Ook wordt gekeken naar 
de uitvoeringsintegriteit en de behaalde resultaten.  
De leden van de TIJ maken zo veel mogelijk gebruik 
van bestaande kennis en expertise. Daartoe worden 
de bovengenoemde databases geraadpleegd.  

Deze kennis wordt aangevuld met informatie uit 
interviews en uit aanvullende observaties. Daarmee 
houdt de toetscommissie oog voor de lokale context 
waarin een interventie wordt uitgevoerd. Het tweede 
deel van de toetsing mondt uit in een gemotiveerde 
beoordeling. Een interventie wordt beoordeeld  
als kansrijk, voor verbetering vatbaar of kansarm.  
Met aanbevelingen doet de commissie verbetervoor-
stellen over de interventie en over de manier waarop 
de gemeente Rotterdam daarop sturing geeft. 

De toetscommissie 
laat zien waar ver
betering mogelijk,  
zinvol en nodig is

De betrokken partijen krijgen ten slotte de mogelijk-
heid om te reageren op het oordeel. Deze reacties 
worden integraal opgenomen in de uiteindelijke 
rapportage. 

DOORVRAGEN
Bij de oprichting is ervoor gekozen om de TIJ zo  
hoog mogelijk binnen de gemeente te positioneren.  
Daardoor kan de toetscommissie gezaghebbende 
oordelen en adviezen geven. Deze worden bespro-
ken met de wethouder Onderwijs, Jeugd en Gezin  
en de ambtelijke opdrachtgever(s). De verbeter-
voorstellen raken namelijk zowel de praktische  
uitvoering als de beleidsvorming. Acties die voort-
komen uit de adviezen worden ter plekke uitgezet. 
De kracht van de toetscommissie wordt volgens  
de initiatiefnemers bepaald doordat de leden zijn 
geselecteerd uit verschillende directies. Daardoor 
kunnen ze de juiste vragen stellen en waar nodig 
doorvragen, en weten ze wat er speelt. 

Tot nu toe heeft de TIJ twee rapportages uitgebracht 
over in totaal dertien jeugdinterventies. De eerste 

rapportage omvat zeven zeer uiteenlopende inter-
venties. Van Mosquito’s tot straatcoaches. In de 
tweede rapportage zijn zes varianten getoetst van 
intensief casemanagement voor (risico)jongeren tot 
24 jaar. Van de getoetste interventies is er één  
aangemerkt als kansrijk, één als kansarm en elf als 
vatbaar voor verbetering. Het meest opvallend is  
dat bij alle interventies onduidelijkheid bestaat over  
het behalen van (duurzame) resultaten. Zowel de 
opdrachtgevers als de uitvoerders blijken hieraan 
weinig aandacht te besteden. 

IN HUIS
De derde rapportage van de toetscommissie heeft 
betrekking op een selectie uit de trajecten van het 
Jongerenloket. Dit loket begeleidt jongeren tot  
27 jaar om een opleiding, baan of andere vorm van 
dagbesteding te vinden. Het gaat hierbij niet primair 
om criminaliteitspreventie. Wel is de doelgroep  
een moeilijk te bereiken groep (risico)jongeren voor  
wie maatschappelijke re-integratie en zorg van 
belang zijn. 

Met de TIJ heeft de gemeente Rotterdam een 
methode in huis om bij opdrachtgevers en uitvoer-
ders aandacht te vragen voor de effectiviteit van 
jeugdinterventies. De commissie laat snel zien waar 
verbetering mogelijk, zinvol en nodig is. De werk-
wijze van de toetscommissie wordt binnen de 
gemeente breed onder de aandacht gebracht.  
Professionals worden daarmee gestimuleerd  
om vragen te stellen over de aannemelijkheid dat  
een interventie leidt tot aantoonbare resultaten  
in de praktijk. Tegelijkertijd leert de ervaring dat  
een uitspraak over het effect van interventies niet  
vanzelfsprekend leidt tot verandering of verbetering. 
Daarom streeft de TIJ ernaar om opdrachtgevers, 
uitvoerders en wetenschappers met elkaar in 
gesprek te brengen. Betrokkenen kunnen dan  
daadwerkelijk leren van elkaars ervaringen en beter  
worden in wat ze doen. En dat komt de situatie  
van jongeren in Rotterdam ten goede. <<
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>>

door Joost van den Tillaart en  
Maartje Timmermans
De auteurs zijn werkzaam bij Regioplan.

 I
n de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht 
gekomen voor de positie van slachtoffers van 
criminaliteit. Dit blijkt bijvoorbeeld uit nieuwe 
rechten voor slachtoffers, zoals het spreekrecht 

tijdens strafzittingen. En uit initiatieven om justitiële 
slachtofferondersteuning efficiënter te maken,  
zoals de vernieuwde slachtofferloketten. Met de 
komst van de nationale politie is ook het aangifte-
proces verbeterd. Aangevers van woninginbraken 
ontvangen idealiter binnen veertien dagen een 
terugkoppeling van de politie. Dat blijkt uit een 
Kamerbrief over de verbetering van het aangifte-
proces uit juli 2013. Volgens een eerste kwaliteits-
meting onder ruim duizend aangevers, lukt dit al  
in 85 procent van de gevallen. En dat leidt tot meer 
vertrouwen in de politie. 

Dit soort maatregelen is bedoeld om slachtoffers 
beter van informatie te voorzien en beter te bege-
leiden tijdens het justitiële proces. Het ministerie 
van Veiligheid en Justitie, dat verantwoordelijk is 
voor het Nederlandse slachtofferbeleid, beschikt 
sinds kort over een meetinstrument. Daarmee kan 
het perspectief van slachtoffers op de justitiële 
slachtofferondersteuning in kaart worden gebracht. 
De ervaringen van slachtoffers kunnen dan periodiek 
worden onderzocht. Het instrument, dat tussen 

2009 en 2011 is ontwikkeld en getest, vraagt slacht-
offers hoe belangrijk zij de verschillende onderdelen 
van slachtofferondersteuning vinden en wat hun 
eigen ervaringen daarmee zijn.

Slachtoffers vinden 
dat er belangstelling 
wordt getoond  
voor hun verhaal

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie heeft Regioplan in samenwer-
king met marktonderzoeksbureau Ipsos in 2012 en 
2013 de eerste grootschalige meting onder slachtof-
fers uitgevoerd. In eerste instantie zijn de ervaringen 
met de slachtofferondersteuning door de politie 
opgetekend. (De ervaringen van slachtoffers met 
het Openbaar Ministerie, de rechtspraak en Slacht-
offerhulp Nederland zijn in een aparte rapportage 
opgenomen.) In totaal gaven 509 slachtoffers via 
een telefonische vragenlijst en een online-enquête 
hun mening over de ondersteuning door de politie. 
Tot deze groep behoorden 202 slachtoffers van  
(niet-huiselijk) geweld, 206 slachtoffers van een 
vermogensdelict en 101 slachtoffers van een misdrijf 
op het gebied van openbare orde en veiligheid. De 

Slachtofferondersteuning door de politie 

POSITIEF OVER 
BEJEGENING, 
NEGATIEF OVER 
KERNTAKEN

Er is steeds meer oog voor de positie van slachtoffers van 
criminaliteit. Over de dienstverlening van de politie op dit terrein 
zijn positieve ontwikkelingen te melden. En dat kan gunstig 
uitpakken voor de tevredenheid over de politieorganisatie,  
blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar ervaringen met  
de slacht offerondersteuning door de politie.

Betere aangifteprocedures 
kunnen het vertrouwen van 

burgers in de politie vergroten / 
foto: Liesbeth Dingemans.
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resultaten van het onderzoek zijn gewogen. Op die 
manier zijn de data representatief voor de populatie 
van slachtoffers van de verschillende delicttypen.

VERHAAL
Uit het onderzoek naar slachtofferondersteuning 
door de politie blijkt dat het grootste deel van de 
ondervraagden positieve ervaringen heeft met de 
wijze waarop zij door de politie worden bejegend. 
De meeste slachtoffers vinden dat zij beleefd  
worden behandeld en dat er belangstelling wordt 
getoond voor hun persoonlijke verhaal. Ook over  
de uitleg over mogelijke hulpverlening en over de 
rechtspositie van slachtoffers is de meerderheid 
tevreden. Bijna twee derde van de slachtoffers heeft 
over het geheel genomen goede ervaringen met de 
hulp die zij op dit vlak hebben gekregen. Minder dan 
een kwart noemt hierover negatieve ervaringen.

De meerderheid van de respondenten – circa twee 
derde – is goed te spreken over de mogelijkheden 
om inspraak te hebben in het proces. Zo hebben de 
meeste slachtoffers de mogelijkheid gekregen om 
hun verhaal te vertellen voordat er in hun zaak een 
beslissing wordt genomen. De ondervraagden zijn 
wel vaker negatief als het gaat om de mate waarin 
ook echt rekening wordt gehouden met hun rechten 
als slachtoffer. 

De inzet van de  
politie op opsporing 
en arrestatie is  
een verbeterpunt 

Over de stroomlijning van het proces bij de politie  
is de meerderheid van de slachtoffers positief 
gestemd. Het gaat dan om de snelheid waarmee 
aangifte kan worden gedaan. En om het proces  
dat voorkomt dat slachtoffers hun verhaal vaak 
op nieuw moeten vertellen. Daar staat tegenover  

dat een minderheid tevreden is over de manier 
waarop de politie haar kerntaken vervult. Het gaat 
dan om zaken zoals opsporing en arrestatie, en 
informatieverstrekking over de ontwikkelingen in 
een zaak en over het vervolg van het proces. Onge-
veer een derde heeft negatieve ervaringen op dit 
gebied. Daarnaast is te zien dat de meerderheid van 
de ondervraagden klachten heeft over de inzet van 
de politie om herhaling van slachtofferschap te voor-
komen en om schadevergoeding te vereenvoudigen.

