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Redactioneel

In allerlei Nederlandse gemeenten werken politie, 
handhavers en toezichthouders nauw samen.  
Uit alle benamingen en uniformen zal de gemid-
delde burger inmiddels geen wijs meer kunnen  
worden. Om maar te zwijgen van de verschillende 
bevoegdheden van al die functionarissen. Er zijn 
plaatsen waar iedere wijkagent is gekoppeld aan 
een buitengewoon opsporingsambtenaar, met 
beperkte opsporingsbevoegdheid (boa). In andere 
steden zijn daarnaast toezichthouders actief  
die geen enkele bevoegdheid hebben. Zo zijn in  
Hilversum in de zomer van 2013 bij wijze van experi-
ment stadsstewards de straat op gegaan. In veel 
gevallen staan dit soort toezichthouders bekend  
als stadswachten. De meeste stadswachten hebben 
opsporingsbevoegdheden, maar niet alle. Bij de 
Stichting Stadswacht Helmond werken bijvoor -
beeld stadswachten (zonder boa-bevoegdheden)  
en stadssurveillanten (met boa-bevoegdheden).  
De stadswachten in Den Haag, die een vaste plek 
krijgen op de wijkbureaus, fungeren juist weer wel 
als boa. 

In dit nummer schrijven Jan Terpstra en Bas van 
Stokkom dat ook andere landen een complex stelsel 
van toezichthoudende en handhavende partijen 
kennen. Deze ontwikkeling, die bekend is als plural 
policing, roept nogal wat vragen op, constateren ze. 
Bijvoorbeeld wat de gemeentelijke inhuur van parti-

culiere beveiligers als boa’s in de praktijk betekent 
voor burgers. Minister Opstelten van Veiligheid  
en Justitie wil dan ook de samenhang vergroten  
in de wirwar van toezichthouders en handhavers in  
de openbare ruimte. Landelijk ziet hij nog te grote 
verschillen in de onderlinge samenwerking tussen 
politie en boa’s, schreef hij in de zomer van 2013  
in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom heeft  
hij de nationale politie gevraagd om samen met  
de VNG landelijke uitgangspunten op te stellen 
voor de onderlinge afstemming tussen veiligheids-
partners over de inzet van boa’s. 

Hoe denken de burgers die met boa’s in aanraking 
komen eigenlijk over deze beroepsgroep? Het beeld 
is gemengd, blijkt uit een recent onderzoek van 
Motivaction voor de Stichting Maatschappij &  
Veiligheid. Volgens Burgers over politie & buiten
gewoon opsporingsambtenaren vinden veel burgers 
dat boa’s een positieve bijdrage leveren aan de  
veiligheid. Maar er wordt ook geklaagd dat boa’s 
onvoldoende professionaliteit en gezag uitstralen. 
Dat de boa’s, stadswachten en hun collega’s zo 
 verschillend zijn, helpt vast niet om de acceptatie 
van alle functionarissen te vergroten. << Alfred Hakkert

NIEUW IN 2014
In 2014 vernieuwt secondant. De vertrouwde printeditie 
wordt uitgebreid met een onlineplatform. Deze combinatie 
biedt meer mogelijkheden om lezers van secondant te  
voorzien van actuele informatie. Daarnaast verbetert de inter
actie. Bijvoorbeeld via links met sociale media en via blogs.  
In april valt de vernieuwde secondant op de deurmat van 

abonnees, en verschijnt de eerste content op het online
platform. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen die  
op stapel staan? Kijk op www.hetccv.nl/secondant voor  
meer informatie. En vraag nu al via secondant@hetccv.nl  
een abonnement op de digitale nieuwsbrief aan.
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Jack the Ripper, Ted Bundy, het beest  
van Harkstede. Seriemoord is een wereld-
wijd fenomeen van alle tijden. Toch is  
er nog weinig bekend over het aantal  
seriemoordenaars in ons land – en hun  
persoonskenmerken, modus operandi  
en slachtoffers. Dat geldt ook voor de 
andere serieplegers die aan bod komen 
in de bundel Serieplegers. Kenmerken, 
achtergronden en opsporing. Het boek 
biedt een eerste kennismaking met  

het fenomeen seriepleger in Nederland,  
en focust op vier typen: moordenaars, 
verkrachters, brandstichters en stalkers. 
Notoire inbrekers, onverbeterlijke hackers 
en stelselmatige exhibitionisten blijven 
dus buiten beschouwing.

Omdat (recent) Nederlands onderzoek 
grotendeels ontbreekt, bespreken de 
auteurs van Serieplegers vooral internati-
onale literatuur en biografieën. Zo leren 
we dat serieverkrachters hun slachtoffers 
eerder selecteren op hun kwetsbaarheid 
dan op hun uiterlijk. En dat serieverkrach-
ters – net als seriebrandstichters – vaak 
zogenoemde stropers zijn, die het mis-
drijf dichtbij hun woonomgeving plegen. 

Wat is de omvang van de problematiek  
in Nederland? Daarop kan het boek geen 
eenduidig antwoord geven. Zo wordt 
seriematige brandstichting niet als  

zodanig in de politieregisters vastgelegd. 
En serieverkrachters lopen zelden tegen 
de lamp. De meeste cijfermatige gege-
vens zijn er nog over stalking. Volgens 
statistieken van het CBS zouden er  
0,2 stalkingzaken per 1000 Nederlandse 
inwoners zijn. 

De bundel verzamelt ook inzichten over 
de opsporing van serieplegers in ons 
land. Bijvoorbeeld over DNA-databanken 
en daderprofilering. En de redacteuren 
pleiten voor een landelijk politieteam  
dat zich bezighoudt met seriemisdrijven.  
En voor een herwaardering van klassiek 
politiewerk: intensieve observatie op 
risicolocaties.

Anton van Wijk en Ilse van Leiden (red.), 
Serieplegers. Kenmerken, achtergronden  
en opsporing, Boom Lemma, Den Haag, 2013,  
ISBN 978 90 5931 991 2.

SERIEPLEGERS

“De berekende frequentie van het afge-
leid DNA-profiel van de tweede celdonor 
van het celmateriaal in de bemonstering 
(AAAL7500NL)#02 van tie-wrap 2 is  
kleiner dan één op één miljard. Ofwel,  
de kans dat het DNA-profiel van een  
willekeurig gekozen man matcht met dit 
afgeleide DNA-profiel is kleiner dan één 
op één miljard.” Dit is een kenmerkend 
voorbeeld van het taalgebruik van een 
gemiddeld DNA-rapport. De materie  

in de rapporten is ingewikkeld en het  
taalgebruik is op de kenners afgestemd.  
De resultaten uit DNA-rapporten worden 
daarom regelmatig verkeerd geïnter-
preteerd, blijkt uit onderzoek. En een 
foutieve interpretatie van DNA-gegevens 
kan grote gevolgen hebben voor bijvoor-
beeld verdachten. 

In DNArapporten. Makkelijker kunnen  
we het niet maken, begrijpelijker wel staat 
de vraag centraal of rapporten van foren-
sisch DNA-deskundigen, leesbaarder 
gemaakt kunnen worden voor rechters, 
officieren van justitie en rechercheurs 
Forensische Opsporing. Rapporten waar-
bij een dader in beeld was, zogenoemde 
‘verificatie- en klip-en-klaar-zaken’, 
vormden de basis voor een DNA-rapport 
dat speciaal voor het boek werd samen-
gesteld.

Het blijkt lastiger dan gedacht om  
leesbaarheid van DNA-rapporten te  
verbeteren. De onderzoekers adviseren 
daarom om DNA-kennis onder de drie 
beroepsgroepen te vergroten. Bijvoor-
beeld door trainingen en cursussen, 
waarin aandacht wordt besteed aan  
het interpreteren van DNA-rapporten. 
Ook zouden deskundigen meer betrok-
ken kunnen worden bij de interpretatie 
van de resultaten. Overigens zonder  
dat zij meteen op de stoel van de rechter 
gaan zitten.

M. Malsch, M.D. Taverne, H. Elffers,  
J.W. de Keijser, P.R. Kranendonk, DNA-rapporten. 
Makkelijker kunnen we het niet maken, 
begrijpelijker wel, Boom Lemma, Den Haag, 2013, 
ISBN 978 90 5931 998 1.

DNA-RAPPORTEN

 
“Ik heb het idee dat ik ook mijn steentje 
bijdraag aan de maatschappij door met 
deze lastige doelgroepen om te gaan  
en toch te kijken of daar iets aan te  
ver anderen is, zodat er minder slacht-
offers vallen. Nou ja, of minder delicten  
worden gepleegd. Die kant zie ik ook.”  
Dat zegt een reclasseringswerker van  
het Leger des Heils in Werken in een 

gedwongen kader. Methodiek voor het 
forensisch sociaal werk.

Het forensisch sociaal werk bevindt zich 
op het snijvlak van justitiële en sociale 
interventies. Daar krijgen mensen die  
in aanraking komen met justitie, profes-
sionele bemoeienis die niet vrijwillig is.  
Tot de forensisch sociale professionals  
die in een dergelijk gedwongen kader 
opereren, behoren medewerkers  
van politie en justitie en penitentiaire 
inrichtingen. Maar ook gemeentelijk 
maatschappelijk werkers, die zorgen 
voor nazorg na detentie.

Werken in gedwongen kaderricht zich op 
verschillende perspectieven van profes-
sioneel handelen van deze beroepsgroe-
pen. Bijvoorbeeld op verschillen tussen 

soorten delicten of culturele verschillen 
van cliënten. Daarnaast komt aan  
bod hoe veiligheidsprofessionals de  
regie in handen kunnen houden binnen 
samenwerkingsvormen zoals het Veilig-
heidshuis en het forensisch psychiatrisch 
toezicht. Elk hoofdstuk sluit af met  
lessen voor de professionele praktijk. 
Bijvoorbeeld de aanbeveling om vooral 
voorzichtig met macht om te gaan. 
Want: “Gebruik van macht is een  
integraal onderdeel van het werk van  
de forensisch sociale professional.  
Dit vraagt van de professional alertheid 
op het juist hanteren van die macht.”

Anneke Mengers, Lous Krechtig, Jacqueline 
Bosker (red.),Werken in gedwongen kader. 
Methodiek voor het forensisch sociaal werk,  
SWP, Amsterdam, 2013, ISBN 978 90 8850 424 2.

FORENSISCH SOCIAAL WERK

“Zelfstandig denken en handelen naar 
omstandigheden mag wel, maar alleen 
als je het meldt en wacht op antwoord. 
Enerzijds wil men dat de vakman weer 
nadenkt en in zijn kracht komt, maar 
anderzijds is er voor alles van enige  
betekenis een plan of een protocol.”  
Dat schrijft Bennie Beuvink in De magi
sche wereld van de wijkagent. Beuvink,  

die jarenlang in Enschede en omgeving 
werkte als wijkagent en tegenwoordig 
politiemedewerkers coacht, heeft uiteen-
lopende praktijkverhalen opgetekend.  
In die verhalen beschrijft hij zijn eigen 
overwegingen in allerlei situaties en  
probeert hij collega’s aan het denken  
te zetten. 
 
Het verslag van een grote brand op  
oudejaarsdag, laat bijvoorbeeld zien met 
welke dilemma’s wijkagenten in hun 
werk te maken kunnen krijgen. Er kan er 
een spanning ontstaan tussen de wens 
om actie te ondernemen op basis van 
intuïtie en de richtlijnen van protocollen. 
Wijkagenten mogen dan niet eigen-
standig besluiten nemen, maar moeten  
de beslissing afwachten van de driekop-
pige leiding van politie, brandweer en 

gemeente. Beuvink richt zich bij dit soort 
verhalen tot agenten met de vraag: wat 
zou jij hebben gedaan in dit geval? 

In De magische wereld van de wijkagent 
komen niet alleen dilemma’s aan bod 
waarmee wijkagenten in hun dagelijkse 
werk worden geconfronteerd. De verhalen 
van Beuvink zijn ook doorspekt met wijze 
lessen. Zoals: ga als wijkagent te voet  
de wijk in en spreek de mensen aan die 
buiten staan. En: een sterk netwerk is een 
eerste vereiste om een goede wijkagent 
te zijn.

Bennie Beuvink,De magische wereld van 
de wijkagent, Reed Business Education, 
Amsterdam, 2013, ISBN 978 90 352 4713 0.

DE WERELD VAN DE WIJKAGENT
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Internationale ontwikkelingen in toezicht en handhaving 

VAN WIJKAGENT 
TOT STADS WACHT 
EN BOA
Crimi-trends

Er zijn gemeenschapswachten in België en special constables in Canada.  
Net als in Nederland vervullen in het buitenland nu allerlei toezichthouders 
en handhavers taken die vroeger alleen de politie uitvoerde. Jan Terpstra  
en Bas van Stokkom beschrijven wat we kunnen leren van die buitenlandse 
ontwikkelingen.

Nederland maakt furore  
met jeugdboa’s, die speciaal 

zijn opgeleid om jongeren
overlast te voorkomen /  

foto: Liesbeth Dingemans.
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door Jan Terpstra en Bas van Stokkom
De auteurs zijn werkzaam bij de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Dit artikel is gebaseerd op het boek Who patrols the streets?  

An international comparison of plural policing, dat zij samen met 

Ruben Spreeuwers schreven.

In Nederland hebben gemeentelijke buitengewoon opsporings-
ambtenaren (boa’s) en toezichthouders zoals stadswachten de 
laatste twee decennia een eigen plaats verworven in de publieke 
ruimte. Veel van het toezicht op straat en van de handhaving 
van de ‘kleine norm’ is in hun handen. De geüniformeerde inzet 
moet het veiligheidsgevoel van burgers bevorderen, bijdragen 
aan de veiligheid en aan de handhaving van regels voor onder 
meer parkeren en overlast. Met deze ontwikkeling zijn naast de 
politie nieuwe functionarissen gekomen die zich bezig houden 
met taken die in het verleden werden beschouwd als politie-
werk. Wat vroeger als de taak van één instantie (de politie) werd 
gezien, is nu verspreid over een veelheid van organisaties.  
Deze ontwikkeling biedt verschillende voordelen: gemeenten 
zijn beter in staat een handhavend vervolg te geven aan hun 
veiligheidsbeleid of hun prioriteiten in het toezicht te realiseren. 
Er zitten echter ook nadelen aan. Het nieuwe complex van  
plural policing (zoals het in de internationale literatuur wordt 
genoemd), is vaak complex, gefragmenteerd, onoverzichtelijk. 
En het roept vragen op over bevoegdheden en waarborgen van 
burgers, zeker omdat ook medewerkers van private beveiligings-
bedrijven soms door gemeenten worden ingehuurd om te  
werken als toezichthouder of boa.