Vanzelfsprekend is bij de ontwikkeling van het 
meetinstrument rekening gehouden met alle  
thema’s die uit het oogpunt van slachtoffers van 
groot belang kunnen zijn. Uit het eerste groot-
schalige onderzoek met het instrument komt naar  
voren dat slachtoffers aan een aantal onderdelen 
van ondersteuning door de politie prioriteit geven.  
Bijvoorbeeld dat de politie voldoende inzet toont 
om de dader op te sporen en te arresteren. En dat  
de politie in de ogen van de slachtoffers vertrouwe-
lijk omgaat met persoonsgegevens, en het verhaal 
van het slachtoffer serieus neemt. Over deze laatste 
twee kwesties zijn de respondenten zeer goed te 
spreken. De inzet van de politie op opsporing en 
arrestatie scoort aanzienlijk minder en kan dan ook 
een verbeterpunt genoemd worden. Daarbij kan wel 
aangetekend worden dat opsporing en arrestatie 
niet zozeer behoren tot de basisbeginselen van de 
justitiële slachtofferondersteuning, als wel tot de 
kerntaken van de politie.

AUTORITEITSGEVOELIG
Het oordeel van slachtoffers biedt aanknopings-
punten om slachtofferondersteuning door de  
politie (verder) te verbeteren. Hierbij is een gediffe-
rentieerd beeld van ervaringen van slachtoffers van 
belang, omdat de ene persoon de andere niet is.  
In het onderzoek is daarom gekeken of slachtoffers 
met verschillende kenmerken ook verschillende 
ervaringen hebben als het om slachtofferonder-
steuning gaat. 

Slachtoffers van 60 jaar en ouder blijken vaker posi-
tief te zijn over slachtofferondersteuning door de 
politie dan respondenten onder de 30 jaar. Dit ver-
schil manifesteert zich onder meer bij de oordelen 
over de stroomlijning van het proces bij de politie  
en over de preventie van herhaald slachtofferschap. 
Een verklaring voor dit verschil zou erin kunnen lig-
gen dat de oudere generatie autoriteitsgevoelig is. 
En daarom zouden ouderen minder kritisch kunnen 
zijn dan jongere slachtoffers. Uit het onderzoek 
komt ook naar voren dat slachtoffers met een lage 
opleiding en respondenten met een hoge opleiding 
negatiever oordelen dan middelbaar opgeleiden. 

Respectvolle  
bejegening behoort 
tot de sterke punten 
van de politie

Leeftijd en opleidingsniveau blijken dan ook rele-
vante persoonskenmerken voor ervaringen met 
slachtofferondersteuning door de politie. Van ver-
schillen tussen mannen en vrouwen is daarentegen 
geen sprake. En het onderzoek brengt ook geen ver-
schillen aan het licht tussen ervaringen van slacht-
offers van verschillende typen delicten. Vooral deze 
laatste bevinding is opvallend. Want het is niet 
ondenkbaar dat slachtoffers van bijvoorbeeld een 
geweldsdelict een ander oordeel vellen dan slacht-
offers van een vermogensdelict. Minder verrassend 
is de uitkomst dat slachtoffers van een misdrijf 
waarbij een verdachte is aangehouden, relatief  
positief zijn over hun slachtofferondersteuning. 
Hetzelfde geldt voor de hoge scores die worden 
gegeven door slachtoffers die een volledige schade-
vergoeding ontvingen.

REALISTISCHER BEELD
Uit de eerste meting van de slachtoffermonitor kan 
worden afgeleid dat respectvolle bejegening tot  

de sterke punten behoort van slachtofferonder-
steuning door de politie. Slachtoffers ervaren dat  
medewerkers van de politie hen serieus nemen  
en vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan. 
Bovendien hechten slachtoffers hieraan zeer groot 
belang. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat een 
goede slachtofferondersteuning gebaat kan zijn  
bij aandacht voor persoonlijke kenmerken van 
slachtoffers. Denk aan leeftijd en opleidingsachter-
grond. Zo blijken jongeren veeleisender te zijn dan 
ouderen – en deze doelgroep kan daarom vragen  
om een specifieke benadering.

Daarnaast laten de resultaten zien dat de ervaringen 
van slachtoffers aanzienlijk verschillen naarmate er 
successen worden geboekt bij opsporing, arrestatie 
of schadevergoeding. De mate waarin de politie 
inspanningen verricht om een verdachte op te spo-
ren en aan te houden, kan rekenen op flinke kritiek. 
Ook over de inzet op schadevergoeding en preventie 
van herhaald slachtofferschap zijn negatieve gelui-
den te horen. Het is niet eenvoudig om de prestaties 
van de politie op dit gebied op korte termijn te ver-
beteren. Maar slachtofferondersteuning kan hierbij 
wel rekening houden met een zorgvuldige commu-
nicatie met het slachtoffer. Vooral in gevallen waar-
in er weinig zicht is op een bevredigend opsporings-
resultaat. Wanneer de politie op deze manier aan 
verwachtingenmanagement doet, krijgen slacht-
offers een realistischer beeld van de kansen op een 
goed resultaat. En dat kan uiteindelijk leiden tot  
een positievere ervaring met de dienstverlening van 
de politie. <<

Informatie over de geraadpleegde literatuur  

kan worden opgevraagd bij de auteurs via e-mail:  

joost.van.den.tillaart@regioplan.nl  

of maartje.timmermans@regioplan.nl
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 T
oen ik met de stichting begon, vroegen 
mensen in mijn omgeving, en zelfs mijn 
man: moet je je nu echt bezighouden met 
vage bureaus die niet helemaal langs de 

lijntjes kleuren?” Dat zegt Fleur van Eck, initiatief-
neemster en directeur-bestuurder van de Stichting 
Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in 
Nederland (SafeCin). Ze bleek een volhouder, want 
het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF), dat is onder-
gebracht bij SafeCin, bestaat inmiddels tien jaar. 
Het landelijke meldpunt voor advertentiefraude 
helpt bedrijven die gedupeerd zijn als gevolg van 
spooknota’s en andere misleidende advertentie-
contracten. Anno 2013 heeft SAF zo’n drieduizend 
deelnemers, waarvan vier brancheorganisaties 
(zoals Uneto VNI en BOVAG). Zij ontvangen juridische 

hulp en (preventieve) adviezen. Om de strijd aan te 
gaan met uiteenlopende vormen van hedendaagse 
fraude en oplichting, wordt SAF steeds verder geïn-
tegreerd met de Fraudehelpdesk, waarvan Van Eck 
ook directeur is. 

SAF ontvangt jaarlijks duizenden fraudemeldingen. 
In 80 procent van het gevallen gaat het om spook-
nota’s, op facturen lijkende offertes van bedrijven 
met klinkende namen zoals Retail Manager of 
Nederlandse Bedrijvenlijst. De economische schade 
wordt geschat op vierhonderd miljoen euro per jaar. 
In de huidige technologische en economische om -
standigheden is de fraudeproblematiek actueler dan 
ooit. Zo blijkt uit recent onderzoek van de Universi-
teit Twente dat inmiddels bijna de helft (41 procent) 
van de fraudezaken digitaal plaatsvindt. En de  
Fraudehelpdesk sloeg dit jaar alarm over de explo-
sieve toename van vacaturefraude. Werkzoekenden 
worden op vacaturewebsites verleid met adverten-
ties voor lucratief thuiswerk. Wanneer de slacht-
offers daarvoor hun bankrekening ter beschikking 
stellen, sluizen de fraudeurs winsten uit criminele 
activiteiten naar het buitenland, vooral naar Oost-
Europa. Daarnaast worden er frauduleuze online-
sollicitatiecursussen met baangarantie aangeboden. 
Na de betaling van cursusgeld ontvangen werk-
zoekenden een digitale vragenlijst – en verder niets.

‘Preventie richting 
ondernemers is het 
moeilijkste dat er is’

De Fraudehelpdesk zag het aantal meldingen over 
vacaturefraude tussen 2011 en 2012 verviervoudigen. 
Toch denkt Van Eck dat slechts het topje van de 
ijs berg in zicht is. Veel slachtoffers durven zich uit 
schaamte niet te melden. Dat is ook het geval bij de 
twee andere veelvoorkomende vormen van e-fraude. 
Hierbij gaat het vooral om telefoontjes van zoge-
naamde medewerkers van softwarebedrijven die 
goedkope beveiligingssoftware aanbieden. Computer-
gebruikers die op het aanbod ingaan, lopen het 
risico dat hun bankrekening vervolgens wordt 
geplunderd. En plegers van voorschotfraude laten 
slachtoffers betalen voor een dienst, prijs of erfenis 
zonder die ooit te leveren.

  INTERVIEW  Publiekprivate aanpak van fraude 

 ‘OPLICHTERS 
VINDEN 
ALTIJD WEL 
IETS NIEUWS’
Nepfacturen, spooknota’s, Trojaanse paarden, babbeltrucs.  
De hedendaagse fraude is een miljoenenindustrie. Fleur van Eck, 
initiatiefnemer en directeur van het tienjarige Steunpunt 
Acquisitiefraude, geeft de strijd niet op. “MKB’ers voelen fraude  
het hardst in hun portemonnee.”

Het Steunpunt 
Acquisitiefraude en de 

Fraudehelpdesk van Fleur 
van Eck (midden) helpen 
bedrijven en burgers bij 

fraudeproblemen / foto: 
Inge van Mill.

 ‘
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ADVERTENTIEMAFFIOSI
“Preventie richting ondernemers is het moeilijkste 
dat er is. Met burgers is vaak meer compassie. Ter-
wijl MKB’ers fraude het hardst voelen in hun porte-
monnee”, zegt Van Eck over haar langdurige inzet bij 
SAF. Ze raakte geïnspireerd door haar werk voor de 
Stichting Eerlijk Zaken Doen, waar ze tot de ophef-
fing directeur was. “Die stichting werd in 1997 
op gericht door een ondernemer die vond dat er iets 
moest gebeuren om ondernemers te helpen tegen 
advertentiemaffiosi. Toen ik er in 2002 kwam, zag  
ik hoe groot het probleem was – vooral voor kleine 
ondernemers. Ik ben uiteindelijk een eigen stichting 
begonnen, omdat ik het probleem van acquisitie-
fraude op de agenda van Den Haag wilde zetten.” 

‘Ondernemers zijn 
goed wakker  
als het gaat om  
acquisitiefraude’

Afgezien van enkele incidentele subsidies, zoals  
van het toenmalige ministerie van Justitie, opereert  
SAF zelfstandig. Dat kan dankzij de deelnemers, die 
als klanten ook budget doneren voor het juridische 
advies vanuit de stichting. SAF beschikt over  
voorbeeldbrieven om bij acquisitiebureaus protest  
aan te tekenen, en biedt hulp bij aanmaningen en 
rechtszaken. Van Eck: “De helpdesk waarschuwt  
ook heel concreet voor actuele risico’s, zoals over 
malware, datingfraude of spooknota’s. En biedt 
feitelijke informatie over verdachte bedrijven, zodat 
ondernemers zelf hun conclusie kunnen trekken.” 

CASANOVA’S
Bij de Fraudehelpdesk kunnen naast ondernemers 
ook burgers terecht met vragen. De voorziening is  
er gekomen op verzoek van de Tweede Kamer, en is 
gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en 
Justitie en door het ministerie van Economische 
Zaken. “De Fraudehelpdesk bedient de hele samen-
leving. Eerst was de opdracht om alleen door te ver-
wijzen, maar dat is te makkelijk. Want de burger zit 
er niet op te wachten om alleen van het kastje naar 
de muur gestuurd te worden.” De Fraudehelpdesk 
behandelt geen inhoudelijke zaken. Wel zorgen de 

medewerkers ervoor dat een melddossier geordend 
en wel bij de juiste instantie terechtkomt. “De help-
desk fungeert vooral als wegwijzer en is actief op 
het vlak van preventie. En slachtoffers worden zo 
goed mogelijk begeleid naar de juiste instanties.” 
Daarvoor werkt SafeCin samen met een groot aantal 
publieke en private partijen, zoals politie, Autoriteit 
Consument en Markt, Verbond van Verzekeraars, 
Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse  
Vereniging van Banken, MKB-Nederland, VNO-NCW 
en Reclame Code commissie. Ook hulpverlenende 
instanties zijn vertegenwoordigd, waaronder de 
Raad voor de Rechtsbijstand, het Juridisch Loket 
en Slachtofferhulp Nederland.

“De aanpak van fraude met persoonsgebonden 
budgetten of van malverserende directies bij 
woningcorporaties wordt opgepakt door het Functi-
oneel Parket van het Openbaar Ministerie. Voor dit 
soort verticale fraude is daar volop aandacht. De 
Fraudehelpdesk is met name bezig met de horizon-
tale fraude die vaak grote doelgroepen beoogt te 
treffen: gevallen waarin de private sector de private 
sector pakt”, zegt Van Eck over de unieke positie  
die haar stichting inneemt. “En de Fraudehelpdesk 
doet ook aan slachtofferbegeleiding. Samenwerking 
met Slachtofferhulp is daarbij heel belangrijk, met 
name bij psychosociale problemen.” En dat soort 
problemen zijn er nog al eens, blijkt uit onderzoek 
naar datingfraude. Geraffineerde casanova’s kun-
nen vrijgezelle vrouwen al hun toekomstdromen  
én tienduizenden euro’s spaargeld ontnemen. 

GOED WAKKER
“Er is geen balans tussen repressie en preventie”, 
zegt Van Eck over de huidige aanpak van fraude.  
Om daar meteen aan toe te voegen: “Daar kan je 
niemand de schuld van geven. We moeten echt van 
het zwartepieten af. Banken krijgen vaak de schuld 
als het gaat om e-fraude, maar we hebben elkaar 
allemaal heel hard nodig. Toen ik tien jaar geleden 
begon, zei ik: alle fraudeurs moeten gewoon de  
bak in. Nu zeg ik: kijk wat meer naar de kansen van 
publiek-private samenwerking.” SAF laat zien hoe 
zo’n samenwerking concreet vorm kan krijgen.  
De stichting stond aan de wieg van een van de eerste 
fraudeprojecten in het Actieplan Veilig Ondernemen. 
En inmiddels kan de Fraudehelpdesk op basis van 
signalen vanuit het bedrijfsleven via publieke par-
tijen communiceren over risico’s. “Ondernemers 

zijn goed wakker als het gaat om acquisitiefraude. 
Maar oplichters vinden natuurlijk altijd wel iets 
nieuws. Daar zitten wij bovenop, zodat er online 
snel alertskunnen worden verstuurd. Dat actieve 
informeren kan ook via instanties zoals de politie, 
Belastingdienst en gemeenten. De Fraudehelpdesk 
krijgt vaak de eerste signalen en kan dan snel  
slagkracht aanjagen richting relevante partijen.”

‘Het is belangrijk  
dat banken en post
bedrijven meer op 
een lijn zitten’

En dit model werpt vruchten af, aldus Van Eck.  
“Je ziet dat ook de politiek in Brussel er over gaat 
nadenken. Want de European Consumer Centres 
informeren burgers over frauderisico’s, maar  
business to business protection is er nog te weinig. 
Met het concept van publiek-private samenwerking 
kan Nederland andere landen tot voorbeeld zijn. 
Want publieke en private initiatieven moeten hand 
in hand gaan. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat 
organisaties zoals banken en postbedrijven meer  
op een lijn gaan zitten. Zij maken in zekere zin 
oplichting mogelijk.” 

FOUTE JONGENS
Wensen voor de toekomst heeft Van Eck nog volop. 
“Het mooiste zou zijn als er een grote databank 
komt waaraan zowel de overheid als het bedrijfs-
leven deelnemen. Zodat ieder er het zijne uit kan 
halen om het werk goed te doen.” Engeland heeft  
al CIFAS. Deze stichting beheert een landelijke  
fraudedatabase waaraan in totaal 270 organisaties  
deelnemen. Financiële dienstverleners, detaillisten, 
telecombedrijven, callcenters en overheidsdiensten 
kunnen er terecht om data over fraude(verdenkin-
gen) te delen met als doel toekomstige misdrijven 
worden voorkomen. Van Eck zou de Fraudehelpdesk 
ook zo’n rol wil geven. “Ik heb hier bij wijze van spre-
ken driehonderd jaar expertise over fraude in huis.  
Ik zou een intelligence-systeem willen ontwikkelen 
waaruit onze partners een goed verhaal kunnen 
halen dat ze kunnen gebruiken voor onder andere 
aangifte bij de politie. Daarmee kan je ook zaken 

filteren, wat de werklast van de politie vermindert. 
Want we weten dat de politie heel veel andere priori-
teiten heeft. Financieel-economische criminaliteit 
valt vaak van de plank – fysieke veiligheid gaat altijd 
voor, en niet onterecht trouwens. Maar als je de 
ellende ziet die fraude kan veroorzaken … Mensen 
zeggen al snel: het is toch alleen maar geld? Of: hoe 
kan je zo gek zijn om in zo’n oplichtingstruc te trap-
pen? In Angelsaksische landen zijn ze wat dat betreft 
veel verder. Daar hebben ze al veel meer zicht op de 
impact van fraude op het leven van slachtoffers.”

De plannen voor wetgeving die acquisitiefraude 
strafbaar stelt, beschouwt Van Eck als een mijlpaal. 
De SP en VVD namen eerder dit jaar het initiatief tot 
een wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat onder-
nemers beter beschermd worden tegen nepfacturen, 
misleidende aanbiedingen voor advertenties en 
langdurige wurgcontracten. “Daarnaast bevat de 
initiatiefwet een strafrechtelijke bepaling, zodat  
de echt foute jongens door politie en justitie aan te 
pak ken zijn. Dat roept ook meteen een debat op  
met de banken. Acquisitiefraude was tot nu toe niet 
expliciet strafbaar, waardoor banken de rekening van 
een fraudeur niet zo maar kunnen sluiten. Terwijl dat 
vanuit hun zorgplicht wel voor de hand ligt.” <<

OVER FLEUR VAN ECK

Fleur van Eck studeerde onder andere 
vertaalkunde, Italiaans en rechten  
aan de Universiteit van Amsterdam en 
startte in 1993 haar eigen consultancy-
bureau. In 2002 werd ze aangesteld  
als interimdirecteur van de Stichting 
Eerlijk Zaken Doen, waar ze het faillis-
sement begeleidde. Een jaar later 
richtte ze het Steunpunt Acquisitie  - 
f raude op, dat onderdeel is van de 
Stichting Aanpak Financieel-Econo-
mische Criminaliteit in Nederland.  
De Fraudehelpdesk, die op initiatief 
van de Tweede Kamer werd opgericht, 
werd hier in 2011 ook ondergebracht. 
Op 7 oktober 2013 vierde de stichting 
het tienjarige jubileum.
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door Bouke Wartna, Daphne Alberda en 
Suzan Verweij 
De auteurs zijn werkzaam bij het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie 

van Veiligheid en Justitie. Dit artikel is gebaseerd op hun 

rapport Wat werkt in Nederland en wat niet?.

 E
r zijn grofweg twee redenen om een delict-
pleger te straffen. Namelijk om het leed dat 
slachtoffers is aangedaan te vergelden en om 
toekomstige criminaliteit te helpen voorko-

men. In dat laatste geval moeten sancties anderen 
ervan weerhouden om criminaliteit te plegen  
(generale preventie). Daarnaast proberen straffen  
te bewerkstelligen dat daders zelf niet terugvallen 
(speciale preventie). Er zijn grofweg drie invalshoeken 
voor speciale preventie: afschrikking, onscha delijk-
making en resocialisatie. Van afschrikking is sprake 

als daders er door de opgelegde straf voor terug-
deinzen om opnieuw de wet te overtreden. Onscha-
delijkmaking betekent dat de bewegingsruimte van 
gestraften wordt ingeperkt. Met als doel dat ze niet 
in staat zijn om opnieuw in de fout te gaan. Bij reso-
cialisatie worden overtreders begeleid, behandeld 
of getraind. Daardoor zouden ze in de toekomst 
beter in staat zijn om zich aan de wet te houden. Bij 
het bepalen van de straf hebben rechters steeds een 
bepaalde mix van bovenstaande doelen voor ogen. 
Soms ligt de nadruk op vergelding en opsluiting. 
In andere gevallen zien rechters nog kansen voor 
heropvoeding. Dan wordt gekozen voor een straf of 
maatregel die is gericht op resocialisatie. 