Deze ontwikkeling is niet uniek voor Nederland. In veel andere 
landen is de afgelopen twee decennia een vergelijkbare ontwik-
keling opgetreden. Ook daar zijn als aanvulling op de reguliere 
politie nieuwe geüniformeerde functionarissen gekomen die 
op straat bezig zijn met toezicht en handhaving. Een belang-
rijke vraag is welke ervaringen in andere landen zijn opgedaan 
met deze toezichthoudende en handhavende functionarissen 
in de publieke ruimte. In hoeverre verschillen de ontwikke-
lingen en vraagstukken in die landen van die in Nederland?  
Daarom hebben wij een internationaal vergelijkend onderzoek 

gedaan naar toezichthouders en handhavers in de (semi)publieke 
ruimte. Het onderzoek richtte zich op vijf landen: behalve 
Nederland waren dat Engeland & Wales, Oostenrijk, België en 
Canada (de provincie Ontario). Het onderzoek maakt duidelijk 
dat er op dit punt tussen de vijf landen naast belangrijke  
overeenkomsten ook grote verschillen bestaan.

OVEREENKOMSTEN
De vijf onderzochte landen verschillen in vele opzichten.  
Onder andere in politiebestel, overheidsbeleid, juridische rand-
voorwaarden, politieke, historische en culturele constellatie, 
maatschappelijke positie van de politie, en de verhouding  
tussen lokale en centrale overheden. Ondanks deze verschillen 
is het opmerkelijk dat in deze landen een vergelijkbaar proces 
heeft geleid tot dit pluriforme toezichts- en handhavings-
complex. Dit proces is in elk van deze landen duidelijk zicht-
baar, ook al verschillen de concrete uitingsvormen per land.

Ten eerste ontstaat de functie van nieuwe toezichthouders  
en hand havers in de publieke ruimte in al deze landen omdat 
de (reguliere) politie niet of onvoldoende tegemoetkomt  
aan de verwachting dat zij zichtbaar op straat aanwezig is,  
en daar toezicht houdt en handhavend optreedt bij overlast  
en verstoringen van de publieke orde. Capaciteitsproblemen,  
kostenoverwegingen, of de gedachte dat de politie zich zou 
moeten concentreren op crime fighting, dragen hieraan bij.  
De gevolgen van deze ontwikkeling worden vooral op lokaal 
niveau ervaren. Er ontstaat onvrede bij burgers, ondernemers 
en lokale bestuurders over het gat dat de politie laat vallen.  
Als gevolg hiervan worden vooral op lokaal niveau oplossingen 
gerealiseerd. Deze liggen grotendeels buiten de reguliere  
politieorganisatie, met uitzondering van Engeland & Wales 
met zijn Police Community Support Officers (PCSO’s). Het eind-
resultaat van dit proces is in ieder land het ontstaan van een 
pluriform toezicht- en handhavingscomplex. De gedachte van 
één organisatie (de politie) die verantwoordelijk is voor het 
toezicht en de handhaving op straat wordt daarmee losgelaten. 
Het gevolg is een grote mate van diversiteit, niet alleen tussen 
de landen, maar vaak ook binnen de landen. 

VERSCHILLEN 
De verschillen tussen de landen zijn talloos. Voor de overzich-
telijkheid beperken wij ons tot de vijf belangrijkste. Ten eerste 
verschilt de mate waarin het toezicht en de handhaving in de 
(semi)publieke ruimte zijn geprivatiseerd. Canada gaat daarbij 
het verst. Niet alleen is daar een omvangrijke private veilig-
heidssector werkzaam in de (semi)publieke ruimte, maar ook is 
sprake van privatisering van publiek politiewerk door uitbeste-
dingscontracten: private partijen huren politie in, bijvoorbeeld 
in een Business Improvement District. Aan de andere kant staat 
België waar een brede consensus lijkt te bestaan dat toezicht 
en handhaving publieke taken behoren te blijven.

Ten tweede verschillen de landen naar de mate waarin het werk 
van de toezichthouders en handhavers berust op een duidelijk 
wettelijk kader. In België is een dergelijk wettelijk raamwerk 
aanwezig met de wetten op de gemeenschapswachten en op 
de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). In Oostenrijk 
en Canada ontbreekt een dergelijk kader nagenoeg geheel.  
De overige landen, waaronder Nederland, zitten hier tussenin.

Ten derde verschilt de mate waarin er een scheiding is tussen 
de politie en de nieuwe toezichthouders en handhavers.  
In Oostenrijk is die scheiding zeer strikt en wettelijk bepaald.  
In Engeland & Wales daarentegen zijn de PCSO’s juist onder-
deel van de politieorganisatie. De andere drie landen nemen 
hierbij op verschillende manieren een tussenpositie in. In België 
is op grond van verschillende GAS-procedures een taakverde-
ling tussen politie en gemeentelijke gemeenschapswachten 
met ‘vaststellingsbevoegdheid’. Er is daarnaast een verplichting 
tot samenwerking tussen deze gemeentelijke handhavers en 
de politie. In Nederland blijft de politie gemachtigd ook op te 
treden ten aanzien van de problemen waarvoor de gemeente-
lijke boa’s op straat bevoegd zijn. Ook al is in Nederland de 
politie aangewezen om de operationele regie over de boa’s te 
hebben, in de praktijk is de afstand tussen beide soms groot.

Ten vierde bestaan er tussen (en soms binnen) de landen aan-
merkelijke verschillen in bevoegdheden om boetes of andere 

sancties op te leggen. In Oostenrijk beschikken de toezicht-
houders (op enkele kleine uitzonderingen na) niet over speci-
fieke bevoegdheden die verder gaan dan het Jedermannsrecht.  
Dat geldt ook voor wardens in Engeland & Wales, de gemeen-
schapswachten in België en stadswachten in Nederland.  
Ook private beveiligers die in de publieke ruimte werkzaam 
zijn, beschikken in de regel niet over bijzondere bevoegdheden. 
Werken zij op privaat grondgebied (dat burgers soms wel  
ervaren als publiek terrein, bijvoorbeeld een groot winkel-
centrum), dan hebben zij bevoegdheden die voortvloeien uit 
de trespassing laws of het Hausmannsrecht. Sanctionerende 
bevoegdheden (soms in indirecte zin) hebben onder meer de 
boa’s in Nederland, de gemeenschapswachten-vaststellers  
in België, de special constables en bylaw officers in Canada, en  
de PCSO’s in Engeland. Ook de geweldsmiddelen en -bevoegd-
heden waarover deze beroepsgroepen beschikken, lopen  
tussen de landen uiteen. Met hun handboeien, wapenstok  
en pepperspray beschikken de Nederlandse boa’s op straat 
internationaal gezien over veel van deze middelen.

Tot slot zijn er verschillen in kwaliteitseisen waaraan deze  
toezichthouders en handhavers moeten voldoen. In Oostenrijk 
en Canada ontbreken adequate eisen helemaal. In de andere 
drie landen gelden per land wisselende eisen. De verschillen 
tussen de vijf landen in plural policing laten geen duidelijk 
samenhangend patroon zien. Dat betekent dat deze ver schillen 
niet eenduidig zijn te verklaren. Vele factoren spelen hierbij  
een rol, zoals heersende opvattingen over de verantwoor  de-
lijkheden van de overheid; de invloed van het neoliberale  
denken; ontwikkelingen in de private veiligheid sector; het 
lokaal functioneren van de politie; de verhouding tussen  
lokaal en landelijk bestuur; en specifieke juridische kaders.  
Ook minder grijpbare factoren zijn hier relevant zoals het  
vertrouwen van burgers in politie en overheid, of hun onveilig-
heidsgevoelens.

VIER TOEKOMSTMODELLEN    
Er kunnen vier modellen worden onderscheiden voor de inrich-
ting van het toezicht en de handhaving in de (semi)publieke >>
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ruimte. Daarbij wordt vooral gekeken naar de regie of coördina-
tie, en naar de verdeling van verantwoordelijkheden. De model-
len kunnen worden gezien als scenario’s voor toekomstige 
ontwikkelingen op dit terrein. 

Het eerste model gaat er vanuit dat de nieuwe toezicht- en 
handhavingstaken geheel geïntegreerd zijn in de reguliere  
politie. Het uit elkaar groeien van policeen policing wordt hier 
als een te betreuren ontwikkeling beschouwd. De fragmentatie 
van het huidige bestel en het gebrek aan transparantie en 
stuurbaarheid zijn volgens dit model slechts te overwinnen 
door toezicht en handhaving op straat weer te herdefiniëren  
als publieke politietaken. Voor private beveiligers in de publieke 
ruimte is in dit model geen plaats. Een voorbeeld van dit model 
zijn de PCSO’s in Engeland. 

Ook in het tweede model heeft de politie een centrale rol.  
Volgens dit model kunnen de buitenpolitiële toezichthouders 
en handhavers in de publieke ruimte als nuttige aanvulling 
fungeren, maar dit vereist wel dat de politie hierover de regie 
heeft. Dit zou tot minder afstemmingsproblemen leiden  
tussen politie, gemeentelijke functionarissen en private  
beveiligers. 

Volgens het derde model moet niet de politie, maar de gemeente 
de regie hebben over het lokale toezicht en handhaving.  
De gemeente wordt hiervoor als geschikter beoordeeld dan  
de politie. Deze taak past goed bij de regierol van de gemeente  
in het lokale veiligheidsbeleid. Bovendien heeft de politie haar 
positie verspeeld door zich terug te trekken en lokaal toezicht 
te verwaarlozen.

Het vierde model stelt dat de taken met betrekking tot toezicht 
en handhaving in de (semi)publieke ruimte het beste kunnen 
worden overgeheveld naar de markt. Overheidsapparaten zijn 
volgens deze visie te log om deze taken efficiënt uit te oefenen. 
De politie hoeft alleen nog de strafrechtelijke opsporing voor 
haar rekening te nemen. De ontwikkeling in Canada lijkt soms 
in deze richting te gaan. 

DISCUSSIE
De ontwikkelingen in Nederland met betrekking tot toezicht 
en de handhaving in de publieke ruimte waren nauwelijks 
gebaseerd op een duidelijke visie. Illustratief is dat voor  
de politiesurveillanten nog altijd geen rol van betekenis is  
voorzien. Een keuze voor model 1 – integratie toezichthouders  
binnen de politie – zou ons inziens het meest logisch zijn 
geweest. In Engeland is het publiek tevreden met de PCSO’s;  
de zogenoemde ‘balkanisering’ van toezicht en handhaving  
die bestond voordat deze functionarissen werden geïntrodu-
ceerd, is ongedaan gemaakt. Anders dan in Engeland ziet de 
Nederlandse politie toezicht/handhaving van de ‘kleine norm’ 
niet langer als een politietaak. Mede daarom is de laatste jaren 
nadrukkelijk aansluiting gezocht bij model 2. De vraag is of  
dat model levensvatbaar is. Onze indruk is dat de regiefunctie 
tot op heden slecht uit de verf komt, mede omdat boa’s werk 
verrichten in de sfeer van leefbaarheid waarover de politie  
nauwelijks kennis in huis heeft. Als model 1 dan toch een  
gelopen koers mocht zijn, kan misschien beter aansluiting 
worden gezocht bij model 3: een professionele gemeentelijke 
organisatie ter handhaving van de openbare orde, verkeer en  
de leefbaarheid, die een duidelijk van de politie onderscheiden 
werkdomein heeft en op voet van gelijkwaardigheid samen-
werkt met de politie. Overigens blijkt ook in België dat die 
samenwerking lang niet makkelijk is. De kans dat Nederland 
terecht zal komen in het vierde model is klein; een dergelijk 
model fungeert voor velen als doemscenario en niet zonder 
reden. De privatisering van de politie roept in Canada veel 
onvrede op, vooral vanwege het herhaaldelijk brute optreden 
van private beveiligers. <<

De inzet van boa’s kan 
bijdragen aan veiligheid 

op hotspots / foto: 
Liesbeth Dingemans. 
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Nederlandse burgemeesters vervullen een sleutelrol in de openbare orde 
en lokale veiligheidszorg. Maar beschikken ze daarvoor wel over voldoende 
informatie? En is de informatievoorziening toegesneden op het groeiende 
pakket aan veiligheidstaken van gemeenten? Jack Mikkers, burgemeester 
van Veldhoven: “Er zou eigenlijk een soort Nico van Eigen Huis En Tuin  
moeten zijn die langskomt met praktische tips waarmee gemeenten zelf  
aan de slag gaan.”

door Lynsey Dubbeld

 L 
aatst hield het Nederlands Genootschap van 
Burgemeesters een enquête over openbare 
orde en veiligheid. Een van de vragen ging 
over het aantal organen op dat gebied waarin 

ik vertegenwoordigd ben. Ik telde er meer dan tien. 
Dat vind ik best veel”. Dat zegt Jack Mikkers, die 
sinds 2007 burgemeester is van Veldhoven, een 
Noord-Brabantse gemeente met 45 000 inwoners. 
“Het grote aantal overlegfora toont aan hoe com-
plex het is om veiligheidszorg met alle partners 
vorm te geven. Laatst spraken we over de top 25 
overlastgevers in Brabant. Dan zitten er achttien 
partijen aan tafel die iets met overlastgevers te 
maken hebben. Maar is het erg dat het er zoveel 
zijn? Niet als we het gezamenlijke doel snappen  
en toewerken naar een collectieve norm.”

Mikkers, die eerder werkte als wethouder van de 
Brabantse gemeente Heeze-Leende en als burge-
meester in het Gelderse Maasdriel, is een sterk  

voorstander van zo’n gedeelde veiligheidsambitie. 
“Met name als het gaat om de aanpak van georga-
niseerde criminaliteit, bijvoorbeeld criminaliteit bij 
woonwagenkampen en overlast rond coffeeshops. 
Als je als bestuurder eigenstandig de veiligheids-
norm in de gemeente bepaalt, word je heel kwets-
baar.” Als voorzitter van de integrale stuurploeg 
Oost-Brabant, die lokale driehoeken adviseert over 
interventiestrategieën en prioriteiten bij onder-
mijnende criminaliteit in de regio, heeft Mikkers 
ook ideeën hoe het beter kan. “Het zou helpen  
als er gedeelde afspraken zijn over wat wel en wat  
niet getolereerd wordt bij zaken zoals overlast,  
fraude en ondermijnende criminaliteit. Als indivi-
duele burgemeester wil ik in mijn beleid gesteund 
worden door de landelijke overheid – en door andere 
gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en  
de politie. Het is onwenselijk dat bijvoorbeeld de 
tolerantie voor coffeeshops nu afhankelijk is van  
de positie van de individuele burgemeester.” Dat er 
geen gedeelde norm is, heeft volgens Mikkers te 
maken met een gebrek aan afstemming tussen de 

 ‘

   INTERVIEW  Burgemeester Jack Mikkers over uitdagingen voor lokale veiligheid 

 ‘VEILIGHEID 
IS GEEN 
EINDTHEMA’

Jack Mikkers, burgemeester van 
Veldhoven: “Er zijn nu in Nederland  
408 schuurtjes vol gereedschap, maar 
niemand weet meer waar de juiste tools 
liggen.” / foto: Liesbeth Dingemans.
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408 Nederlandse gemeenten. Ook zou meespelen 
dat het lokale bestuur pas relatief recent een vol-
waardig partner is geworden in de veiligheidszorg. 