Een werkzame  
interventie houdt 
rekening met  
het recidiverisico

De praktijk van de sanctie-uitvoering wordt steeds 
vaker ingericht volgens de beginselen van de zoge-
noemde what works-benadering. Deze ideeën  
zijn overgewaaid uit de Verenigde Staten, Canada  
en Engeland. Daar vindt veel empirisch onderzoek 
plaats naar de voorwaarden waaronder straffen 
effectief kunnen zijn. De eerste belangrijke inzichten 
die de benadering opleverde, waren de principes van 
risk, needs en responsivity. Dat wil zeggen dat een 
werkzame interventie rekening houdt met het reci-
diverisico. Daarnaast is het zaak dat de straf gericht 
is op factoren die bij de betreffende daders leiden 
tot crimineel gedrag. En responsivity betekent dat 
de straf aansluit bij de motivatie en het leervermo-
gen van de gestraften. Deze beginselen klinken nu 
misschien als open deuren. Maar belangrijk is dat 
via wetenschappelijk onderzoek vast is komen te 
staan dat dit werkzame bestanddelen zijn voor een 
effectieve recidiveaanpak. Als interventies gericht 
op speciale preventie volgens deze principes worden 
ingericht, hebben ze gewoon meer kans van slagen.

In Nederland hebben de inzichten van de what 
works-benadering geleid tot onder meer de oprich-
ting van de Erkenningscommissie Gedragsinterven-
ties Justitie. Dit panel van deskundigen toetst plan-

Nederlands onderzoek over effectieve preventie van recidive 

AFSCHRIKKEN, 
ONSCHADELIJK 
MAKEN OF 
RESOCIALISEREN
Al meer dan veertig jaar lang wordt in ons land onderzoek naar recidive 
uitgevoerd. Wat kunnen we daarvan leren over het nut van resocialisa tie-
programma’s en opsluiting? Onderzoekers van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum inventariseren wat werkt om 
gestrafte overtreders op het rechte pad te houden.
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nen van uitvoeringsorganisaties die trainings- of 
behandelprogramma’s willen starten. Het panel 
gebruikt hierbij criteria die zijn ontleend aan inter-
nationaal onderzoek. Sinds 2005 heeft de commis-
sie meer dan 46 gedragsinterventies beoordeeld.  
De helft daarvan kreeg het label kansrijk. De komen-
de jaren zal duidelijk worden of deze interventies  
de beloftes waarmaken. Instanties zoals de reclas-
sering en de Raad voor de Kinderbescherming zullen 
de Erkenningscommissie Gedragsinterventies  
Justitie onderzoeksresultaten voorleggen. Daaruit 
zal blijken hoe het met de recidive van de deel-
nemers is gesteld.

BEHANDELPROGRAMMA’S
In Nederland is nog betrekkelijk weinig bekend over 
de effecten van strafrechtelijke interventies op reci-
dive. Er zijn in het verleden wel recidivestudies ver-
richt, maar vooral op kleine schaal. En een eenduidig 
beeld heeft dit onderzoek niet opgeleverd. Om een 
actueel overzicht te krijgen, heeft het Wetenschap-
pelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
van het ministerie van Veiligheid en Justitie een 
meta-analyse uitgevoerd. Deze bekeek alle verge-
lijkende studies die op het Nederlandse taalgebied 
konden worden gevonden. Meta-analyse is een 
betrekkelijk eenvoudige methode om de uitkom-
sten van afzonderlijke onderzoeken te overzien.  
De resultaten van de geselecteerde studies worden 
uitgedrukt in een overkoepelende maat. Deze maakt 
het mogelijk om de resultaten in kwantitatieve zin 
met elkaar te vergelijken en vervolgens te analyse-
ren. De meta-analyse biedt daarmee inzichten in  
de gemeenschappelijke kenmerken van interventies 
die effectief gebleken zijn. Zo kan uiteindelijk  
in meer algemene termen worden geformuleerd  
wat er nodig is om strafrechtelijk ingrijpen tot een  
succes te maken.

Slecht onderzoek 
geeft vaak een te 
rooskleurig beeld

Er zijn 141 empirische recidivestudies uit Nederland 
geselecteerd die voldoen aan de gestelde criteria.  
De rapporten bestrijken de periode van de vroege 
jaren zeventig van de vorige eeuw tot 1 juli 2011.  

In al deze studies worden recidivecijfers gebruikt 
om uitspraken te doen over de effectiviteit van een 
of meer strafrechtelijke interventies. De aard van de 
onderzochte interventies loopt uiteen. Er is onder-
zoek gedaan naar bijvoorbeeld lokale, experimentele 
behandelprogramma’s voor specifieke groepen van 
volwassen of minderjarige daders. En er zijn lande-
lijke studies naar de uitstroomresultaten van onder 
meer vrijheidsstraffen, werkstraffen en boetes. De 
kwaliteit van het onderzoek varieert sterk. Bij slechts 
83 evaluaties is een zogenoemde controlegroep ge  -
bruikt. Zo’n groep wordt vergeleken met een experi-
mentele groep, die bestaat uit daders die te maken 
krijgen met de bewuste interventie. Alleen deze  
evaluaties zijn meegenomen in de meta-analyse. 

AVERECHTS EFFECT
De meta-analyse naar Nederlandse recidiveonder-
zoek levert een gemengd beeld op. 53 van de 83 
onderzoeken laten een positief verschil zien: het 
recidiveniveau in de experimentele groep ligt lager 
dan in de controlegroep. Bij 26 van deze studies is 
het verschil in statistische zin significant. Negatieve 
verschillen zijn er ook. Bij 18 van de onderzochte 
interventies blijkt het percentage recidivisten in de 
experimentele groep significant hoger te zijn dan  
in de controlegroep. In deze gevallen lijkt de sanctie 
dus een averechts effect te hebben gehad. 

Interventies gericht 
op volwassenen  
zijn succesvoller  
dan programma’s 
voor andere  
leeftijdsgroepen

Nu is het niet zo dat interventies waarbij de grootste 
verschillen zijn gevonden per se de beste of de 
slechtste zijn. De onderzoeksmethode van effecti-
viteitsstudies speelt ook een rol. Als er een minder 
sterke onderzoeksmethode is toegepast, dan is  
de betekenis van het resultaat onzekerder. Heeft  
het verschil in recidive te maken met de toegepaste 
interventie? Of is de recidive onder deelnemers  
aan het onderzoek onnauwkeurig gemeten? Bij een 

meta-analyse kan gelukkig worden gekeken naar dit 
soort methodologische vraagstukken. Want er kan 
worden beoordeeld welke kenmerken van de bestu-
deerde interventies geassocieerd zijn met gunstige 
(of juist minder positieve) onderzoeksresultaten. 
Onze meta-analyse heeft hierover een aantal ver-
banden aan het licht gebracht. Het gaat bijvoor-
beeld om studies waarin deelnemers die de sanctie 
voortijdig beëindigen buiten de analyses worden 
gehouden – ook al is dit in strijd met de regels.  
Deze studies rapporteren positievere resultaten dan 
onderzoeken waarin recidive op correcte wijze is 
gemeten. Slecht onderzoek geeft met andere woor-
den vaak een te rooskleurig beeld van de resultaten 
van een interventie. Om onjuiste conclusies te voor-
komen, is het dan ook belangrijk dat de opzet van 
het onderzoek aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 

CRIMINELE CARRIÈRES
Inhoudelijk heeft de meta-analyse naar Nederlandse 
recidiveonderzoek twee belangrijke uitkomsten 
opgeleverd. Ten eerste zijn interventies gericht op 
volwassenen over het algemeen succesvoller geble-
ken dan programma’s die zijn bedoeld voor andere 
leeftijdsgroepen. De oorzaak hiervan is niet hele-
maal duidelijk. Het is in ieder geval een verrassend 
resultaat. Want uit internationaal onderzoek is vaak 
genoeg gebleken dat ook interventies voor jonge 
daders succesvol kunnen zijn. Het zou wel moeilij-
ker kunnen zijn om adolescenten op het juiste pad 
te krijgen en te houden. Want zij kunnen minder 
gemotiveerd zijn om recidivevrij te blijven na een 
strafrechtelijke interventie dan volwassenen die 
deelnemen aan speciale trajecten. Bovendien laten 
de effecten onder jongeren zich misschien het beste 
meten in termen van lagere aantallen recidivedelic-
ten. (Nu wordt gekeken naar beëindiging van delict-
gedrag.) Onder jongeren die met justitie in aanraking 
zijn gekomen, is het percentage recidivisten sowieso 
hoger dan onder volwassenen. Velen van hen 
 bevinden zich nog in een fase waarin criminele 
betrokkenheid gestaag toeneemt. Het is dan al  
heel wat als de criminele carrières van deze jongeren 
door een relatief kortdurende interventie worden 
afgeremd. Ook al wordt die loopbaan niet meteen 
gestopt. 

Het tweede opvallende resultaat uit de meta-analy-
se betreft projecten die zijn gestoeld op het principe 
van resocialisatie. Deze hebben betere resultaten 

geboekt dan straffen gericht op afschrikking.  
Sancties met repressie of vergelding als uitgangs-
punt (zoals de gevangenisstraf) boeken minder 
positieve effecten dan interventies die draaien  
om behandeling en/of begeleiding. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om behandelingen om gestraften  
cognitieve vaardigheden bij te brengen. En om pro-
jecten waarbij daders worden begeleid naar werk. 
Dit resultaat komt overeen met de uitkomsten van 
buitenlands onderzoek. Internationale overzichts-
studies hebben overigens ook aangetoond dat er 
wel degelijk strafrechtelijke interventies zijn die 
recidive verminderen. Daarbij geldt als voorwaarde 
dat programma’s toegesneden worden op de  
criminogene behoeften van de betrokken daders. 

Pogingen tot  
resocialisatie kunnen 
in de lage landen 
effectief zijn

Uit onze review blijkt dat pogingen tot resocialisatie 
in de lage landen effectief kunnen zijn. Dat is een 
belangrijke steun in de rug voor pleitbezorgers van 
beleid waarin dit strafdoel nog een plaats heeft.  
De meta-analyse maakt helaas niet duidelijk hoe het 
relatieve succes van de resocialisatieprojecten moet 
worden verklaard. Daarom zal in een vervolgonder-
zoek een deel van de effectstudies aan een nadere 
analyse worden onderworpen. Zo kunnen we meer 
te weten te komen over de mechanismen die de 
succesvolle interventies onderscheiden van de min-
der succesvolle. Het vervolgonderzoek zal dan ook 
concrete aanwijzingen opleveren voor de praktijk 
van de strafrechttoepassing. Het huidige onderzoek 
heeft overigens al een belangrijk concreet resultaat 
opgeleverd. Er is een database opgebouwd die ook 
in de toekomst wordt aangevuld en geraadpleegd. 
Een deel van de informatie zal bovendien worden 
doorgeleid naar een website. In de loop van 2014 
wordt het mogelijk voor instanties zoals de Raad,  
de reclasseringsinstellingen en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid om aan te slui-
ten op deze Kennisbank Criminaliteitspreventie. <<
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door AnneMarie Slotboom en Machteld Hoeve
De auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk de Vrije 

Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Dit artikel 

is gebaseerd op hun bijdrage aan de bundel Criminele 

meisjes en vrouwen. Achtergronden en aanpak.

 T
ot voor kort had justitie te maken met een 
groeiende groep criminele meisjes en vrou-
wen. Daardoor ontstond de vraag of deze 
groep wel de juiste aanpak kreeg om reci-

dive te verminderen. Die vraag betrof vooral minder-
jarigen. In 2011 verscheen een onderzoek naar de 
achtergronden van meisjes die met justitie in aanra-
king zijn gekomen. De publicatie, Delinquente meis-
jes. Achtergronden, risicofactoren en interventies, gaf 
inzicht in de aansluiting tussen bestaande interven-
ties en de risicofactoren voor criminaliteit bij meis-
jes. Factoren die relatief vaak bij meisjes voorkomen, 
zoals mishandeling, seksueel misbruik en mentale 
problemen (waaronder depressie, automutilatie en 
suïcidepogingen), bleken onderbelicht te blijven in 
de bestaande praktijk. Het recente boek Criminele 
meisjes en vrouwen. Achtergronden en aanpak bouwt 
voort op deze kennis. Het beschrijft de stand van 
zaken op het gebied van meisjes- en vrouwencrimi-
naliteit op basis van Nederlandse en internatio nale 
studies. Dit artikel vat de belangrijkste bevin  din- 
gen samen, en doet aanbevelingen voor beleid  
en praktijk. 

MANNENZAAK
Jaarlijks worden ongeveer 165 000 jongens en man-
nen aangehouden door de politie op verdenking van 
een misdrijf. Criminaliteit is dan ook typisch een 
mannenzaak. Want in 2011 werden 36 000 meisjes 
en vrouwen aangehouden. Volgens de voorlopige 
cijfers over 2012 daalde dat aantal vervolgens naar 
iets meer dan 33 000. Ook wanneer we kijken naar 
de periode tussen 2007 en 2012 laten de statistieken 
over verdachten een dalende trend zien. Maar deze 
daling is onder jongens en mannen wel sterker dan 
onder meisjes en vrouwen (zie figuur 1). (Het gaat 
hier niet om het absolute aantal aangehouden  
verdachten, maar om relatieve aantallen. Op deze 
manier kan gecontroleerd worden voor het aantal 
personen in de betreffende leeftijdscategorie). 
Bovendien is in de periode tussen 2001 en 2007 de 
geregistreerde criminaliteit onder meisjes en vrou-
wen verhoudingsgewijs harder gestegen dan onder 
jongens en mannen. 

Er lijkt dan ook sprake van een lichte inhaalslag. Het 
aandeel meisjes en vrouwen in de totale verdachten-
populatie is tussen 2001 en 2012 gestegen van 15 
procent naar bijna 18 procent. Er zijn wel verschillen 
per leeftijds- en misdrijfcategorie. Van vermogens-
misdrijven is het aandeel vrouwelijke verdachten 
bijvoorbeeld gestegen van 23 naar 25 procent.  
En bij geweld is de stijging nog groter, namelijk van 

Criminaliteit is van oudsher een mannenzaak. Zijn meisjes en 
vrouwen bezig met een inhaalslag? Anne-Marie Slotboom en 
Machteld Hoeve geven het antwoord. En bespreken de implicaties 
voor de aanpak van crimineel gedrag onder vrouwelijk Nederland.

 Criminaliteit bij meisjes en vrouwen 

GEZOCHT: 
DADER M/V 

Meisjes worden  
waarschijnlijk minder 

beïnvloed door groeps-
druk. De personen op de 
foto hebben geen relatie 

met het verhaal / foto: 
Liesbeth Dingemans.
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Figuur 1 > Trends in het aantal aangehouden verdachten per 1000 inwoners naar leeftijd en sekse, 2001-2012
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10 naar 13 procent. Onder twaalf- tot achttienjarigen 
is het aandeel vrouwelijke verdachten van geweld 
maar liefst 20 procent. Meisjes en vrouwen plegen 
verhoudingsgewijs wel meer vermogens- dan 
geweldsdelicten. Bijna de helft (47 procent) van de 
overtredingen die meisjes en vrouwen in 2012 pleeg-
den, bestaat uit vermogensmisdrijven zoals diefstal, 
zakkenrollerij en inbraak. Geweldpleging, waaronder 
bijvoorbeeld bedreiging en mishandeling vallen, 
vormt maar 19 procent van de totale geregistreerde 
criminaliteit onder meisjes en vrouwen. Bij mannen 
is dit verschil minder pregnant. Daar betreft 31 pro-
cent van de misdrijven vermogensdelicten en  
28 procent geweld. 

TEMPERAMENT
In de ontwikkeling van antisociaal en delinquent 
gedrag spelen verschillende factoren een rol. Die 
factoren variëren van biologische, aangeboren ken-
merken (zoals temperament) tot kenmerken van de 
omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien. 
Bij dat laatste valt te denken aan de gezinssituatie, 
de schoolomgeving, contacten met leeftijdgenoten 
en de kwaliteit van de leefomgeving. 

Stress speelt een 
belangrijke rol bij  
criminaliteit  
onder vrouwelijke  
minderjarigen

- Minderjarigen
Risicofactoren die vaker voorkomen bij meisjes die 
met justitie in aanraking komen dan bij jongens, 
hebben vooral te maken met psychische problemen. 
Onder meer stress en psychische stoornissen spelen 
een belangrijke rol bij criminaliteit onder vrouwelijke 
minderjarigen. Volgens Nederlands onderzoek ver-
toont een groot deel van deze meisjes zogenoemde 
internaliserende psychische problemen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om angst, depressie en traumati-
sche ervaringen, zoals huiselijk geweld en seksueel 
misbruik. Het is nog niet zeker of deze factoren  
ook recidive voorspellen. Maar gezien de omvang 
van de problematiek is wel duidelijk dat adequate  
screening en behandeling noodzakelijk zijn bij 
meisjes die bij justitie in beeld komen.

Gezinsproblemen spelen zowel bij delinquente  
jongens als meisjes een grote rol. Met name het 
opvoedgedrag van de ouders en de relatie tussen 

ouders en kinderen kunnen aanleiding geven tot 
problemen. Het verschil tussen jongens en meisjes 
ligt genuanceerd. Zo lijkt een belangrijke factor bij 
pubermeisjes een toename in conflicten tussen 
ouders en kinderen. Vooral de relaties tussen moe-
ders en dochters zijn daarbij relevant. Ook de aan-
wezigheid van een weinig responsieve, steunende 
moeder is gerelateerd aan delinquent gedrag van 
meisjes. Zoals al langer bekend, biedt het gezin dus 
een belangrijk aanknopingspunt om (verergering in) 
delinquent gedrag te voorkomen. Bij meisjes is aan-
dacht voor de rol van de moeder daarbij essentieel. 

De omgang met 
meisjes heeft bij  
jongens een  
dempend effect  
op criminaliteit

Ook de timing van interventies is een aandachts-
punt. De overgang van de kindertijd naar de adoles-
centie is een cruciale periode om delinquent gedrag 
te voorkomen of verminderen. Want deze periode 
wordt gekenmerkt door een toename in delinquent 
gedrag bij meisjes én door veranderingen in de 

gezinsrelaties en opvoedingsbehoeften. Idealiter 
zouden interventies daarom in deze periode moeten 
worden ingezet. Onderzoek heeft uitgewezen  
dat een deel van de meisjes die delinquent gedrag  
vertonen geen hulp of te laat hulp krijgt.

VRIENDENKRING 
Naast persoonskenmerken en gezinsfactoren spelen 
leeftijdgenoten een cruciale rol in het leven van  
adolescenten. Meisjes blijken wat dit betreft meer 
op jongens te lijken dan we misschien wel dachten. 
Meisjes die omgaan met delinquente leeftijdge-
noten lopen een grotere kans om zelf in de fout te 
gaan. Dat peers mogelijk toch een minder promi-
nente rol spelen bij meisjes dan bij jongens, komt 
simpelweg doordat jongens gemiddeld meer vrien-
den hebben die crimineel gedrag vertonen. Er zijn 
daarnaast aanwijzingen dat meisjes minder worden 
beïnvloed door groepsdruk. Het lijkt erop dat bij 
meisjes morele overwegingen een grotere invloed 
hebben op delictgedrag dan ‘foute’ vrienden. Daar-
naast kunnen de partner en de samenstelling van  
de vriendenkring risicofactoren vormen. Een delin-
quente partner verhoogt bij meisjes het risico op 
crimineel gedrag. En meisjes vertonen gemiddeld 
meer delictgedrag wanneer zij omgaan met jongens. 
De omgang met meisjes heeft bij jongens juist een 
dempend effect op criminaliteit. Overigens blijken 
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meisjes vaker lid van een gang of jeugdgroep dan 
voorheen wel werd aangenomen. 

Voor beleidsmakers en praktijkwerkers betekenen 
de huidige inzichten in de eerste plaats dat zij ook 
bij meisjes rekening moeten houden met potentiële 
invloeden van leeftijdgenoten. In programma’s 
zoals YOUTURN, Multi Systeem Therapie en Nieuwe 
Perspectieven wordt al aandacht besteed aan delin-
quente vrienden. Er is tot op heden weinig reden  
om deze interventies seksespecifiek aan te bieden.  
Een aandachtspunt is wel dat ook meisjes kunnen 
horen bij een problematische jeugdgroep. Er wordt 
nogal eens makkelijk vanuit gegaan dat zulke 
 groepen voornamelijk bestaan uit jongens. 