‘Ik zie veiligheid als 
middel om burgers 
tevreden te maken 
over hun omgeving’

Met de opmars van publiek-private samenwerking 
zijn de veiligheidsopgaven voor burgemeesters  
er de laatste jaren niet eenvoudiger op geworden. 
Naast traditionele partners zoals de politie en het 
OM, zijn onder andere Veiligheidshuizen, Regionale 
Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s), welzijns-
organisaties, (geestelijke) gezondheidsinstellingen 
en ondernemersverenigingen in beeld gekomen. 
Bovendien hebben burgervaders de laatste decennia 
steeds meer bevoegdheden gekregen om de lokale 
openbare orde te handhaven. Bijvoorbeeld als het 
gaat om het sluiten van overlastgevende panden, 
het gebruik van cameratoezicht op de openbare  
weg en het aanwijzen van plaatsen voor preventief 
fouilleeracties. En hoewel er op dit moment geen 
wettelijke basis voor is, krijgt de gemeente – met de 
burgemeester aan het hoofd – nogal eens een regie-
rol op het terrein van sociale veiligheid toebedeeld. 
Mikkers maakt zich geen zorgen over dat groeiende 
takenpakket. “Veiligheid is wat mij betreft geen 
eindthema. Ik zie veiligheid niet als eenduidige 
taak, maar als middel om burgers tevreden te 
maken over hun omgeving. Want als je als lokaal 
bestuur voor veiligheid wilt zorgen en daarbij de 
relevante partijen betrekt, dan werk je direct aan 

tevredenheid onder inwoners. En daar ben je als 
gemeente toch uiteindelijk voor?” 

RUST
Als het gaat om sociale veiligheid, vervullen  
Nederlandse burgemeesters verschillende rollen. 
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de openbare 
orde en veiligheid, beschikken ze over eigenstandige 
bevoegdheden en voeren ze het gezag over de  
politie. Daarnaast hebben burgermeesters samen 
met hun wethouders de regie over het integrale 
veiligheidsbeleid. Dat wil zeggen dat er beleid wordt 
ontwikkeld om lokale problemen, zoals overlast  
en inbraken, aan te pakken. En dat er wordt toege-
zien op de uitwerking van het handhavingsbeleid.  
Ten slotte fungeren burgemeesters ook nog altijd 
als burgervader. Om al deze rollen te vervullen,  
hebben burgemeesters de juiste informatie nodig 
van al hun veiligheidspartners. Maar is de informatie-
positie van de gemiddelde burgemeester wel  
op orde? 

Uit onderzoek dat Pro Facto in 2013 uitvoerde  
in opdracht van het ministerie van Veiligheid en  
Justitie, blijkt in ieder geval dat burgemeesters  
het gevoel hebben alles onder controle te hebben.  
De respondenten beoordelen hun informatiepositie 
gemiddeld met een 3,75 op een schaal van 1 tot 5. 
Het onderzoek, waarvoor 65 interviews werden 
gehouden met onder meer burgemeesters,  
wet houders, politiemedewerkers en officieren van 
justitie, maakt daarbij een onderscheid tussen  
twee typen informatie. Bij operationele informatie 
gaat het om actuele gegevens over concrete zaken 
en lokale incidenten waarover de burgemeester 
wordt ingelicht. Tot analytische informatie behoren 
analyses, trends en monitors die zicht geven op 
ontwikkelingen of gebeurtenissen uit het verleden. 
Deze gegevens helpen burgemeesters om samen 

met partijen zoals de politie, OM en woningcorpo-
raties, lokale prioriteiten en doelen vast te stellen. 
Bijvoorbeeld over de aanpak van woninginbraken, 
huiselijk geweld en overlastgevende of criminele 
jongeren.

Volgens het onderzoek is de operationele informatie-
positie van burgemeesters doorgaans op orde. 
 Vooral als het gaat om de samenwerking met  
de politie. Maar het ontbreekt nog wel eens aan 
afdoende strategische informatie. Mikkers herkent 
dat beeld. “We zijn als gemeente goed op de hoogte 
van wat er nu aan hand is, van een specifieke casus, 
probleem, incident – daarover krijgen we alle infor-
matie die we wensen. Maar we nemen zelden de 
rust om boven die materie uit te stijgen, de bredere 
ontwikkelingen te zien, en de leereffecten uit de 
casus te abstraheren. Dat mis ik wel, want het maakt 
het niet makkelijk om beleid te maken. Als burge-
meester sta je in de frontlinie om een acuut  
probleem op te lossen. En door volle agenda’s lukt 
het niet altijd om de tijd te nemen om een incident 
in een groter perspectief te plaatsen.” 

‘Het begint bij  
de baliemedewerker  
of de boa’

De gebiedsscan die de territoriale eenheden van het 
landelijke politiekorps vanaf 2014 op verzoek van 
gemeenten opstellen, zou daarbij uitkomst kunnen 
bieden. In de gebiedsscan wordt onder andere aan-
dacht besteed aan de veiligheid in wijken, uitgaans-
gebieden, openbaar vervoer en rond coffeeshops. 
De gemeente kan de scan vervolgens gebruiken om 
een integraal veiligheidsplan op te stellen. Mikkers 

is hier enthousiast over. “In Brabant en Zeeland 
heeft een RIEC een scan gemaakt voor een district in 
West-Brabant, dat is echt fantastisch. Vooral als het 
gaat over analytische informatie. De scan laat zien 
waar hotspots liggen en waar interventies het beste 
kunnen plaatsvinden.”

Opvallend is dat het Pro Facto-onderzoek signaleert 
dat de beperkte beschikbaarheid van analytische 
informatie niet alleen te maken heeft met een 
gebrekkige informatieverstrekking vanuit de politie 
en andere veiligheidspartners. Ook de gemeentelijke 
organisatie levert volgens de ondervraagde burge-
meesters te weinig strategische informatie. Mikkers 
kan dat wel verklaren. “De gemeente is niet ingericht 
als intelligence-organisatie, terwijl dat vanuit haar 
taak als regisseur in lokale veiligheid een noodzaak 
zou kunnen zijn. Wij hebben hier 260 mensen zitten. 
Toch hebben we er nog niet voor gezorgd dat de 
afdeling die zich bezighoudt met jeugd precies weet 
wat er op het vlak van onderwijs gebeurt.” Is de  
ontwikkeling richting een intelligence-organisatie 
vooral iets voor grotere gemeenten? Nee, zegt  
de burgemeester van Veldhoven. “Het probleem  
van verkokering zal in kleine organisaties kleiner  
zijn dan in grotere. In kleinere organisaties zitten 
mensen dichter bij elkaar en kan een cultuur worden 
gecreëerd waarin men elkaar goed kent en infor ma tie 
deelt. Het gaat naar mijn idee vooral over een 
bewustzijn bij medewerkers: begrijpen zij dat  
informatie van de ene afdeling ook interessant kan 
zijn voor de andere? Dat is echt een cultuurkwestie. 
Als bestuurders kunnen we wel zeggen dat we  
veiligheid belangrijk vinden, maar mensen die 
rechtstreeks contact hebben met het veiligheids-
veld moeten het ook tussen de oren hebben.  
Het begint bij de baliemedewerker of de boa.”
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EXCUUS
Volgens het onderzoek van Pro Facto zijn burge-
meesters voor informatie over de veiligheidssituatie 
vooral afhankelijk van de politie. Van andere  
organisaties, zoals OM, Veiligheidshuizen, RIEC’s, 
Bureau Jeugdzorg, welzijnsorganisaties en  
(geestelijke) gezondheidsinstellingen, verwachten 
burgemeesters minder input. Mikkers ervaart daar-
bij een verschil tussen aanbod en vraag. “De politie 
fungeert naar de gemeente als een aanbodge-
stuurde organisatie. Bij andere organisaties geldt  
meestal dat als ik een vraag stel, ze wel antwoorden.  
Maar ze komen niet op eigen initiatief. Om een 
voorbeeld te noemen: in de gemeente Veldhoven 
was een woningcorporatie eerder dit jaar bezig  
met de aanpak van een overlastgevende persoon.  
Ik heb zelf gevraagd om informatie over de situatie 
en kreeg alle medewerking. Maar dan blijkt de  
corporatie wel al zes maanden eigenstandig aan een 
oplossing te werken. Ik denk dan: dit soort partners 
zou zich beter bewust kunnen zijn dat de gemeente 
hen kan helpen bij een oplossing.” Dankzij de Veilig-
heidshuizen bestaat dit bewustzijn wel bij de daar-
aan deelnemende partijen, merkt Mikkers. “Door de 
structuur is een cultuur ontstaan waarin mensen 
automatisch informatie gaan verzamelen en delen.”

‘Iedere burgemeester 
staat weer  
anders tegenover  
veiligheidspartners’

In de praktijk blijken verschillende factoren een rol 
te spelen bij de bereidheid van veiligheidspartners 
om burgemeesters te informeren. Volgens Pro Facto 

spelen vooral privacyregels en een gebrek aan 
bestuurlijke sensitiviteit bij de partners een belem-
merende rol in de informatieoverdracht. Mikkers: 
“Het belang van bestuurlijke sensitiviteit, van 
onderling vertrouwen en het persoonlijke profiel 
van de burgemeester kan niet onderschat worden. 
Iedere burgemeester staat weer anders tegenover 
veiligheidspartners. En daarom moeten de partners 
echt een relatie opbouwen om vertrouwen te  
creëren. Macht en dat soort factoren werken daarbij 
niet bevorderend – het gaat om wederkerigheid,  
om voor wat hoort wat. Als dat goed zit, krijg je  
ook nooit meer gedoe met privacy. Soms worden  
privacyregels gebruikt als excuus om informatie 

maar niet te hoeven delen. Ik hoef niet alle informa-
tie van het OM. Sterker nog, de informatie die mij 
persoonlijk in gevaar kan brengen, heb ik zelfs liever 
niet. Maar gegevens die ik nodig heb om een goed 
besluit te nemen, wil ik natuurlijk wel hebben.  
En dat betekent dat je met de officier van justitie 
een relatie opbouwt en begrijpt waarom hij of zij 
bepaalde zaken stil houdt.” Samenwerking tussen 
lokale besturen is daarbij een aandachtspunt.  
“Door de ontwikkelingen binnen de nationale politie 
wordt er binnen eenheden soms met wel tachtig 
burgemeesters samengewerkt. En het behoud van 
persoonlijk contact is dan een precair punt – terwijl 
het eigenlijk de sleutel tot succes is.”

BOELS
Pro Facto concludeert dat er geen nieuwe wetgeving 
nodig is om de informatiepositie van burgemeesters 
te versterken. Mikkers is het daar helemaal mee 
eens. “Burgemeesters hebben alle gereedschap om 
problemen op te lossen, waaronder contacten met 
partners en wettelijke bevoegdheden. Alleen het 
schuurtje is zo vol dat het een rommeltje geworden 
– niemand weet nog wat er precies in ligt. Ik zou wel 
een machine- en gereedschapverhuurbedrijf zoals 
Boels willen hebben, waarbij ik kan aankloppen voor 
advies over een veiligheidsprobleem. Ik heb allerlei 
gereedschap in huis, maar ik weet niet altijd hoe ik 
welk gereedschap het beste kan gebruiken om de 
klus te klaren. Er zijn nu in Nederland 408 schuurtjes 
vol gereedschap, maar niemand weet meer waar de 
juiste tools liggen om de actuele problemen op te 
lossen. Er zou eigenlijk een soort Nico vanEigen Huis 
En Tuinmoeten zijn die langskomt met praktische 
tips waarmee gemeenten zelf aan de slag gaan.”

Wordt de aandacht voor lokale veiligheidszorg 
alleen maar groter, nu er gemeenteraadsverkiezin-
gen op stapel staan? Mikkers is er laconiek over. 
“Van veiligheid zeggen alle gemeenteraden dat het 
belangrijk is. En elke politieke partij zal veiligheid 
wel op een of andere manier propageren, ook al  
zullen de toon en aanvliegroute misschien ver-
schillen. Het veiligheidsterrein is zo breed, dat het 
de vraag is welk thema je benadrukt. Soms is er  
een harde klap nodig, en soms is er een bemidde-
lend gesprek, hulp of zorg nodig om veiligheid te 
garanderen. Ik wil graag beschikken over het hele 
palet aan maatregelen – niet alleen maar de hardere 
straffen en grotere gevangenissen.” <<

“Als je als bestuurder eigenstandig  
de veiligheidsnorm in de gemeente 

bepaalt, word je heel kwetsbaar.”  
/ foto: Liesbeth Dingemans.
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Werkvloer

In de donkere wintermaanden lopen ondernemers meer risico om 
slachtoffer te worden van criminaliteit. Alleen al het dievengilde dat 
het gemunt heeft op de detailhandel kan de nodige hoofdbrekens 
opleveren. En wie helpt ondernemers af te rekenen met winkeldieven?

Fotografie: Pallieter de Boer
Tekst: Lynsey Dubbeld

 D
e winkelboa is een stille dood gestorven.  
In 2012 startte in Zaltbommel een pilot 
met deze buiten gewone opsporings-
ambtenaren in winkelgebieden. Zij zouden 

aangiften opnemen, camerabeelden bekijken, 
getuigenverhoren optekenen en proces sen-verbaal 
opmaken. Met als doel: de aanpak van winkel-
diefstal versnellen, de aangiftebereidheid van  
winkeliers verbeteren, en de werklast van de politie 
verminderen.

De pilot met winkelboa’s maakte deel uit van het 
landelijke Actieplan criminaliteit tegen bedrijven  
uit 2012. Maar in 2013 besloot de minister van  
Veiligheid en Justitie dat de bevoegdheden van  
gemeentelijke boa’s toch niet worden uitgebreid 
met de hand having van winkeldiefstal. Uit een  
evaluatie van de pilot bleek namelijk dat de inzet 
van winkelboa’s niet had geleid tot meer tevreden-
heid van winkeliers over de bestrijding van diefstal 
uit hun zaak. Bovendien werden politieagenten 
geconfronteerd met een taakverzwaring. Want via 
de boa’s kwamen meer complexe zaken op hun 
bureau terecht. >>

 FOTOSERIE   Werken aan veilig winkelen 

TASSEN, JASSEN EN 
KINDERWAGENS 
IN DE BAN 

(Foto links)
Via de Aanpak Veiligheid 
Kleine Bedrijven kregen 
kleine ondernemers 
advies om veiligheids
risico’s te verminderen.