- Volwassenen
Net als mannen kunnen volwassen vrouwen allerlei 
delicten plegen. Het grootste deel van de criminele 
vrouwen maakt zich schuldig aan vermogenscrimi-
naliteit. Daarnaast zien we vrouwen terug bij zeden-
delicten, moord, doodslag en georganiseerde  
misdaad. Vooral vrouwelijke zedendelinquenten 
kennen een zeer complexe voorgeschiedenis. Het 
gaat hier om een kleine groep, tegen wie de aangifte-
bereidheid – vanwege schaamte bij mannelijke 
slachtoffers – vermoedelijk laag is. Vrouwelijke 
zedendelinquenten komen vaak uit probleemgezin-
nen en hebben te maken gehad met mishandeling 

en misbruik. Er is bij deze groep ook sprake van 
onder andere ernstige psychische problemen, een 
laag IQ, een zeer laag opleidingsniveau, en een 
zwakke maatschappelijke positie. De oorzaken van 
zedendelinquentie lijken bij vrouwen – net als bij 
vrouwelijke plegers van ernstig geweld zoals moord 
en doodslag – dan ook anders dan bij mannen. 

Een speciale aanpak 
van vrouwelijke 
overtreders ligt  
niet voor de hand

Uit onderzoek naar vrouwen die via de reclassering 
begeleid worden, blijkt ook dat zij andersoortige 
problemen ervaren dan de mannelijke doelgroep. 
Het gaat dan om zaken zoals problematische relaties 
binnen het gezin en met de partner, en problemen 
met emotioneel welzijn. 

STAPSTENEN
Zijn criminele meisjes en vrouwen nu echt zo anders 
dan criminele jongens en mannen? Hun aandeel 
binnen de Nederlandse verdachtenpopulatie is  
de afgelopen jaren toegenomen. Nederlandse en 

internationale onderzoeken laten zien dat de oor-
zaken van crimineel gedrag bij meisjes en vrouwen 
in veel opzichten overeenkomen met die onder  
criminele jongens en mannen. Een speciale aanpak 
van vrouwelijke verdachten en overtreders ligt dan 
ook niet voor de hand. In een aantal opzichten is de 
achtergrond van criminele meisjes en vrouwen wel 
anders. Vooral wat betreft psychische problematiek, 
slachtofferschap en relaties. Justitie en gemeenten 
die te maken hebben met de begeleiding en re-inte-
gratie van criminele meisjes en vrouwen hebben 
vaak geen specifieke beleidsaandacht voor vrouwen. 

Er zijn initiatieven 
die rekening houden 
met delinquente 
meisjes 

Binnen de jeugdzorg is meer oog voor de doelgroep. 
Zo heeft het Nederlands Jeugd Instituut een aantal 
erkende interventies ontwikkeld die zijn gericht op 
traumaverwerking van meisjes (onder andere Steps 
en Stapstenen). Ook het Landelijk Instrumentarium 
Strafrechtketen, dat wordt ingezet als jongeren in 
aanraking komen met de politie ter vermindering 

van recidive, heeft inmiddels rekening gehouden 
met meisjesspecifieke risicofactoren, zoals slacht-
offerschap van seksueel misbruik. 

Er zijn dus initiatieven die rekening houden met de 
achtergrond van delinquente meisjes. Minder aan-
dacht is er voor volwassen vrouwen die crimineel 
gedrag vertonen. Dit geldt zowel voor het gevange-
niswezen als de reclassering. Kennis over de achter-
gronden van delinquente meisjes en vrouwen zou 
dus niet alleen meer bekend moeten worden binnen 
de justitieketen. Ook samenwerkingsverbanden 
kunnen baat hebben bij kennisvergroting. Er ligt 
vooral een rol voor de veiligheidshuizen, waar zorg- 
en veiligheidspartners een ketenoverstijgende  
aanpak ontwikkelen voor complexe (jeugd)proble-
matiek. De integratie van de huidige kennis over 
criminele meisjes en vrouwen in het bestaande 
beleid zou daartoe een eerste stap zijn. <<
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Naast een gratis beveiligingsadvies kunnen ondernemers  
een tegemoetkoming in de kosten voor veiligheidsmaatrege-
len krijgen. 

De aanpak VKB, die sinds januari 2013 bestaat, is een van de 
initiatieven uit het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven van 
het kabinet. Want hoewel de criminaliteit tegen ondernemers 
de laatste jaren over het algemeen is afgenomen, worden 
slachtoffers nog steeds geconfronteerd met een grote schade-
post. En aangezien ruim acht op de tien ondernemers in ons 
land behoren tot de kleine bedrijven (dat wil zeggen: zaken 

Bernardo’s IJssalon in het 
Gelderse Ede ontving in mei 
2013 na een veiligheidsscan 

een advies op maat /  
foto: Pallieter de Boer.

door Lynsey Dubbeld

 O
ndernemers zeggen regelmatig tegen me: fijn dat 
we er nu eens bij stilstaan. Ondernemers zijn vaak 
zo druk bezig met hun zaak, dat ze niet nadenken 
over de veiligheid. Zelfs als ze bij wijze van spreken 

al twee keer overvallen zijn.” Dat zegt Paul van der Weiden, die 
als KVO-adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (CCV) veiligheidsscans uitvoert bij kleine bedrij-
ven. De scans zijn onderdeel van de aanpak Veiligheid Kleine 
Bedrijven (VKB) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Bedrijfsleven

Met de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven krijgen ondernemers 
hulp bij de beveiliging van hun zaak. Zowel financieel als praktisch. 
“Het gesprek met de ondernemer is bijna belangrijker dan de 
eventuele maatregelen die daarna worden getroffen.”

  REPORTAGE  Beveiliging bij kleine bedrijven 

 ‘ALLE ONDERNEMERS 
ONDERKENNEN DAT 
HUN ZAAK VEILIGHEIDS
RISICO’S LOOPT’ 

 ‘
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met maximaal vijf vestigingen met elk niet meer dan tien fte 
aan personeel) kan de sector wel wat hulp gebruiken. 

‘ Vaak zijn de maatregelen  
eigenlijk heel simpel’

Het doel van de aanpak VKB is om kleine bedrijven praktisch 
en financieel te helpen om slimme preventie- en beveiligings-
maatregelen te nemen. KVO-adviseurs van het CCV en erkende 
VKB-scanners zorgen voor een scan en advies. Daarmee  
vergroten ondernemers hun kennis over veiligheidsrisico’s  
en over effectieve beveiliging. Vervolgens kunnen passende 
veiligheidsmaatregelen worden aangeschaft, die voor de  
helft (tot een maximum van duizend euro) worden vergoed. 

RAMKRAKEN
“Vaak zijn de adviezen en maatregelen eigenlijk heel simpel”, 
vertelt Van der Weiden over zijn ervaringen met de scans.  
“Ik stel vragen zoals: kent u de gebiedsagent? Wat is er met 
medewerkers geregeld over sleutelbeheer? Welke fysieke vei-
ligheidsmaatregelen kunnen er in en aan het pand genomen 
worden? Een kledingwinkel met dure collecties die met ram-
kraken te maken heeft gehad, kan er al mee geholpen zijn  
om de hangers om en om te hangen. Op die manier kan een  
overvaller niet makkelijk en snel een hele meter kleding uit 
een rek grissen.”

Bij een VKB-scan wordt in ongeveer anderhalf uur onderzocht 
hoe een onderneming scoort op organisatorische, bouwkun-
dige en elektronische beveiliging. De ondernemer ontvangt na 
afloop de uitkomsten, inclusief een concreet advies op maat 
om de zaak veiliger te maken. Ook worden de mogelijkheden 
besproken om nieuwe of aanvullende beveiligingsmaatrege-
len in te voeren. Want bedrijven die na de veiligheidsscan  
willen investeren in apparatuur om veiligheidsrisico’s te  
verminderen, krijgen de keuze uit enkele tientallen speciaal 
geselecteerde pakketten met veiligheidsmaatregelen. Het  
kan gaan om onder andere camera’s, kluizen, pinautomaten,  
trainingen of netwerkbeveiliging. De aanpak VKB biedt dan 
een gedeeltelijke onkostenvergoeding voor de aanschaf van 
dit soort preventieve instrumenten. De aanpak bouwt voort  
op de zogenoemde VKB-regelingen die in de jaren 2009 tot  
en met 2012 in verschillende vormen – en met verschillende  
budgetten van diverse ministeries – werden ontwikkeld.  
Uit onderzoek van Deloitte uit 2007 bleek dat kleine bedrijven 
door een gebrek aan tijd en kennis vaak geen of minder  
effectieve veiligheidsmaatregelen nemen. Dit vormde de  
aanleiding voor de oorspronkelijke regeling, die toen in  
handen was van het ministerie van Economische Zaken. 

Hendrik-Jan Kaptein van het CCV was als hoofd van het project-
team bestrijding winkelcriminaliteit van het Hoofdbedrijf-
schap Detailhandel betrokken bij de totstandkoming van de 
allereerste VKB-regeling. Dit jaar zijn het secretariaat en de 
aanpak van de huidige regeling bij het CCV ondergebracht.  
De praktijkervaringen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel 

hielpen om bijvoorbeeld een digitale versie van de scan te  
ontwikkelen, zodat scanners die nu via hun tablet met onder-
nemers kunnen doornemen. Kaptein: “En we wilden nog meer 
dan in het verleden de ondernemer centraal stellen en echt 
helpen bij de keuze voor een concrete maatregel. Dat betekent 
dat de scan niet alleen een advies geeft om bijvoorbeeld een 
afroomkluis of camera te installeren. Want dan blijft de  
ondernemer achter met de vraag welk merk of type het beste  
kan worden aangeschaft.” Daarom kunnen ondernemers een 
keuze maken uit pakketten met organisatorische, bouwkun-
dige, elektronische of digitale maatregelen die leveranciers 
speciaal voor de aanpak VKB hebben samengesteld.