(Foto rechts)
Volgens Detailhandel 
Nederland zou de  
politie beelden van 
beveiligingscamera’s  
in winkels kunnen 
gebruiken in de strijd 
tegen mobiele bendes.
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Ondertussen heeft de aanpak van winkeldiefstal 
niet aan urgentie ingeboet. De detailhandel kampt 
al jarenlang met een forse schadepost als gevolg 
van diefstal. Volgens de meest recente Monitor  
Criminaliteit Bedrijfsleven, die de ontwikkelingen 
tussen 2004 en 2010 op een rij zet, hebben diefstallen 
in de retailsector nog altijd het grootste aandeel in 
de totale schade die het bedrijfsleven leidt als gevolg 
van criminaliteit. In 2010 werden naar schatting  
1,7 miljoen winkeldiefstallen gepleegd. Die brachten 
een schade van 136 miljoen euro mee. Dat is bijna 
een derde van alle schade die criminelen aanrichtten 
in detailhandel, bouw, horeca, transport en zakelijke 

dienstverlening. Volgens de Global Retail Theft 
Barometer 2013, die in november verscheen,  
gaat gemiddeld 1,4 procent van de winkelomzet 
verloren als gevolg van schade door derving.

Winkeldiefstal kan naast financiële ook emotionele 
schade veroorzaken. Steeds meer winkeldiefstallen 
gaan gepaard met agressie en geweld, signaleerde 
Detailhandel Nederland eerder dit jaar. In 2012  
werden 765 winkeldiefstallen gepleegd met geweld. 
In 2008 waren dat er 365. De belangenbehartiger 
doet een oproep aan winkeliers om bij agressieve 
winkeldieven aangifte te doen bij de politie, een 

winkelverbod op te leggen, en schade te verhalen  
op de dader. De politie heeft toegezegd om telefoon-
tjes naar 112 van winkeliers die door dieven worden 
bedreigd, als spoedmelding te behandelen. 

Detailhandel Nederland bepleit ook andere maat-
regelen. Zoals een structurele aanpak van mobiele 
bendes die winkeldiefstal plegen. De politie zou 
volgens de belangenbehartiger actiever aan de slag 
kunnen met beelden van beveiligingscamera’s uit 
winkels. En de modus operandi van rondtrekkende, 
vaak gewelddadige groepen Oost-Europese dieven 
zouden vragen om een landelijke aanpak. Ook een 

behoorlijke vergoeding voor ondernemers die als 
getuige of slachtoffer in een rechtbank moeten  
verschijnen, staat op het wensenlijstje van Detail-
handel Nederland. Nu krijgen ze daarvoor nog  
geen zeven euro per uur. Terwijl een winkelier soms  
urenlang de zaak moet sluiten om aanwezig te zijn 
bij een rechtszaak. 

Op preventief vlak is Detailhandel Nederland al 
jarenlang voorstander van een landelijk verbod op 
rooftassen. Zo’n 80 procent van de winkeldiefstallen 
zou worden gepleegd met behulp van zo’n tas. 
Daarin is folie aangebracht zodat de buit ongemerkt >>

Binnen een KVO
samenwerkingsverband 
kan de politie informatie 
delen over overlast  
en criminaliteit.
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langs detectiepoortjes kan worden gesluisd. Een 
aantal Nederlandse gemeenten heeft een verbod op 
rooftassen opgenomen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening. Maar de opmars van roofjassen  
en roofkinderwagens lijkt nauwelijks te stuiten.

Winkeliers kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag 
gaan met criminaliteitspreventie. In oktober vindt 
traditiegetrouw de Week van de Veiligheid plaats, 
die ondernemers daarbij een duwtje in de rug geeft. 
Zo maken winkeliers met behulp van de Veilig 
Ondernemen Scan, die is ontwikkeld door onder 
meer het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid, in vijf minuten inzichtelijk welke veilig-
heidsrisico’s hun bedrijf loopt. Vervolgens helpt de 
scan om passende veiligheidsmaatregelen te kiezen. 
Overigens let de scan niet alleen op winkeldiefstal, 
maar ook op internetcriminaliteit en inbraak.  

Ondertussen heeft voor veel winkeliers de Aanpak 
Veiligheid Kleine Bedrijven al uitkomst geboden. 
Kleine ondernemers – bedrijven met maximaal  
vijf vestigingen met ieder maximaal tien fulltime-
medewerkers – konden hiermee een gratis veilig-
heidsscan op locatie aanvragen. Daarnaast ontvin-
gen zij een gedeeltelijke vergoeding voor de kosten 

van passende beveiligingsmaatregelen. In 2014 
krijgt de aanpak waarschijnlijk een vervolg.

Ook het project Afrekenen met winkeldieven staat 
tijdens de Week van de Veiligheid in de spotlights. 
Met de regeling kunnen winkeliers een schade-
vergoeding van 181 euro claimen ter compensatie 
van het afhandelen van een winkeldiefstal. In 2012 
berichtte Metro nog over het matige gebruik van 
deze mogelijkheid om winkeldieven te plukken. 
Inmiddels signaleert Detailhandel Nederland een 
aanzienlijke toename van het aantal winkeliers dat 
deelneemt aan de regeling. En dat zou niet alleen  

te maken hebben met de groeiende populariteit van 
de maatregel. Maar helaas ook met het toenemende 
aantal winkeldiefstallen. <<

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

biedt ondersteuning bij de aanpak van winkelcriminaliteit. 

Bijvoorbeeld waar het gaat om het Keurmerk Veilig 

Ondernemen, de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven  

en de Veilig Ondernemen Scan. Kijk voor meer informatie 

op de website www.ccv-veiligondernemen.nl of neem 

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

joeri.vig@hetccv.nl.

Het CCV stimuleert  
het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) in 
onder meer winkelcentra. 
De zogenoemde KVO
sterren laten zien dat 
ondernemers, gemeente, 
politie en andere veilig
heidspartners afspraken 
hebben gemaakt over  
de aanpak van onveilig
heid. 

Gemeenten kunnen  
met de inzet van boa’s  
de veiligheid in winkel
gebieden vergroten. 
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>>

door Lotte Voorham en Simone Onrust
De auteurs zijn werkzaam bij het Trimbos-instituut. 

Dit artikel is gebaseerd op hun onderzoek Vier 

politiestrategieën tegen veel voorkomende criminaliteit. 

Effectiviteit en werkzame mechanismen.

 A
anpakken en interventies waarmee  
de politie criminaliteit, onveiligheid en  
overlast wil tegengaan, zijn de afgelopen 
decennia uitgebreid op effectiviteit 

getoetst. Hierdoor is inmiddels veel bekend over 
wat wel en wat niet werkt in de politiepraktijk.  
Deze kennis kan bijdragen aan de effectiviteit van  
de nationale politie. Weten wat werkt – en minstens 
zo belangrijk: weten wat niet werkt – is een  

voorwaarde voor een effectief veiligheidsbeleid. 
Maar algemene kennis over effectief optreden  
is onvoldoende. Want de politie krijgt te maken  
met een breed scala aan criminaliteits problemen  
en veiligheidsvraagstukken. En politiestrategieën 
bestaan door de bank genomen uit een combinatie 
van verschillende maatregelen. Om het gewenste 
effect te bereiken, is daarom afstemming nodig  
tussen de werkwijze van de politie en de lokale  
situatie. Dat betekent dat de precieze omstandig-
heden bekend moeten zijn waaronder een aanpak 
wel, of juist niet, werkzaam is.

In 2013 heeft het Trimbos-instituut in opdracht van 
het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-

centrum een overzichtsstudie gemaakt van de 
meest recente resultaten uit empirisch onderzoek 
over de effectiviteit van vier politiestrategieën.  
Het onderzoek richtte zich op Community Policing,  
Third Party Policing, Hotspot Policing en Problem 
Oriented Policing. De centrale vraag was onder welke 
omstandig heden deze strategieën effectief zijn.

Onder Community Policing (dat in Nederland ook 
wel bekend staat als gebiedsgebonden politiezorg) 
wordt verstaan dat het politiewerk in een gebied  
van beperkte geografische omvang plaatsvindt.  
Een vaste groep politiefunctionarissen werkt vanuit 
een vestiging binnen dat gebied. Samenwerking 
met burgers en andere lokale veiligheidspartners 

staat centraal. En problemen en behoeften in de 
buurt vormen het uitgangspunt voor de aanpak.  
Het zogenoemde Third Party Policing is een hiervan 
afgeleide strategie. De politie zet daarbij een derde 
partij in − personen die zelf geen strafbare feiten 
plegen − om criminaliteit terug te dringen. Deze 
worden overtuigd, of desnoods gedwongen, om 
maatregelen te nemen die een remmende werking 
hebben op wetsovertredingen. Hotspot Policing 
verwijst naar een aanpak waarbij structureel  
aandacht wordt besteed aan locaties waar zich de 
meeste problemen voordoen. Problem Oriented 
Policing, oftewel probleemgerichte politiezorg, 
draait rond een aanpak op basis van een probleem-
analyse die wordt gemaakt volgens het SARA-
model. Dit model verwijst naar Scanning,Analysis, 
Responseen Assessment. Scanning omdat het gaat 
om het ontdekken van de belangrijkste chronische 
veiligheidsproblemen. Analysis betreft een verdie-
pende analyse van achtergronden en oorzaken van 
specifieke problemen. Response geeft de uitvoering 
van een afgestemde combinatie van maatregelen 
weer. En Assessment houdt een effectmeting in, 
waarbij wordt nagegaan of de uitgevoerde maat-
regelen hebben gewerkt. 

Het blijkt niet altijd 
afdoende om hand-
having in hotspots  
te intensiveren

Om een overzicht te krijgen van wat er bekend  
is over de effecten van de vier politiestrategieën,  
heeft het Trimbos-instituut systematisch literatuur-
onderzoek verricht. Hiervoor is gebruikgemaakt van  
verschillende wetenschappelijke databases. Die zijn 
aangevuld met informatie van websites, literatuur-
lijsten uit relevante publicaties en suggesties van 
verschillende experts. Alle geselecteerde literatuur 
had betrekking op Community Policing, Third Party 
Policing, Hotspot Policing en/of Problem Oriented 
Policing, of een Nederlandse of Duitse variant  
hiervan. Daarnaast behoorden criminaliteit, geweld 
of overlast tot de veiligheidseffecten waarover de 
onderzoeken rapporteerden.

Succesfactoren voor effectieve politiezorg 

VERDER DAN 
EEN FOCUS 
OP HOTSPOTS 

Over de effectiviteit van 
politiestrategieën tegen 
veelvoorkomende 
criminaliteit is het nodige 
bekend. Maar onder welke 
omstandigheden werken  
ze het beste? Lotte Voorham 
en Simone Onrust schrijven 
over de succesfactoren.

Effectieve politiezorg kan gebaseerd zijn op intensief  
politietoezicht op risicoplekken / foto: Liesbeth Dingemans.
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KLEIN VERVAL
Voor alle vier onderzochte politiestrategieën is 
bewijs voor effectiviteit gevonden. Dat wil zeggen 
dat er positieve effecten zijn gevonden in onderzoek 
van voldoende methodologische kwaliteit om  
uitspraken over effectiviteit mogelijk te maken. 
Community Policing, Hotspot Policing en Problem 
Oriented Policing blijken alle drie aantoonbaar  
te werken tegen criminaliteit, geweld en overlast. 

Community Policing kan verschillende vormen aan-
nemen. Denk aan het aanpakken van klein verval en 
overlast, het decentraliseren van verantwoordelijk-
heden, en het instellen van wijkagenten. Een andere 
variant betreft een integrale aanpak waarbij sprake 
is van lokale verantwoordelijkheden en prioritering. 
Er wordt gekozen voor een probleemoplossende 
werkwijze, waarbij wordt samengewerkt met lokale 
partners en de gemeenschap. Deze laatste vorm lijkt 
het meest succesvol te zijn. Ook Hotspot Policing 
kan op verschillende manieren worden toegepast.  
Er is altijd sprake van intensivering van politie- 
inzet op plekken waar veel criminaliteit voorkomt.  
Deze politie-inzet kan bestaan uit bijvoorbeeld 
gerichte surveillance en strenge wetshandhaving. 
De onderzochte studies waarbij politieactiviteiten 
zijn geconcentreerd rond hotspots, laten eenduidige 
effecten zien. Toch blijkt het niet altijd afdoende  
om alleen de handhaving in deze hotspots te inten-
siveren. Een combinatie van Hotspot Policing met 
een of beide andere effectieve politiestrategieën 
sorteert meer effect. 

De effectiviteit van probleemgeoriënteerde politie-
zorg is het meest overtuigend. Problem Oriented 
Policing is een strategie voor het analyseren en 
oplossen van criminaliteitsproblemen, met als doel 
de oorzaken van deze problemen weg te nemen.  
Dit gaat verder dan het intensiveren van gerichte  
en strenge wetshandhaving. Oplossingen kunnen 

variëren van situationele preventie tot het versterken 
van samenwerkingsverbanden. Hoewel Problem 
Oriented Policing niet altijd gericht hoeft te zijn op 
een hotspot, is dit in de praktijk wel vaak het geval. 

Naar Third Party Policing is minder onderzoek gedaan 
dan naar de andere drie strategieën. Deze benade-
ring is alleen effectief gebleken in het terugdringen 
van drugsdelicten. Over de effecten op andere  
vormen van criminaliteit, zoals overlast en geweld, 
kunnen geen uitspraken worden gedaan. 

WERKDRUK
Er zijn dus veel aanwijzingen dat populaire politie-
strategieën effectief zijn. Toch leiden deze aanpakken 
niet altijd tot de gewenste resultaten. Want van 
invloed zijn ook de wijze waarop een aanpak wordt 
toegepast en de omstandigheden waaronder deze 
wordt ingezet. Om het gewenste effect te bereiken, 
is afstemming nodig tussen de omstandigheden  
en de een interventie. En volgens onderzoek ont-
breekt die afstemming nogal eens. Dat zou kunnen 
betekenen dat strategieën meestal niet zo worden 
uitgevoerd als de bedoeling is. 

De preventieve 
insteek van de  
politiezorg komt  
nog onvoldoende  
tot zijn recht

Deze uitvoeringsproblemen kunnen verschillende 
oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een hoge werkdruk, 
een opeenstapeling van incidenten waaraan priori-
teit wordt verleend, of een gebrek aan draagvlak  
en sturing. Veel korpsen (in binnen- en buitenland) 

maken naar eigen zeggen gebruik van een gebieds-
gebonden en/of probleemgerichte werkwijze. Uit de 
literatuur blijkt dat de werkzaamheden in de praktijk 
veel overlap vertonen met de traditionele politie-
zorg. Daarbij gaat het er vooral om zo snel mogelijk 
op incidenten te reageren. De preventieve insteek 
van de gebiedsgebonden en/of probleemgerichte 
politiezorg komt nog onvoldoende tot zijn recht. 
Ook wordt er vaak weinig geïnvesteerd in het identi-
ficeren van specifieke problemen. De studies waarin 
dit wel het geval was, laten dan ook de beste resulta-
ten zien.

Samenwerkings-
verbanden zijn alleen 
succesvol als er een 
duidelijk doel aan  
ten grondslag ligt

Focus op een specifiek probleem is daarnaast een 
succesfactor voor alle politiestrategieën. Of dit  
nu gaat om het zorgvuldig vaststellen waar zich 
hotspots bevinden of het herkennen van de belang-
rijkste problemen. Ook binnen Community Policing, 
waarvoor over het algemeen een brede probleem-
definitie geldt, is focus belangrijk. Onderzoek laat 
zien wanneer samenwerkingsverbanden en veilig-
heidsnetwerken succesvol zijn. Dat is alleen het 
geval als er een duidelijk doel aan ten grondslag ligt 
en duidelijk is welke maatregelen door welke partij 
zullen worden genomen.

MOTIVATIE
Het is duidelijk dat drie van de vier onderzochte 
politiestrategieën effectieve interventies genoemd 
mogen worden. Voor Third Party Policing geldt dat 

positieve effecten alleen zijn gevonden in verband 
met de aanpak van drugsdelicten. Het effect van 
een potentieel effectieve politieaanpak wordt in  
de eerste plaats bepaald door de wijze waarop deze  
is geïmplementeerd. Factoren zoals tijd, middelen  
en motivatie zijn dan ook belangrijk voor alle onder-
zochte politiestrategieën. Vermoedelijk speelt de 
motivatie van de politieleiding en de uitvoerende 
politiefunctionarissen een grotere rol bij de succes- 
volle toepassing van Community Policing en  
Problem Oriented Policing. 

Geconcludeerd mag worden dat verschillende  
politiestrategieën effect boeken op specifieke soor-
ten problematiek. Zowel Community Policing als 
Hotspot Policing lijken zonder toepassing van een 
probleemoplossende werkwijze vooral geschikt 
voor de aanpak van drugsdelicten en kleine crimi-
naliteit. Problem Oriented Policing is effectief  
in de aanpak van veel verschillende vormen van  
criminaliteit, waaronder ook zwaardere misdrijven.  
Voorwaarde hierbij is focus op een specifiek 
probleem. 

Verder zijn er aanwijzingen dat de combinatie van 
meerdere politiestrategieën effectiever is dan de 
toepassing van een enkele aanpak. Dit is waarschijn-
lijk afhankelijk van de te bestrijden problematiek. 
Toekomstig onderzoek naar de politiestrategieën 
Community Policing, Third Party Policing, Hotspot 
Policing en Problem Oriented Policing zou zich  
vooral moeten richten op de toepassing van deze 
strategieën in de dagelijkse uitvoeringspraktijk van 
de Nederlandse politie. <<

De auteurs zijn beschikbaar voor vragen en discussies  

via e-mail: lvoorham@trimbos.nl en sonrust@trimbos.nl,  

en Twitter: @Trimbos. Gebruik bij tweets #Secondant. 
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>>

door Linda Nagelhout
De auteur studeerde criminologie aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Dit artikel is gebaseerd op haar 

afstudeeronderzoek ‘Sociale media & woninginbraak.  

Een onderzoek naar de bruikbaarheid van sociale media  

bij woninginbraken’.

 G
ebruiken woninginbrekers sociale media 
om hun doelwitten te kiezen? Er zijn nogal 
wat berichten over zogenoemde vakantie-
tweets. Vermeld vakanties niet op sociale 

media zoals Twitter of Facebook, want inbrekers 

kijken mee, zo waarschuwen onder andere woning-
corporaties en politie. Maar of inbrekers ook daad-
werkelijk gebruikmaken van sociale media, is nog 
niet (onomstotelijk) bewezen. Volgens Brits onder-
zoek uit 2011 denkt 78 procent van de ex-inbrekers 
dat de nieuwe generatie inbrekers gebruikmaakt 
van sociale media. Maar daarmee is nog niet  
bewezen dat inbrekers dat ook daadwerkelijk doen.  
Stijn van Daele en zijn Vlaamse collega’s publiceer-
den in 2012 onderzoek naar het gebruik van Google 
Maps en Google Street View door inbrekers.  
Hieruit blijkt dat deze middelen te beperkt zijn om 

Sociale media voor doelwitselectie bij woninginbraak 

DE MYTHE VAN DE  VAKANTIETWEET

Via sociale media speuren woninginbrekers naar geschikte 
doelwitten. Het is een wijdverspreid beeld. Maar wat hebben 
inbrekers eigenlijk aan Twitter en Facebook? Niet zoveel, constateert 
Linda Nagelhout in haar winnende bijdrage aan de schrijfwedstrijd 
van secondant. En dat heeft gevolgen voor inbraakpreventie.

Illustratie: Hans Sprangers

te gebruiken bij doelwitselectie. Het blijkt volgens 
de onderzoekers voor woninginbrekers nog altijd 
meer rendabel om op straat een huis te selecteren 
dan via Google.

In samenwerking met de nationale politie en 
adviesbureau VDMMP is nu onderzoek uitgevoerd 
naar het gebruik van sociale media en woning-
inbraak in Nederland. Want in hoeverre kunnen 
inbrekers sociale media gebruiken bij het selecteren 
van hun doelwitten? De studie geeft daarmee geen 
antwoord op de vraag of inbrekers sociale media 
gebruiken. Maar er komen wel inzichten beschik-
baar over het potentiële gebruik van sociale media 
bij het selecteren van woningen. Er zijn enquêtes 
gehouden onder gebruikers van sociale media over 
veiligheidsrisico’s bij het gebruik van deze internet-
toepassingen. Daarnaast is via een experiment 
onderzocht of het gebruik van sociale media bij 
woninginbraak rendabeler is dan de ‘ouderwetse’ 
methode (dat wil zeggen: de straat op). Daarbij 

namen vijftien agenten de rol van inbreker op zich. 
Zij waren zo’n drie uur bezig om zo veel mogelijk 
woningen te vinden die geschikt zouden zijn voor 
inbraak. De eerste groep gebruikte daarbij sociale 
media, en de tweede groep ging in de buurt op 
onder zoek uit.

UPDATES
Uit de enquête komt onder meer naar voren dat 
sociale media vaak gebruikt worden om informatie 
te bekijken zonder dat er berichten of updates 
geplaatst worden. Facebook en consorten wordt 
gebruikt om contacten te onderhouden en/of  
nieuwe vriendschappen aan te gaan, zowel voor 
ontspanning als voor werk. Over het algemeen  
hebben de respondenten hun privégegevens redelijk 
goed afgeschermd. Zo maakt 70 procent de berichten 
op Facebook alleen voor vrienden zichtbaar.  
Bij 55 procent staat de geotag altijd uit, wat bete-
kent dat bij een update geen locatie vermeld wordt.  
Van de twitteraars schermt 58 procent de tweets af.  
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Een groot deel van alle respondenten (86 procent) 
denkt dat inbrekers gebruikmaken van sociale 
media. Vervolgens houdt 72 procent er rekening 
mee dat inbrekers sociale media in de gaten  
houden. Een iets groter percentage respondenten 
(73 procent) houdt er naar eigen zeggen altijd  
rekening mee dat alle volgers een update kunnen 
zien. Bijna alle respondenten zijn zich enigszins  
tot zeer bewust van de risico’s van sociale media. 
Een ruime meerderheid (77 procent) zegt hiertegen 
ook maatregelen te treffen. 

Gebruikers van  
sociale media  
zijn zich bewust  
van de risico’s

Een aantal variabelen blijkt met elkaar samen te 
hangen. Als respondenten denken dat inbrekers 
gebruikmaken van sociale media, dan houden  
ze hier ook meer rekening mee. En verwachten  
ze bovendien meer risico te lopen om slachtoffer  
te worden van woninginbraak. Als respondenten  
zeggen zich bewust te zijn van de risico’s van sociale 
media, dan houden ze er altijd rekening mee dat hun 
vrienden de update kunnen lezen. En respondenten 
die zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s, maken 
zich ook meer zorgen. De belangrijkste conclusie 
van het vragenlijstonderzoek is dan ook: gebruikers 
van sociale media zijn zich bewust van de risico’s  
en schermen privégegevens redelijk goed af. 

Sociale media zijn 
lastig te gebruiken 
voor doelwitselectie 
bij woninginbraak

Het experiment met politieagenten maakt duidelijk 
dat sociale media lastig zijn te gebruiken voor  
doelwitselectie bij woninginbraak. De tweede groep 
heeft door inventarisatie op straat gemiddeld  
8,5 geschikte huizen per persoon gevonden om in  
te breken. Deze manier van doelwitselectie vinden 
alle respondenten nuttig. Maar liefst 83 procent  
ziet dit zelfs als de beste manier om inbraakdoelen 
te kiezen. Sociale media zouden (totaal) niet nuttig 
zijn geweest, aldus twee derde van deze groep.  
De respondenten uit de andere groep, die juist  
aangewezen waren op sociale media, hebben 
gemiddeld 1,8 geschikte adressen gevonden per 
persoon. Van alle interessante updates wordt slechts 
bij 6 procent ook daadwerkelijk een geschikt adres 
gevonden. Van de respondenten in deze groep  
vindt slechts 44 procent het gebruik van sociale 
media bij doelwitselectie zinvol. Op de vraag of dit  
de meest rendabele manier zou zijn om te zoeken  
naar geschikte huizen om in te breken, zegt  
twee derde van niet. Als reden wordt onder meer  
gegeven dat het veel tijd kost. Bovendien verwacht  
78 procent op straat meer geschikte huizen kunnen 
vinden. Kortom: het gebruik van sociale media voor  
doelwit selectie bij woninginbraak is best lastig  
en lijkt niet te lonen. De klassieke methoden voor  
doelwitselectie blijken meer op te leveren en  
minder tijdrovend.

TELEFOONBOEK.NL
Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd  
dat een meerderheid van de gebruikers van sociale 
media in Nederland zich bewust is van de veilig-
heidsrisico’s. Er is ook een bereidheid om beveili-
gingsmaatregelen te nemen. Daarnaast is duidelijk 
dat sociale media voor het inbrekersgilde (nog) niet 
rendabel zijn als het gaat om doelwitselectie bij 
woninginbraken. Het is dan ook niet aannemelijk 
dat inbrekers op grote schaal sociale media  
gebruiken om doelwitten te identificeren. Vervolg-
onderzoek is nodig om na te gaan of veroordeelde 
(ex-)inbrekers wel sociale media toepassen. 

Gebruikers van  
sociale media moeten 
alert zijn met  
wie updates  
worden gedeeld

Om inbrekers te weren, doen gebruikers van sociale 
media er goed aan om alert te zijn met wie updates 
worden gedeeld. Want als privégegevens worden 
afgeschermd voor onbekenden, dan is het lastig 
voor potentiële inbrekers om updates te lezen – en 
vervolgens te gebruiken. Het blijkt voor potentiële 
inbrekers vooral lastig om een woning te vinden  
als een biografie op Twitter of Facebook geen voor-  
en achternaam én woonplaats vermeldt. Een ander 
preventieadvies is om naamsvermelding uit  
Telefoonboek.nl te verwijderen. Dit medium wordt 
veel gebruikt om adressen te zoeken bij namen.  

Ten slotte lijkt het belangrijkste preventieve middel 
(vooralsnog) te maken te hebben met de situatie in 
en rond de woning. Denk aan het huis goed afsluiten 
en zorgen voor een levendige indruk. Bekende  
pre  ventieve maatregelen, zoals het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen en het alerteren van de politie bij  
verdachte situaties, zullen nog altijd meer effect 
hebben dan het achterwege laten van gevoelige 
tweets.

Hoe zouden politie en gemeenten tijd en capaciteit 
qua voorlichting het beste kunnen inzetten? Niet 
met waarschuwingen voor het risicovolle gebruik 
van sociale media. Informatie over het Politiekeur-
merk Veilig Wonen en over meldingen van verdachte 
situaties bij de politie is veel zinvoller. Voorlichting 
zou wel kunnen worden verrijkt met specifieke 
adviezen. Bijvoorbeeld om adresgegevens af te 
schermen. Want zonder die informatie heeft het 
voor woninginbrekers zeker geen zin om sociale 
media af te speuren. <<

De auteur is beschikbaar voor vragen en discussies  

via e-mail: lindanagelhout@gmail.com en Twitter:  

@Lindo1509. Gebruik bij tweets #Secondant.
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>>

door Eric Bervoets en Hans Moors 
De auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk Lokale 

Zaken in Rotterdam en Lokaal Centraal – Expertgroep 

Maatschappelijke Vraagstukken in Tilburg.  

Dit artikel is gebaseerd op hun boek Frontlijnwerkers  

in de veiligheidszorg. Gevalstudies, patronen, analyse.

 S
teeds meer organisaties houden zich bezig 
metpolicing, dat wil zeggen formele sociale 
controle. Die trend verklaart waarom veilig-
heid, welzijn en zorg in elkaar zijn gaan over-

lopen. En daarom verschijnen bij de uitvoering van 
integraal veiligheidsbeleid naast politie, justitie en 
gemeenten ook andere beroepsgroepen ten tonele. 
Deze (relatieve) nieuwelingen zijn grotendeels  
zogenoemde frontlijnwerkers: eerstelijnswerkers  
of streetlevel bureaucrats. Denk aan sociaal-medisch 
verpleegkundigen, onderwijzers of opbouwwerkers. 
Het frontlijnkarakter van deze beroepen is van  
groot belang voor de sturing en de uitvoering van 
veiligheidsbeleid. Maar er ontstaan ook dilemma’s 
en wrijving. 

De term frontlijnwerker wordt meestal in een adem 
genoemd met frontlijnsturing. Volgens bestuurs-
kundige Pieter Tops betekent die sturing dat wordt 
uitgegaan van het werk zelf, oftewel van de primaire 
processen tussen burger en bestuur. Frontlijnsturing 

vertrekt vanuit een actielogica die is gebaseerd op 
effectieve interventies. Daarmee verschilt deze 
vorm van werken van de traditionele beleidssturing 
die start met politieke doelen, sturing en verant-
woording. 

Frontlijnwerk in  
de veiligheidszorg  
is geen  
lopendebandwerk

Frontlijnsturing komt vooral in het nieuws als er iets 
verkeerd gaat. Denk aan incidenten bij jeugdzorg  
of met politiegeweld. Frontlijnsturing is daarnaast 
uiterst actueel. Denk aan de sociale wijkteams en de 
integrale veiligheidsteams die in allerlei gemeenten 
zijn of worden ingesteld. Dit soort multidisciplinaire 
teams op straat, die in direct contact staan met  
burgers, zijn bedoeld om ambtelijke verkokering  
te verminderen én publiek-private samenwerking  
te verbeteren. Verwacht wordt dat hierbij een breed 
perspectief bij de aanpak van een heel concrete  
veiligheidsproblematiek behouden kan blijven. 
Voorbeelden zijn benaderingen van problemen  

Jongerenwerkers, onderwijzers, huismeesters, klantmanagers bij sociale 
diensten, sociaal-medisch verpleegkundigen. Het zijn voorbeelden van  
de uiteenlopende typen professionals die een rol – kunnen – spelen in de 
veiligheidspraktijk. Eric Bervoetsen Hans Moorsschrijven over de kansen  
en uitdagingenvoor frontlijnwerkers.