‘ Meestal zijn  
er meerdere punten 
waarop veiligheid  
kan worden verbeterd’

Het CCV heeft de veiligheidspakketten vooraf beoordeeld op 
prijs-kwaliteitverhouding en functionaliteit. Zo zijn onder-
nemers verzekerd van een passende oplossing voor hun veilig-
heidsrisico’s tegen een scherpe prijs. Om maatwerk mogelijk 
te maken, zijn ook combinaties van verschillende pakketten 
mogelijk. Er valt een keuze te maken uit bijvoorbeeld paniek-
knoppen, laptopsloten, valsgelddetectoren en digitale deur-

spionnen. Kaptein: “De standaardpakketten zijn in negen van 
de tien gevallen geschikt, blijkt in de praktijk. In sommige 
gevallen kunnen we niet echt maatwerk leveren. Maar dan is 
er uitbreiding of combinatie mogelijk. De pakketten zijn 
eigenlijk net blokkendozen, die ondernemers zelf naar wens 
kunnen aanvullen. Bijvoorbeeld met extra camera’s of met 
workshops over overvalpreventie voor personeel.” De scanners 
die bij de ondernemers over de vloer komen, kunnen ook  
helpen bij de keuze voor passende investeringen, benadrukt 
Kaptein. “Wij zeggen altijd: wees kritisch bij de keuze voor een 
pakket. Meestal zijn er meerdere punten waarop de veiligheid 
kan worden verbeterd. Als een pakket niet helemaal past bij 
een verbeterpunt, kan een ondernemer beter zelf betalen  
voor de maatregel die hij of zij wél wil nemen. En een pakket 
met subsidie uitkiezen voor een ander verbeterpunt.”

PIZZABEZORGERS
De bedoeling is dat in 2013 in totaal achtduizend kleine bedrij-
ven gebruik maken van de VKB-scan. Ondernemersverenigin-
gen en individuele ondernemers kunnen zelf via de website 
CCV-veiligondernemen.nl een verzoek indienen voor een 
bezoek van de VKB-scanner. Daarnaast worden alle winkel-
gebieden en bedrijventerreinen benaderd die zijn voorzien van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ook werkt het CCV samen 
met lokale en regionale partijen, zoals gemeenten, politie en 
Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing, om de aanpak 
onder de aandacht te brengen bij potentiële geïnteresseerden. 
Daarnaast ontwikkelt het CCV speciale projecten. Bijvoorbeeld 
op het gebied van voorlichting binnen de agrarische sector. >>
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Die kampt met onder andere diefstal van (koperen) sprinkler-
koppen en van diesel. Kaptein: “En neem taxibedrijven en 
autorijscholen. Die hebben bijna allemaal het probleem dat  
ze veel cash in de auto hebben. Dan is een mobiel pinauto-
maat een simpele oplossing voor een groot deel van deze 
ondernemers.” Eerder dit jaar werden pizza- en maaltijdbezor-
gers al aangemoedigd om gebruik te maken van de aanpak 
VKB om het aantal overvallen te verminderen. Het ministerie 
van Veiligheid en Justitie maakte toen bekend dat vestigingen 
van Domino’s pizza, New York pizza, Spare Rib Express en de 
Bezorgbeer vaker worden voorzien van mobiele pinautomaten. 
Daarnaast krijgen de bezorgers een overvaltraining.

‘ Effectieve  
maatregelen hebben  
vaak te maken met  
gedrag van personeel’

“In deze tijd hebben veel ondernemers het financieel heel  
lastig. De aanpak VKB helpt hen om te investeren in beveili-
ging. Alle ondernemers die ik ontmoet, onderkennen dat hun 
zaak veiligheidsrisico’s loopt. Maar soms hebben ze het  
precieze probleem niet gezien, of schrikken ze terug voor de 
kosteninvestering”, zegt Van der Weiden over het belang van 
de vergoeding. Toch ziet hij de aanschaf van een veiligheids-

pakket niet als enige succescriterium. “De bewustwording  
van veiligheidsrisico’s die de aanpak beoogt, heeft er ook mee 
te maken of ondernemers organisatorisch in actie komen.  
Zoals met sleutelbeheer of geld afromen. Ik zie wel eens  
winkels waar de afroombox bij de kassa niet wordt gebruikt,  
of waar aan het einde van de dag het contante geld in het  
zicht van voorbijgangers wordt geteld.” 

‘ Organisatorische  
maatregelen  
kosten geen geld,  
maar wel moeite’

Van der Weiden schuwt tijdens het scannen ook praktische, 
gratis tips niet. Pashokjes met spiegels? Prima, als klanten er 
maar geen prijskaartjes achter kunnen verstoppen – anders 
kunnen de spiegels beter naar de winkel worden verplaatst. 
Een camera bij de kassa? Plak dan ook een sticker op het raam 
om het toezicht aan te kondigen. Zorgen over overvallen en 
veilig geldtransport? Stimuleer klanten om hun aankopen te 
pinnen. “Het gesprek met de ondernemer is bijna belangrijker 
dan de eventuele maatregelen die daarna worden getroffen”, 
bevestigt ook Kaptein. “Want de meest effectieve maatregelen 
hebben vaak te maken met het gedrag van personeel, niet  
met detectiepoortjes of camerabewaking. We zeggen er wel 

eerlijk bij: organisatorische maatregelen kosten geen geld, 
maar wel moeite. Winkeliers moeten bijvoorbeeld regelmatig 
met personeel het veiligheidsbeleid bespreken, en tijdig het 
kassageld naar de bank brengen.”

‘ Ondernemers moeten 
met enige regelmaat 
gewezen worden op  
criminaliteitspreventie’

De aanpak VKB kan positieve effecten hebben op individuele 
ondernemers, maar ook op hele gebieden, zegt Van der Weiden. 
“Naarmate meer winkelpersoneel getraind wordt in het voor-
komen van overvallen en meer winkels zich aansluiten bij een 
burenbelsysteem, verminderen de veiligheidsrisico’s. En dat 
heeft voordelen voor winkeliers én hun buren. Bovendien kan 
de aanpak VKB een aanleiding zijn voor KVO-gebieden om een 
plan van aanpak nieuw leven in te blazen.” Daarnaast vormt de 
aanpak VKB een logische aanvulling op de Veilig Ondernemen 
Scan die het CCV eerder dit jaar lanceerde. Deze scan stelt 
ondernemers in staat om zelf online een veiligheidscheck van 
hun bedrijf uit te voeren. Kaptein: “Als ondernemers iets wil-
len doen aan bedrijfsveiligheid, dan is de Veilig Ondernemen 
Scan het makkelijkste instrument. Vanachter de computer 
krijgt de ondernemer snel een beeld van de veiligheid in de 

zaak en wat er tegen risico’s kan worden gedaan. Vervolgens 
verwijst de scan vanzelf naar de aanpak VKB. Daarmee kan de 
ondernemer een stapje verder zetten, omdat er een deskun-
dige langskomt die meer ziet en een scherper advies geeft.”  
De aanpak VKB kan ondernemers vervolgens ook helpen om 
de passende maatregelen (deels) te financieren. Bij de Veilig 
Ondernemen Scan is dat niet het geval.

OUDE STRAMIEN
Omdat veiligheid een onderwerp is waar regelmatig naar moet 
worden gekeken, adviseren VKB-scanners hun klanten om  
elk jaar de Veilig Ondernemen Scan uit te voeren bij wijze van 
check. Van der Weiden: “Als ik thuis op mijn kop krijg omdat  
ik iets doe dat mijn partner niet bevalt, dan zit ik na een paar 
weken toch weer in mijn oude stramien. Zo moeten onder-
nemers ook met enige regelmaat gewezen worden op wat er 
qua veiligheid en criminaliteitspreventie mogelijk is. En alles 
verandert in het bedrijfsleven, dus ook de criminaliteit. 
Daarom zijn er misschien na verloop van tijd andere maat-
regelen nodig.” <<
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Column

KLOMPENMAFFIA

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

Ik lees dat de misdaad sterk is gedaald. 
Dat zou komen door betere beveiliging. 
Maar geldt die daling ook voor de georga-
niseerde criminaliteit? Mondiaal gezien 
zeker niet. Landen zoals Mexico, Colombia 
en Venezuela dreigen eraan onderdoor 
te gaan. Om van de narcostaten in het 
Caribische gebied en aan de Westkust 
van Afrika nog maar niet te spreken.  
Ook in Italië en Bulgarije is de maffia 
machtiger dan ooit. Gelukkig is dat alle-
maal ver van ons bed, denkt u nu? De 
Nederlandse gemeente Bonaire dan toch 
in ieder geval niet. Het landsbestuur is 
daar zwaar besmet met maffiose invloe-
den. In Sint Maarten idem. Daar blijkt de 
minister van Justitie bordelen te runnen. 
En in ons eigen land loopt topcrimineel 
Holleeder vrij rond en gaat een reeks 
liquidaties in de onderwereld gewoon 
door. De namen van de daders zijn 
bekend, maar de bewijzen ontbreken.

Betere beveiliging zal tegen de georgani-
seerde misdaad niet helpen. De overheid 
moet zelf iets doen. Je moet proberen 
met spionnen binnen te komen in de 
criminele netwerken. Of proberen deals 
te sluiten met overlopers. Andere opties 
zijn er niet. Minister Opstelten wil de 
politie en het Openbaar Ministerie (OM) 
daarom toestaan om burgerinfiltranten 
in te zetten. Die informanten kunnen dan 
voor hun getuigenissen worden betaald 
met geld en/of strafvermindering.  
Het is een verstandig voorstel. In de strijd 
tegen de klompenmaffia wordt een rui-
mere regeling voor kroongetuigen node 
gemist. De Verenigde Staten en de ons 
omringende landen kennen zo’n regeling 
al sinds jaar en dag. Het voorstel van 
Opstelten zal er mede toe leiden dat 
Amsterdam niet langer de favoriete  
ontmoetingsplaats van internationale 
drugshandelaren blijft. Ze weten dan  
dat de concullega’s het hier, net als in 
Duitsland, Italië en het Verenigd Konink-
rijk, elk moment op een akkoordje met 
de politie kunnen gooien. 