Frontlijnwerkers zoals 
huismeesters van woning
corporaties kunnen een 
bijdrage leveren aan 
maatschappelijke veilig
heid / foto: Inge van Mill.

Eerstelijnswerk in de veiligheidspraktijk 

IN DE FRONTLINIE 
VOOR VEILIGHEID 
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achter de voordeur en van criminele jeugd(groepen). 
Frontlijnwerkers zijn in die zin de pijlers onder de 
participatiemaatschappij. Zonder hun inzet komen 
buurtbewoners niet in actie. 

MODEWOORD
Frontlijnsturing is meer dan een modewoord.  
Deze manier van werken wordt cruciaal voor onze 
veiligheidszorg. Er zijn de afgelopen jaren de nodige 
studies verschenen naar integrale samenwerking, 
veiligheidsketens en netwerken. Maar deze studies 
onderbelichten het feit dat een toenemend aantal 
partijen in de veiligheidszorg in feite frontlijn-
organisaties zijn. En dat accent is wel van belang. 
Want frontlijnwerkers en hun organisaties hebben 
een aantal eigenaardigheden. Ten eerste beschikken 
deze beroepsgroepen over een eigen beroepscultuur 
met uitgesproken normen over het dagelijks werk. 
Ten tweede wordt het beleid pas echt ingekleurd 
tijdens de uitvoering, omdat frontlijnwerkers  
professionele ruimte nodig hebben om hun werk 
goed te doen. Met andere woorden: frontlijnwerk  
in de veiligheidszorg is geen lopendebandwerk.  
Er is sprake van een diversiteit aan doelgroepen en 
casus. Dat vraagt van professionals dat zij zich als 
ondernemers opstellen, en kunnen omgaan met 
precaire situaties die anders zijn dan in protocollen 
zijn voorzien. 

Frontlijnwerkers 
bepalen welke  
burger wat, hoe  
en wanneer krijgt

Het alledaagse werk van frontlijnwerkers kenmerkt 
zich door veelvuldig contact met burgers, een zekere 
beleidsvrijheid en een cultuur van vakmanschap. 
Vanwege een bijna onbegrensde maatschappelijke 
vraag hebben ze ook te maken met een continue 
werkdruk. Kenmerkend is verder dat hun inzet vaak 
doelgroepspecifiek of gebiedsgericht is. Daarbij 
combineren frontlijnwerkers een generalistische 
taakopvatting met een fingerspitzengefühl voor 
wat er gebeurt in het hier en nu. De meest concrete 
omschrijving van wat frontlijnwerkers doen, is: het 
bevorderen van kwaliteit van leven in de buurt door 

positieve initiatieven te ondersteunen en (dreigende) 
misstanden te voorkomen of zonodig te repareren. 

Frontlijnwerkers zijn dan ook de poortwachters  
van de publieke dienstverlening. Zij bepalen welke 
burger wat, hoe en wanneer krijgt. Ze zijn lang niet 
allemaal in dienst van de overheid. Een groot deel 
van de frontlijnwerkers is in dienst van particuliere 
organisaties. Wel wordt dat werk doorgaans met 
overheidsbudgetten gefinancierd en in opdracht 
van overheden verricht. Soms zijn frontlijnwerkers 
werkzaam bij partijen die al van oudsher betrokken 
zijn bij lokale veiligheid. Maar zelfs als dat niet het 
geval zou zijn, spelen opbouwwerkers, huismees-
ters, klantmanagers bij sociale diensten, jongeren-
werkers, of verpleegkundigen in de zorg voor  
dak- en thuislozen een rol in de veiligheidspraktijk.

In het boek Frontlijnwerkers in de veiligheidszorg 
komen vijftien professionele disciplines aan bod. 
Natuurlijk zijn daarin de primaire partijen in de  
veiligheidsketen vertegenwoordigd, zoals politie  
en justitie. Denk aan wijkagenten, meldkamer-
centralisten en politiehondengeleiders. Hoewel  
zij in de praktijk relatief weinig aandacht krijgen, 
zijn zij cruciale professionals in het frontlijnwerk.  
Daarnaast is aandacht nodig voor partijen die bij 
lokale veiligheid en leefbaarheid betrokken zijn  
vanuit de bijdrage die zij leveren aan preventie, 
nazorg of een persoonsgerichte aanpak. Bijvoor-
beeld jongerenwerkers, reclassering- en opbouw-
werkers, klantmanagers bij sociale diensten,  
en huismeesters in dienst van woningcorporaties.  
Hun bijdrage aan de veiligheidszorg ligt inmiddels 
al bijna voor de hand. Voor verpleegkundigen die 
zich om dak- en thuislozen bekommeren, is dat 
zeker nog niet het geval. Net als voor professionals 
in de vrouwenopvang, inspecteurs van de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit, en docenten  
in het primair en voortgezet onderwijs. Zeker in het 
huidige tijdsgewricht is het interessant om ook te 
kijken naar de inzet van ervaringsdeskundige vrij-
willigers in de dagopvang van kwetsbare, chronisch 
psychiatrische patiënten. Zij zijn strikt genomen 
misschien geen professionals, maar zonder twijfel 
wel frontlijnwerkers.

KLEINE ONDERNEMERS
Als iedereen steeds aangeeft dat frontlijnwerkers 
hun werk moeten kunnen doen, hoe kan dan hun 

professionele ruimte worden georganiseerd? Hoe 
kunnen ze steun ervaren, verder professionaliseren, 
inzetbaar blijven en kennis delen? Hoe komen ze  
tot probleemoplossingen te midden van alle regels, 
richtlijnen, protocollen en systemen die hun dage-
lijkse werk kunnen (de)stabiliseren? Het antwoord 
luidt: door hen te beschouwen als kleine onder-
nemers, nieuwsgierige avonturiers, betrokken  
doeners. Kortom, als professionals die zich niet alles 
gelegen laten liggen aan systeemeisen. Het is dan 
ook belangrijk om inzicht te hebben in wat frontlijn-
werkers doen, waarom ze dat weloverwogen doen 
en hoe ze hun agenda’s beheren. 

Want ook in het land van de frontlijnwerkers waait 
de wind van evidence basedwerken. Er wordt steeds 
meer aandacht gevraagd voor zogeheten werkzame 
bestanddelen in interventies. Dit vanuit een nadruk 
op resultaten die bereikt moeten worden en vanuit 
een besef dat capaciteit maar een keer kan worden 
ingezet. Toch is de vraag wat werkt niet altijd zalig-
makend. Minstens zo relevant is de vraag hoe het 
komt dat iets werkt. Ligt het (alleen) aan de gebruikte 
methode? Of zijn het (ook) de frontlijnwerkers zelf 
die het verschil maken? Bijvoorbeeld door de manier 
waarop zij zaken behandelen, cliëntrelaties aangaan, 
en hun kennis en ervaring inzetten? 

De veiligheidszorg wordt er qua organisatie- of  
netwerkstructuur niet simpeler op. Er zijn steeds 
meer partijen, beroepsgroepen en beroepsculturen. 
En de focus op de effectiviteit van interventies 
neemt toe. Dit alles belast de samenwerking tussen 
de verschillende betrokken partijen. Tegelijkertijd  
is een voortdurende (negatieve) dynamiek binnen 
organisaties waarneembaar. Reorganisatie volgt op 
reorganisatie. De omgeving van de frontlijnwerker 
kenmerkt zich wat dat betreft bepaald niet door rust, 
regelmaat en zekerheden.

Wat werkt,  
is slechts een kant 
van het verhaal

Frontlijnwerkers staan symbool voor een fatsoen-
lijke samenleving. Hun front is op de straat, achter 
de voordeur, of in de spreekkamer. Wie professioneel 

bezig is in de eerstelijnszorg, of werkt aan de leef-
baarheid en de veiligheid van een buurt, is al snel 
onderdeel van een wijkteam. Dan komen uitdagin-
gen in beeld om integraal en met burgers te werken. 
En vervolgens gaat het over breed kijken en over  
het bundelen van krachten tussen generalisten en 
specialisten. Maar er ligt ook een uitdaging op een 
ander vlak. Want veel professionals voeren binnen 
hun eigen organisaties een strijd om handelings-
vrijheid, ruggensteun en begrip voor uitzonderlijke 
zaken. 

VERGROOTGLAS
Het lukt tegenwoordig goed om samen te werken in 
de veiligheidszorg. Vooral als het gaat om frontlijn-
werkers die op uitvoeringsniveau aan de slag zijn.  
Er komt wel meteen een hindernis in beeld. Front-
lijnwerkers in multidisciplinaire verbanden missen 
geregeld steun vanuit hun moederorganisatie.  
Als ze daarbij af en toe de grenzen van hun mandaat 
opzoeken en lef tonen, nemen chefs en managers 
dat niet altijd in dank af. Precies op deze plek  
botst de frontlijnsturing dus met de klassieke  
beleidssturing van de leidinggevenden. Daarom is 
bewustwording nodig bij leidinggevenden van wat 
frontlijnsturing echt inhoudt en welke consequen-
ties het heeft voor leidinggeven en leiderschap.  
De huidige medialogica kenmerkt zich door een 
angst voor incidenten. Dat maakt het niet altijd 
even makkelijk voor het management om te  
vertrouwen op de professionaliteit van frontlijn-
werkers. Het werk van frontlijnwerkers is dus lastig 
en ligt onder een vergrootglas. 

Meestal gaat het frontlijnwerk goed – en als het 
eens niet goed gaat, dan is het al snel groot nieuws. 
Maar op de keper beschouwd is frontlijnwerk nu 
eenmaal mensenwerk. In het hedendaags veilig-
heidsbeleid ligt de nadruk op wetenschappelijke 
kennisfundamenten (evidence based practices)  
en goed gedocumenteerde praktijkkennis  
(practice based evidence). Maar dit mag er niet van 
af leiden dat frontlijnwerk in essentie staat of valt  
met de kwaliteit van de uitvoerders. Wat werkt,  
is slechts een kant van het verhaal. Dankzij wie,  
is de andere kant. <<

De auteurs zijn beschikbaar voor vragen en  

discussies via e-mail: info@lokalezaken.com  

en hansmoors@lokaalcentraal.com. 
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>>

door Tjaza Appelman en Henk Ferwerda
De auteurs zijn werkzaam bij Bureau Beke in Arnhem.  

Dit artikel is gebaseerd op hun rapport Met scherp schieten. 

Een onderzoek naar een aantal veiligheidsrisico’s met 

betrekking tot de schietsport in Nederland. 

 N
a de schietpartij in Alphen aan den Rijn  
in 2011, waar een schutter zes mensen  
en daarna zichzelf doodde, zijn diverse 
onderzoeken uitgevoerd naar de achter-

grond van het incident. Het bleek dat de dader vijf 
jaar eerder gedwongen opgenomen was geweest  
in een psychiatrische instelling. Deze informatie 
kwam echter niet naar voren tijdens zijn screening 
voor een wapenvergunning. De onderzoeken leidden 
onder meer tot de aanbeveling om de mogelijkheden 
te onderzoeken voor een interveniërende rol voor 
zorgverleners. Ook is het de vraag of de screening 
van schutters kan verbeteren op basis van risico-
factoren. 

Bureau Beke heeft in 2013 de veiligheidsrisico’s  
van de schietsport geïnventariseerd en maatregelen 
onderzocht om deze gevaren te verminderen.  
Hierbij is het onderzoek gericht op drie thema’s: 
commerciële belangen binnen de schietsport, 
opslag en vervoer van legale wapens en munitie,  
en het laten schieten zonder ‘verlof’ (een vergun-
ning om een schietwapen te gebruiken voor sport  
of jacht). Met literatuuronderzoek, vragenlijsten  
en interviews zijn de veiligheidsrisico’s in kaart 
gebracht. Ook hebben de onderzoekers schiet- 
centra en schietverenigingen bezocht. Tijdens deze  
(on)aangekondigde bezoeken werd de werkwijze 
binnen de schietgelegenheden geanalyseerd  
en werden leden en eigenaren of bestuursleden  
geïnterviewd. Daarnaast hebben mystery guests 
bezoeken afgelegd om te ervaren hoe het is om als 
recreant op een schietbaan te schieten. En om mee 
te maken hoe er met de veiligheid wordt omgegaan. 

ACHTTIEN SCHIETBEURTEN
Nederland telt ongeveer 42 000 sportschutters  
en 28 000 jagers. Samen bezitten zij ruim 168 000 
wapens. Sportschutters moeten zich verplicht  

Veiligheidsrisico’s in de schietsport 

VAN THUIS-
CONTROLES TOT 
TREKKERSLOTEN 

Sinds het schietincident in Alphen aan den Rijn ligt de schietsport in 
Nederland onder een vergrootglas. Tjaza Appelman en Henk Ferwerda doen 
voorstellen waarmee de schietsportsector en politie veiligheidsrisico’s 
kunnen verminderen.

Ill
us

tr
at

ie
: H

an
s 

Sp
ra

ng
er

s

SECONDANT #6 | DECEMBER 2013 3736 SECONDANT #6 | DECEMBER 2013 

‹ Vorige pagina Volgende pagina › 



aansluiten bij een van de 784 verenigingen. Daar-
naast zijn er in Nederland 34 schietcentra en 60 
wapenhandelaren. Sportschutters komen in aan-
merking voor een verlof wanneer zij een jaar lang 
aspirant-lid zijn geweest bij een schietvereniging en 
minimaal achttien schietbeurten hebben gemaakt. 
Ieder jaar moet dit verlof worden verlengd. Naast 
sport schutters mogen introducés drie keer per jaar 
bij een schietvereniging meedoen. Bij schietcentra 
mag bovendien iedereen als recreant komen schieten 
onder toezicht van een bevoegde instructeur. 

Uit onderzoek  
blijkt dat wapen -
gebruik toeneemt  
naarmate er meer  
wapenbezit is

In de afgelopen zeven jaar zijn 720 personen  
geroyeerd door de politie of Koninklijke Nederlandse 
Schietsport Associatie (KNSA). Het verlof van deze 
personen is ingetrokken, zodat zij de schietsport 
niet meer mogen beoefenen. Het aantal geweigerde 
verloven en aktes, waarschuwingen, en ingetrokken 

verloven en aktes is in de afgelopen vier jaar  
toe genomen (zie figuur 1). Daarvoor heeft de politie 
verschillende motiveringen. Een van de belangrijk-
ste redenen is dat een persoon antecedenten heeft.  
Een verlof of akte kan ook worden ingetrokken als 
mensen verkeerd omgaan met hun wapens.

Ondanks deze vormen van toezicht vinden er binnen 
de schietsport soms incidenten plaats. Het aantal 
incidenten met legale wapens, waar onder politie- 
en legerwapens, is slechts 5 procent van alle inciden-
ten met vuurwapens. Gemiddeld overlijden er twee 
personen per jaar door een legaal vuurwapen van 
een verlof- of aktehouder. Het is een open deur, maar 
de grootste risico’s met wapens liggen dus veel 
meer in het illegale circuit dan in de legale schiet-
sport. Kanttekening hierbij is dat uit internationaal 
onderzoek blijkt dat wapengebruik toeneemt  
naarmate er meer wapenbezit is. Maar het legale 
wapenbezit in Nederland vermindert sinds 2010.

OVERVALLEN
Uit het onderzoek van Bureau Beke zijn negen veilig-
heidsrisico’s naar voren gekomen. De vier belang-
rijkste daarvan worden hier toegelicht. Deze risico’s 
zijn door respondenten benoemd. Cijfermatige 
onderbouwing is namelijk nauwelijks te vinden.

Het eerste veiligheidsrisico betreft de kwetsbaarheid 
van de opslag en het vervoer van wapens en munitie. 
In 2010 zijn 86 wapens bij inbraken gestolen en in 
2011 waren dit er 75. Daarnaast zijn er enkele inciden-
ten bekend waarbij sportschutters zijn overvallen 
tijdens hun route van huis naar de schietvereniging. 

Het risico bestaat  
dat aspirant- 
leden te laat  
worden gescreend

Het tweede veiligheidsrisico schuilt in de grote  
variatie in kwantiteit en kwaliteit van de thuis-
controles bij verlofhouders die de politie uitvoert.  
Uit cijfers van de politie (die zijn gebaseerd op de 
oude korpsindeling) blijkt dat het aantal controles 
bij verlofhouders varieert van 15 tot 100 procent  
van alle verlofhouders per korps. Daarnaast worden 
controles steeds vaker uitgevoerd door wijkagenten 
of studenten van de Politieacademie. Zij hebben 
echter aanzienlijk minder kennis van wapens en 
munitie dan agenten van de afdeling Bijzondere 
Wetten. Omdat de thuiscontroles een essentieel 
onderdeel uitmaken van het verlofstelsel, kan dit tot 

gevaren leiden. De thuiscontroles vormen het enige 
moment dat verlofhouders thuis op naleving van  
de regels worden gecontroleerd. Schietverenigingen 
worden verder niet of nauwelijks gecontroleerd. 
Daardoor ontbreekt adequaat toezicht op de 
na leving van de wet- en regelgeving rond schieten 
zonder verlof. 

Zoals gezegd moeten sportschutters een jaar lid zijn 
van een schietvereniging voordat een wapenverlof 
kan worden aangevraagd. In dit jaar leren aspirant-
leden omgaan met wapens. Een screening door de 
politie vindt pas plaats wanneer zij na dit jaar – en 
minimaal achttien schietbeurten – een verlof aan-
vragen. Het risico bestaat dus dat aspirant-leden te 
laat worden gescreend. Op basis van cijfers van de 
politie blijkt dat jaarlijks zeventig personen worden 
geweigerd voor een verlof omdat zij niet geschikt 
zouden zijn. Deze personen hebben dan dus al een 
jaar lang met een (verenigings)wapen kunnen  
oefenen. Met alle risico’s van dien.

Het vierde veiligheidsrisico komt voort uit het ont-
breken van een landelijke registratie van introducés 
en recreanten. Hierdoor is er geen controle op het 
aantal keren dat introducés en recreanten per jaar 
schieten. Kwaadwillende schutters kunnen op  
die manier gemakkelijk bekwaam worden, zonder  
dat sprake is van een screening. De omvang van  

Figuur 1> Aantal waarschuwingen, ingetrokken en geweigerde verloven en aktes door de politie
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dit veiligheidsrisico is moeilijk in kaart te brengen, 
maar tijdens het onderzoek is het meerdere malen 
door respondenten naar voren gebracht. 

EXTREME SPORTEN
Door een aantal maatregelen te nemen, kunnen 
bovenstaande veiligheidsrisico’s in de schietsport 
worden beperkt. Het gaat meestal om relatief  
eenvoudig in te voeren bestuursrechtelijke en  
civielrechtelijke instrumenten. 

Het is van groot 
belang dat kwaliteit 
en kwantiteit van 
controles door  
de politie toenemen

De veiligheidsrisico’s rondom de kwetsbaarheid  
van de opslag en vervoer kunnen worden beperkt 
door kwaliteitseisen aan wapenkluizen te stellen.  
Ook het verplicht stellen van een trekkerslot of  
verankering van het wapen kan daarbij helpen. 
Daarnaast kunnen de KNSA en schietverenigingen 
ervoor zorgen dat informatie over schutters (zoals 
woonplaats en type wapen) niet openbaar te vinden 

is op internet. Daardoor wordt de kans op gerichte 
inbraken verminderd. 

Om late screening rondom aspirant-leden te voor-
komen, kan de screening in de procedure van verlof-
aanvraag naar voren worden verplaatst. Verder geldt 
voor sportschutters sinds 2013 een verplichting om 
bij het aanvragen van hun verlof een inlichtingen-
formulier in te vullen. Hierin worden vragen gesteld 
over de geestelijke gesteldheid en het medicijn-
gebruik van de aanvrager. Dit inlichtingenformulier 
kan ook aan aspirant-leden worden voorgelegd.  
De vereniging en de politie komen er dan niet na  
een jaar achter dat deze persoon ongeschikt is voor 
een wapen. 

Een andere maatregel is om een landelijke registratie 
van recreanten en introducés in te voeren. Dan  
kan worden gemonitord hoe vaak deze personen  
schieten. Ook een eigen verklaring die introducés  
en recreanten bij schietcentra of schietverenigingen 
invullen, kan het veiligheidsrisico rondom deze 
schutters zonder verlof beperken. Dergelijke ver-
klaringen zijn al gebruikelijk bij extreme sporten.

Tot slot is het van groot belang dat de kwaliteit en 
kwantiteit van controles door de politie toenemen. 
Hierbij gaat het niet alleen om de thuiscontroles  
bij verlofhouders, maar ook om de controles bij 

schietverenigingen en -centra. Bij deze maatregelen 
zouden verschillende partijen in de sector, zoals de 
KNSA of Nederlandse Bond van Schietbaanhouders, 
de politie kunnen ondersteunen. Zo zou de sec tor 
zelf ook met mystery guests bezoeken kunnen 
afleggen om de veiligheid op schietbanen te  
controleren. Daarnaast ligt het voor de hand dat 
schiet verenigingen en -centra een oogje houden  
op fouten en ongewenst gedrag. Want zij zien  
dagelijks van dichtbij hoe schutters omgaan met 
wapens en munitie. 

De schietsport is  
zich bewust van het 
feit dat er met scherp 
geschoten wordt

Het onderzoek heeft laten zien dat de sector zich 
bewust is van het feit dat er met scherp geschoten 
wordt: de veiligheidsrisico’s worden breed onder-
kend. Iedereen binnen de sector realiseert zich dat 
onzorgvuldig handelen kan leiden tot het verlies van 
verlof of akte. Zo hebben meerdere sportschutters 
aangegeven dat ze nooit te hard rijden, omdat  
dit kan leiden tot antecedenten en dus tot verlies  

van het verlof. Desondanks is het goed als de politie  
en sector samen veiligheidsrisico’s bespreken  
en aanpakken. Het gaat in de schietsport toch om  
een vrijetijdsbesteding waarin met vuurwapens 
gewerkt wordt – en dit maakt het net even anders 
dan andere sportieve prestaties. <<

De auteurs zijn beschikbaar voor vragen en discussies  

via e-mail: t.appelman@beke.nl en h.ferwerda@beke.nl  

en Twitter: @BureauBeke. Gebruik bij tweets #Secondant.

SECONDANT #6 | DECEMBER 2013 4140 SECONDANT #6 | DECEMBER 2013 

‹ Vorige pagina Volgende pagina › 



>>

onder te brengen bij het Centrum Fietsdiefstal. Daarin bundelen 
AVc en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) sindsdien kennis en capaciteit om het aantal fietsdief
stallen in Nederland – verder – terug te brengen. 

“In de beginperiode zijn we vooral druk geweest met de 
opbouw en positionering van het Centrum Fietsdiefstal.  
Zodat alle partners ons leren kennen en vertrouwen. En dat  
is gelukt: we zijn echt een spin in het web geworden”, zegt 
Mojgan Yavari, de landelijke coördinator van de aanpak  
fietsdiefstal bij AVc. Het Centrum Fietsdiefstal organiseert 

 H
et kabinetBalkenende IV zette de aanpak van  
fietsdiefstal in 2008 hoog op de agenda. Het doel: 
100000 minder fietsdiefstallen in 2010 ten opzichte 
van 2006. Samen met het ministerie van Binnen

landse Zaken en Koninkrijksrelaties nam de Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit (AVc) het initiatief tot oprichting van de 
stuurgroep aanpak fietsdiefstal. Daarin werken onder andere 
politie, Openbaar Ministerie (OM), gemeenten, verzekeraars 
en brancheverenigingen samen. En de stuurgroep is na 2010 
niet gestopt. Al in 2008 besloten de deelnemers om de samen
werking voort te zetten, en de uitvoering van de activiteiten 

Bedrijfsleven

De laatste jaren is het aantal geregistreerde fietsdiefstallen in Nederland flink 
gedaald. Maar nieuwe diefstalfenomenen steken de kop op, signaleren 
politie, gemeenten en bedrijfsleven. Het Centrum Fietsdiefstal ziet dan  
ook nog volop uitdagingen voor de toekomst. “Aan de grensstreken heeft  
de politie te maken met een hausse aan diefstallen, vooral van e-bikes.”

  REPORTAGE  Publiek-private samenwerking tegen fietsdiefstal 

 ‘ONZE AANPAK 
IS NET 
EEN KETTING’ 

Een uniek framenummer kan 
opsporing van gestolen fietsen 
verbeteren en het terugvind
percentage verhogen / foto: 
Karine Versluis.
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voorlichtingsactiviteiten en verspreidt kennis onder (lokale) 
partijen over de aanpak van de problematiek. De activiteiten 
van het centrum komen voort uit samenwerking tussen de 
vijftien partners, waaronder BOVAG, RAIVereniging, ANWB, 
RDW, fietsverzekeraars, Fietsersbond en Stichting ART. 

GRENSSTREKEN
De directe schade van fietsdiefstal in Nederland bedraagt  
tientallen miljoenen per jaar. Van alle vormen van vermogens
delicten waarover de Veiligheidsmonitor van het CBS rappor
teert, komt fietsdiefstal het vaakst voor. In 2012 was naar 
eigen zeggen 4 procent van de Nederlanders slachtoffer  
van fietsdiefstal. Toch is tussen 2005 en 2011 het aantal  
geregistreerde fietsdiefstallen met bijna een kwart gedaald.  
Dat becijferde de meest recente editie van Criminaliteit  
en Rechtshandhaving, de publicatie waarin het CBS en 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum  
cijfermatige ontwikkelingen in de strafrechtketen in kaart 
brengen. 

‘Het totale schadebedrag 
van fietsdiefstal  
neemt fors toe’

“De laatste jaren is er een duidelijke afname te zien geweest  
in het aantal fietsdiefstallen, maar inmiddels is er sprake van 
een stagnering. Dat komt voornamelijk door de diefstal van 
elektrische fietsen”, aldus Colin Voetee, die als projectleider  
bij het CCV werkzaam is bij het Centrum Fietsdiefstal. Enra,  

die zich marktleider in fietsverzekeringen noemt, herkent 
deze trend. Douwe Boeijenga, directeur van Enra: “Het aantal 
claims voor gestolen ebikes groeit. Daarmee neemt het totale 
schadebedrag van fietsdiefstal fors toe, want het gaat hier 
natuurlijk om duurdere fietsen. Het vermoeden bestaat dat 
hierbij ook georganiseerde misdaad richting andere landen 
een rol speelt. Aan de grensstreken heeft de politie te maken 
met een hausse aan diefstallen, vooral van ebikes.” Enra heeft 
het risicoprofiel van de elektrische fiets inmiddels aangepast, 
zegt Boeijenga. “De gebruikersgroep en het type gebruik  
van de elektrische fiets zijn veranderd. Vijf of zes jaar geleden 
reden vooral oudere recreatieve fietsers op ebikes. Nu gebruikt 
een jongere doelgroep de fiets in de stad.” En in die stedelijke 
omgevingen is het risico op fietsdiefstal nu eenmaal groter. 
Tegelijkertijd blijken ebikes ook op het platteland een  
dankbaar doelwit voor dieven. Want daar nemen gebruikers  
volgens fietsverzekeraars minder preventiemaatregelen.

CHINA
Inmiddels behoort de aanpak van fietsdiefstal niet meer tot  
de prioriteiten van het landelijke veiligheidsbeleid. Op lokaal 
niveau staat de problematiek nog wel hoog op de agenda, 
merkt Yavari. “Veel gemeenten ervaren wel degelijk een  
probleem – fietsdiefstal is toch vaak een vorm van draaideur
criminaliteit, en men wil dat soort veelplegers blijven aanpakken. 
Maar omdat fietsdiefstal geen landelijke prioriteit is, hebben 
politie en gemeenten het thema vaak niet opgenomen in  
het beleidsprogramma. En dan kan er dus geen capaciteit  
of budget voor maatregelen worden vrijgemaakt.” 

De stuurgroep fietsdiefstal heeft ook tegenwind te verduren 
omdat de verplichte framenummerregistratie niet doorgaat. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu liet onderzoek  
uitvoeren naar de effectiviteit van die maatregel. De conclusie: 
het aantal gestolen fietsen zal er niet door verminderen.  
Dat zou te maken hebben met onder meer de lage aangifte
bereidheid onder slachtoffers. Niet meer dan een kwart van  
de slachtoffers van fietsendiefstal doet aangifte. En bij onge
veer de helft van deze aangiften kunnen burgers geen frame  
of tagnummer opgeven. Daardoor zou een framenummer
verplichting geen enkel effect hebben op het terugdringen  
van het aantal fietsendiefstallen.