En daar heb je ze dan weer: oud-burge-
meester Thom de Graaff en de voor-
malige hoofdofficier van justitie van 
Amsterdam, Hans Vrakking. Zij waren 
twintig jaar geleden beiden hoofdrolspe-
lers in de IRT-affaire. Volgens deze “erva-
ringsdeskundigen” zijn de door Opstelten 
voorgestelde burgerinfiltranten een 
ramp voor de rechtsstaat. Ik begrijp  
hun weerstand heel goed. Het voorstel  
van Opstelten betekent een definitieve  
afrekening met de destijds door hen  
uitgedragen opvattingen. Vooral voor 
Thom de Graaff, oud-medewerker van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken –  
en voormalig haantje-de-voorste in de 

stammenstrijd met Justitie – is het een 
hard gelag. Tijdens de Van Traa-verhoren 
legde hij politierechercheurs en officie-
ren van justitie het vuur aan de schenen. 
Nu is zijn oude ministerie opgeslokt door 
het ministerie van Veiligheid en Justitie 
en belanden de aanbevelingen van de 
commissie-Van Traa in de prullenbak.  
 
Op aandringen van de Tweede Kamer 
heeft de Nederlandse overheid in de jaren 
negentig miljoenen uitgegeven aan 
zwaar geheime en diepgravende onder-
zoeken die moesten uitwijzen dat er  
voor kapitalen cocaïne was doorgelaten 
en dat er corruptie in het spel moet zijn 
geweest. Voor deze door de politiek 
opgefokte vermoedens is nooit een snip-
per bewijs gevonden. En nu omarmt de 
minister van Justitie de opsporingstac-
tieken die het Interregionaal Recherche 
Team destijds uitprobeerde. Het lijkt  
mij tijd voor enig kritisch zelfonderzoek 
in Haagse kringen. En voor eerherstel.  
Eerherstel voor de destijds op het altaar 
van de parlementaire verontwaardiging 
geofferde rechercheurs Langendoen,  
Van Vondelen, De Jong (FIOD), en voor  
de OM-leden Van Randwijck, (wijlen)  
De Beaufort en Van der Veen. <<

VAN BUSREIS NAAR 
BURGERMOED

Buitenlandse berichten

De DuitsePräventionstagis het grootste 
congres over criminaliteitspreventie  
in Europa. Jaarlijks komen een paar  
duizend veiligheidsprofessionals uit  
binnen- en buitenland bijeen om kennis 
uit te wisselen over effectieve aanpak-
ken van seksueel geweld in de sport en 
van rechtsextremisme – om een aantal 
willekeurige onderwerpen te noemen. 
Ook de ‘kleine criminaliteit’ staat er in 
de belangstelling. Bijvoorbeeld als het 
gaat om zogenoemdeKaffeefahrten, 
busreizen waarbij ouderen tijdens een 
toeristisch uitje onder druk worden 
gezet om aankopen te doen. 

Criminaliteitspreventie is geen thema 
waaraan onze oosterburen slechts  
een keer per jaar aandacht besteden.  
Zo gelooft de Duitse psycholoog en  
criminoloog Helmut Kury niet in de heil-
zame werking van strengere straffen.  

Hij baseert dat oordeel onder andere op 
een meta-evaluatie van de Universität 
Heidelberg. Daaruit zou blijken dat  
overtreders zich eerder laten afschrikken 
door de pakkans dan door de strafmaat.

Ook de politie heeft preventie in het 
vizier. Met een speciaal onderzoeks-
programma, ProPK, worden burgers,  
veiligheidsprofessionals en media geïn-
formeerd over hedendaagse misdaad-
verschijnselen en preventiemogelijk-
heden. Daarbij wordt niet alleen ingezet  
op situationele preventie, dat wil zeggen 
dat misdrijven worden tegengegaan 
door de gelegenheden daartoe te beper-
ken. Bijvoorbeeld met technische bevei-
ligingsmaatregelen in auto’s en huizen. 
Er wordt ook gekeken naar strategieën 
om bijvoorbeeld risicojongeren via 
opvoeding en opleiding op het rechte 
pad te houden. 

De politie op straat richt zich volop op 
publiek-private samenwerking, bijvoor-
beeld om zogenoemde Straßenkrimi-
nalitätte voorkomen. In de politie-
registraties zijn onder andere tasjesroof, 
roofovervallen, straatgeweld, diefstal uit 
auto’s en vernielingen van straatmeu-
bilair tussen 2011 en 2012 significant 
gedaald. Dat succes zou te danken zijn 
aan het optreden van de politie, maar 
ook aan de bijdrage vanuit justitie, 
gemeenten, scholen, jeugdhulpverlening 
én burgers. Met een campagne over  
burgermoed zijn Duitsers de afgelopen 
jaren aangemoedigd om de ogen en oren 
op straat de kost te geven.

Verbeterpunten zijn er ook, zo valt af te 
leiden uit de presentatie van de Duitse 
preventiedeskundige Erich Marks tijdens 
een conferentie van de European Forum 
for Urban Security. Zo is criminaliteits-
preventie in zijn ogen onvoldoende 
in gebed in een multidisciplinair netwerk, 
waarin onder andere verslavingszorg, 
sociaal werk en gezondheidszorg ook 
een plek hebben. Andere klachten van 
Marks: het veiligheidsbeleid houdt te 
weinig rekening met praktijkervaringen, 
projecten worden te weinig geëvalueerd, 
kennis wordt te weinig vertaald in prak-
tische handreikingen, en de financiële 
baten van preventie worden te weinig 
onderkend. En misschien wel het belang-
rijkste: nieuwe risico’s en criminaliteits-
vormen worden te laat gesignaleerd. 
Preventie richt zich vooral op klassieke 
misdrijven zoals geweld en jeugdcrimi-
naliteit. Terwijl de ontwikkelingen in  
bijvoorbeeld financieel-economische 
criminaliteit allerminst stilstaan.  
En dan gaat het dus niet alleen om 
die Kaffeefahrten. << Lynsey DubbeldIll
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CCV-nieuws

BRANDVEILIGHEID
Het CCV heeft eerder dit jaar een aantal dossiers op het gebied 
van brandveiligheid overgedragen aan het Infopunt Veiligheid 
van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het CCV blijft verantwoor-
delijk voor het beheer van de certificatie- en inspectieschema’s 
voor brandbeveiliging (zoals brandmeldinstallaties en brand-
blussystemen).

Bij de oprichting van het CCV in 2004 was brandpreventie een 
van de kernthema’s in de publiek-private samenwerking die de 
organisatie stimuleert. In de afgelopen jaren is brandveiligheid 
steeds vaker een onderdeel geworden van veiligheidsinstru-
menten. Dat is het geval bij onder meer het Keurmerk Veilig 
Ondernemen en het instrument Veiligheid Rond en In School. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.hetccv.nl/certificatieeninspectie en 
www.infopuntveiligheid.nl

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
De ontwikkelingen bij de nationale politie en de opmars van 
regionale samenwerking maken het voor gemeenten niet  
altijd eenvoudiger om hun regierol in het veiligheidsveld vorm 
te geven. Twee nieuwe instrumenten van het CCV bieden 
afdelingen Openbare Orde en Veiligheid van gemeenten 
de helpende hand. 

Een webtool – Organisatiemodellen en functieprofielen –  
geeft een keuzewijzer om de afdeling Openbare Orde en 
Veiligheid in te richten. Vervolgens kan met de Benchmark 
organisatie modellen OOV worden vergeleken hoe de 
positionering van de afdeling zich verhoudt tot andere 
gemeenten. Het CCV orga niseert daarnaast op 7, 13, 19  
en 28 november praktische workshops. 

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

TOOLKIT VEILIGHEIDSHUIZEN
Wat betekent de gemeentelijke regierol voor samenwerking 
binnen Veiligheidshuizen? Hoe kunnen complexe probleem-
gevallen worden aangepakt? En hoe zit het met privacy bij 
gegevensuitwisselingen? Deze vragen krijgen een antwoord  
in de nieuwe Toolkit Veiligheidshuizen van het CCV. 

De Toolkit Veiligheidshuizen geeft praktische handreikingen 
voor samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid. 
Daarnaast biedt het onlinemagazine een overzicht van 

praktijkervaringen met actuele thema’s. De toolkit richt  
zich met name op gemeenten en andere deelnemers aan 
Veiligheidshuizen.

Kijk voor meer informatie op: 
www.veiligheidshuizen.nl/toolbox

STRESSTEST VEILIG ONDERNEMEN
Geen pen en papier, maar een tablet met camera en Google 
maps. Met de nieuwe stresstest van het CCV verlopen 
schouwen in winkelgebieden en op bedrijventerreinen slimmer 
en sneller. De stresstest is een hulpmiddel voor de reguliere 
schouw in gebieden met het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Tijdens een schouw wordt gekeken naar veiligheidsonder  - 
 wer pen zoals graffiti, brandgevaarlijke situaties, openbare 
verlichting en zwerfvuil.

De stresstest is een webapplicatie, die het makkelijk maakt  
om tijdens een schouw verbeterpunten in kaart te brengen.  
En die bijvoorbeeld met foto’s te illustreren. Met behulp van de 
stresstest vullen de deelnemers gezamenlijk per verbeterpunt 
een score in. Deze kan vergeleken worden met het landelijke 
gemiddelde. Daarnaast noteren de deelnemers via de app 
overzichtelijk welke partijen na de schouw actie gaan onder-
nemen. 

Kijk voor meer informatie op: www.ccvstresstest.nl

ROADSHOWS TEGEN OVERVALLEN
In de donkere maanden van het jaar trekt de roadshow  
Laat je niet overvallen door het land. Met dit avondvullende 
programma helpt het CCV gemeenten om voorlichtings-
bijeenkomsten over veilig ondernemen te organiseren.

De voorlichtingsbijeenkomsten bestaan uit interactieve 
workshops, paneldiscussies en een informatiemarkt. 
Gemeenten bieden er ondernemers en medewerkers in de 
detailhandel en (dag)horeca praktische tips over overval-
preventie. Ook onderwerpen zoals afpersing, winkeldiefstal  
en agressie passeren de revue. 

Kijk voor meer informatie op: www.laatjenietovervallen.nl

<< Lynsey Dubbeld

Colofon

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. 

secondant is een tijdschrift over crimi-
naliteitspreventie voor professionals.  
Het tijdschrift biedt praktijkgerichte 
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  
interventies, beleidsontwikkelingen, 
onderzoeks resultaten en actuele ontwik-
kelingen, wil secondant deskundigheid 
bevor deren 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  
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ondersteunen bij taken op het vlak van 
criminali teitspreventie en veiligheids-
beleid. Het CCV neemt een neutrale  
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van secondant. De artikelen in het  
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