‘Een verplicht  
framenummer zou de 
opsporing verbeteren’

Het Centrum Fietsdiefstal is al jarenlang pleitbezorger van een 
verplichte framenummerregistratie. Op dit moment beschikt 
naar schatting 85 procent van de sinds 2005 geproduceerde 
fietsen in Nederland over een uniek framenummer (dat bij
voorbeeld is aangebracht via een chip van de RAIVereniging). 
De overige fietsen – vaak goedkope exemplaren uit bijvoor
beeld China – zijn alleen voorzien van een serienummer.  
En dat betekent dat ze na diefstal niet herleidbaar zijn naar  
de rechtmatige eigenaar. En er zijn meer redenen om een  
framenummerverplichting in te voeren, zegt Yavari van AVc: 
“Daarmee zou de politie meer mogelijkheden krijgen om  
op grote schaal fietsen te controleren op diefstal. Nu kan  
de politie alleen op basis van de Wegenverkeerswet een fiets  
controleren, bijvoorbeeld door eerst te beboeten op niet 

werkende verlichting. En de politie kan in actie komen als er 
een concreet vermoeden is van diefstal. Bijvoorbeeld als er 
geen barcode op het frame staat, of als het slot open is zonder 
dat de sleutel erin zit. Maar op een hotspot willekeurig alle 
fietsers langs de kant van de weg zetten om te controleren op 
diefstal, is niet mogelijk. Een verplicht framenummer zou de 
opsporing verbeteren.” Ook voor gemeenten, die vaak kampen 
met overvolle fietsenstallingen bij stations en winkelcentra, 
zou de framenummerverplichting voordelen bieden. “Op grond 
van de Algemene Plaatselijke Verordening kunnen gemeenten 
verkeerd gestalde fietsen verwijderen. Maar er kan niet met 
een scanner snel worden gecheckt of ze afkomstig zijn van 
fietsdiefstal. Dat maakt controle op gestolen fietsen een kost
bare en tijdrovende opgave.” 

STOK
Net als andere actuele veiligheidsinitiatieven is het Centrum 
Fietsdiefstal gebaseerd op publiekprivate samenwerking. 
Opmerkelijk is dat het initiatief tot de aanpak is genomen 
door het bedrijfsleven. Fietsfabrikanten hadden al allerlei 
maatregelen genomen om diefstal tegen te gaan – en vroegen 
om inzet vanuit de overheid. Want een fiets kan wel zijn uit
gerust met een chip met een uniek framenummer. Maar als  
de politie geen opsporingscapaciteit inzet, wordt een gestolen 
exemplaar nog altijd niet teruggevonden. Yavari: “Onze aan
pak is net een ketting: alles is van elkaar afhankelijk en elke 
schakel is belangrijk. De politie heeft onlangs nog, vlak over de 
grens, een loods met wel tachtig gestolen fietsen aangetroffen. 
Maar het terugvindpercentage kan niet omhoog gebracht 
worden zolang burgers geen aangifte doen. Of als ze bij  
de aangifte niet het framenummer, de kleur en het merk  
van hun fiets kunnen noemen.” Voetee vult aan: “Zonder de >>
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betrokkenheid van publieke én private partijen hadden we niet 
kunnen bereiken dat fabrikanten chips inbouwen om fietsen 
van een uniek framenummer te voorzien. En zonder Bovag 
hadden we moeilijk retailers kunnen overtuigen om mee te 
werken aan het fietsdiefstalregister.” Sinds 2008 is het lande
lijke fietsdiefstalregister van de RDW via internet openbaar  
te raadplegen, zodat winkeliers en handelaars in tweedehands 
fietsen kunnen controleren of een fiets als gestolen geregi
streerd staat. Zo’n registratiesysteem is uniek in de wereld,  
en heeft het Centrum Fietsdiefstal al aandacht opgeleverd  
uit onder andere Australië, België, Italië, Polen en Spanje.

‘Een samenwerkings-
verband kan onmiddellijk  
uiteenvallen als de  
overheid financiering 
beëindigt’

Bijzonder is dat de deelnemers aan het Centrum Fietsdiefstal 
niet alleen met elkaar om tafel zitten, maar de activiteiten  
ook gezamenlijk betalen. In veel gevallen worden veiligheids
projecten gefinancierd door de overheid, en sluiten private 
partijen daarbij aan. Dat komt de continuïteit van de samen
werking niet ten goede, weet Voetee. “Een samenwerkings
verband kan dan onmiddellijk uiteenvallen als de overheid de 
financiering beëindigt. Het Centrum Fietsdiefstal is en blijft 
van alle partners. Iedere partij is echt onderdeel van de samen
werking, en heeft daardoor ook zeggenschap en energie om 

ervoor te gaan. We zien allemaal waarvoor we betalen, en dat  
is een goede stok achter deur om samenwerking minder  
vrijblijvend te houden.” 

GRAVEERTEAM
In de strijd tegen fietsdiefstal worden naast repressieve ook 
preventieve maatregelen ingezet. De lokfietsen behoren tot 
een succesnummer in de dadergerichte aanpak. Met onder
steuning van fietsfabrikanten en van verzekeraars Enra  
en Unigarant heeft het Centrum Fietsdiefstal een pool van  
bijna honderd lokfietsen opgebouwd. Gemeenten en politie 
kunnen de fietsen lenen voor gerichte acties. Het Centrum 
Fietsdiefstal maakte met het OM afspraken over de afhan
deling van processen verbaal om te voorkomen dat zaken  
geseponeerd worden. Yavari: “Met de 35 lokfietsen met een 
gpssysteem kan de politie zonder te surveilleren nagaan  
waar de gestolen fiets zich bevindt, en vervolgens de dader 
oppakken. En het systeem maakt het ook mogelijk om de fiets 
na de diefstal een periode te volgen, zodat de heler in beeld 
komt.” Het succes van deze aanpak blijkt wel uit de cijfers over 
2013. In de eerste zes maanden van dat jaar is via het Centrum 
Fietsdiefstal bijna tweehonderd keer een lokfiets ingezet,  
wat leidde tot honderd aanhoudingen. 

De fietsfabrikanten hebben een grote stempel gedrukt op  
de diefstalpreventie. Bijvoorbeeld via het gebruik van unieke  
framenummers, chips en sloten met een keurmerk van de 
Stichting ART. Daarnaast zorgt het Centrum Fietsdiefstal voor 
voorlichting aan winkeliers en hun klanten. Er is bijvoorbeeld 
een protocol opgesteld dat fietshandelaars helpt om bij 
inkoop van een tweedehands fiets na te gaan of er diefstal  
in het spel is. 

‘Zonder publiek-private 
samenwerking kun je  
weinig bereiken, bij welke 
problematiek dan ook’

De publieksvoorlichting van het Centrum Fietsdiefstal krijgt 
vorm via onder meer een graveerteam en een promotieteam. 
Gemeenten en politie in het hele land kunnen de teams  
inzetten bij de ondersteuning van voorlichtingscampagnes en 
lokale graveeracties. De teams zijn samengesteld uit jongens 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, die door een jobcoach
bedrijf worden opgeleid en naar werk toegeleid. Ook bij de 
gemeentelijke Algemene Fiets Afhandel Centrales (AFAC’s) 
wordt dit personeel ingezet. Bij de centrales worden gevonden, 
verwijderde fietsen ondergebracht, om ze vervolgens terug  
te bezorgen bij de rechtmatige eigenaar of legaal weer in  
het verkoopcircuit te brengen. Inmiddels zijn er 27 AFAC’s in 
Nederland, en kunnen kleinere gemeenten via een zogenoemde 
AFAClight gebruik maken van een regionale of landelijke 
 centrale.

GOED HUISVADER
Welke lessen kunnen andere publiekprivate samenwerkings
verbanden leren uit de recente ervaringen met de aanpak van 
fietsdiefstal? Yavari: “Ik heb geleerd dat zonder publiekprivate 
samenwerking je weinig kunt bereiken, bij welke problematiek 
dan ook. Bijvoorbeeld: op dit moment wordt vanuit de branche 
gedacht aan betere chips. Dan is het nodig om de politie, 
gemeenten, verzekeraars en fietsleveranciers te betrekken. 

Want scanners moeten de chips straks wel kunnen uitlezen. 
Als relevante partijen nauw betrokken worden bij dit soort 
ontwikkelingen, voelen ze zich ook direct verantwoordelijk. 
Als er al veel geregeld is, dan zien ze zichzelf niet als volwaar
dige partner.” 

Een ander leerpunt uit de stuurgroep aanpak fietsdiefstal 
heeft te maken met de concrete, gezamenlijke doelstellingen 
die er gesteld zijn. “Als er geen targets zijn, zijn partijen  
moeilijk aan te spreken op hun inzet”, zegt Yavari. “Er is duide
lijkheid nodig over wie voor welke bijdrage verantwoordelijk is. 
En een aanjager die iedereen wakker houdt.” Zo’n projectcoör
dinator zorgt er ook voor dat de uiteenlopende belangen van 
deelnemers worden afgestemd. En dat het gezamenlijk belang 
niet uit het oog verloren raakt. 

Voor de toekomst ziet het Centrum Fietsdiefstal nog volop 
kansen en uitdagingen. Denk aan een eenduidige registratie 
van fietsdiefstallen, een uitbreiding van het fietsdiefstal
register met verzekeringsgegevens, en een landelijke werk
wijze voor AFAC’s. En aan het bewustzijn van diefstalrisico’s  
bij consumenten kan nooit genoeg worden gedaan, vindt 
Boeijenga. “Ga met je spullen om zoals het een goed huisvader 
betaamt, zeggen wij als verzekeraar altijd. Laatst werden  
tijdens een kerkdienst tien ebikes in een busje geladen.  
Met simpelweg een extra slot was dat voor de dieven een stuk 
moeilijker geweest.” <<
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Column

TUSSENSTAND

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

In maart 2011 verscheen op deze plaats 
mijn column met tien dringend gewenste 
verbeteringen in het slachtofferbeleid. 
Het is nu tijd voor een tussenstand. 

Als kernpunt noemde ik eerder de  
co-financiering van het slachtofferbeleid 
door de daders. Daartoe zou naar Zweeds 
en Belgisch voorbeeld een slachtoffertax 
worden opgelegd aan de 200 000 Neder-
landers die jaarlijks worden veroordeeld 
wegens het plegen van een misdrijf.  
De vervuiler betaalt. Staatssecretaris 
Teeven staat er welwillend tegenover, 
maar er is nog geen besluit genomen. 
Daar staat tegenover dat niet is bezuinigd 
op het slachtofferbeleid. Dat is in deze 
crisistijd zeker een vol punt waard.  
Met enig voorbehoud kunnen ook pun-
ten worden toegekend voor het feit dat 
slachtoffers tegenwoordig beter worden 
geïnformeerd over de tenuitvoerlegging 
van straffen. En dat slachtoffers worden 
geconsulteerd over eventuele voor-

waarden bij vervroegde vrijlating van 
daders. Het loopt misschien nog niet 
helemaal goed, maar er is duidelijk  
werk van gemaakt. 

De hulpverlening aan slachtoffers van 
gewelds- en zedenmisdrijven door 
Slachtofferhulp Nederland is verbeterd. 
Vooral de automatische doorverwijzing 
door de politie is een succes. Recent is 
bovendien het wetsvoorstel voor uitbrei-
ding van het spreekrecht van slachtoffers 
ingediend. Bravo. Mijn voorstel om het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven om  
te bouwen tot een algemene voorschot-
regel voor alle slachtoffers van geweld – 
met waar mogelijk altijd verhaal op de 
dader – heeft het dan weer niet gehaald. 
Gelukkig zal de doelgroep van het fonds 
binnenkort worden uitgebreid met 
slachtoffers van dood door schuld in het 
verkeer. Dus toch een puntje verdiend. 

Alles bij elkaar opgeteld kom ik op een 
zes plus. Ruim voldoende dus. Maar er 
blijven aandachtspunten. Er is niets 
gedaan met mijn voorstel om naar  
analogie van de Britse Commissioner  
for Victimseen soort ombudsman voor 
slachtoffers in te stellen. In Nederland 
zou de Nationale ombudsman geknipt 
zijn als klachtenbureau. En als onaf-
hankelijk rapporteur over de uitvoering  
van het slachtofferbeleid door politie,  
Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp 
Nederland en het Schadefonds  
Geweldsmisdrijven. 

De betaling van smartengeld aan  
nabestaanden van levensmisdrijven en 
verkeersongelukken is ook nog steeds 
niet geregeld. En er zijn helaas geen  
initiatieven genomen om slachtoffers 

beter te beschermen tegen onhebbelijke 
ondervragingen door de verdediging. 
Denk aan een vraag zoals: doet u dat 
vaker, met een wildvreemde man mee-
gaan? In de Verenigde Staten zijn dit 
soort insinuaties bij de wet verboden.  
In Nederland moet het slachtoffer maar 
afwachten of de rechter-commissaris  
of president ingrijpt of niet. 

Ten slotte kunnen de paar honderd 
Nederlandse ingezetenen die jaarlijks in 
het buitenland slachtoffer worden van 
een ernstig geweldsmisdrijf nog altijd 
geen gebruikmaken van het Nederlandse 
schadefonds. Uit een recente Kamerbrief 
blijkt dat er wordt gewacht waar de  
Europese Commissie mee komt. Naar 
mijn oordeel is op dit punt vanuit Brussel 
niets te verwachten. Want harmoni satie 
van de Europese schadefondsen is  
veel te ingewikkeld. Gewoon onder het  
eigen fonds in Rijswijk laten vallen, dus.  
Kost misschien een paar centen, maar 
dat is met invoering van de slachtoffer-
tax gemakkelijk terug te verdienen. <<

HOTSPOT VOOR 
VOORSPELLERS

Buitenlandse berichten

In de regio Amsterdam wordt druk geëx
perimenteerd met het Cardiffmodel. 
Geweldslachtoffers die zich bij de eerste 
hulp melden, worden door medewerkers 
ondervraagd over het waar en wanneer 
van de mishandeling. De geanonimiseer
de informatie wordt vervolgens door
gegeven aan de politie en gemeente.  
Dit om preventieve maatregelen tegen 
uitgaansgeweld te verbeteren. In het 
Britse Cardiff daalde het aantal gewelds
misdrijven dankzij de aanpak met zo’n 
40 procent. In zeven ziekenhuizen in 
Amsterdam en Amstelveen vindt daarom 
sinds 2013 een pilot plaats. Na drie jaar 
zal worden vastgesteld of de werkwijze 
ook hier successen boekt.

Ondertussen is het Verenigd Koninkrijk 
al druk met hele andere zaken. Zo heeft 
Kent zich ontwikkeld tot een hotspot 
voor predictive policing. Met deze combi

natie van criminologie, antropologie en 
wiskunde zou de politie overtredingen 
kunnen stoppen voordat ze überhaupt 
plaatsvinden. Natuurlijk is computer 
mapping niet uniek voor Engeland.  
Maar nieuw in het programma in Kent  
is het gebruik van data over menselijk 
gedrag. Dit maakt het mogelijk om  
te voorspellen waar bijvoorbeeld door
gewinterde inbrekers opnieuw zullen 
toeslaan. De computer blijkt inmiddels 
een aanzienlijk betere voorspeller van 
delicten zoals woninginbraken en  
autodiefstal dan de traditionele politie
analisten.

Ook op gemeentelijk niveau staan de 
ontwikkelingen niet stil. Neem de strijd 
tegen koperdiefstal en frauduleuze 
metaalhandel. Sinds oktober 2013 
beschikken Engelse gemeenten over 
nieuwe wettelijke instrumenten voor  

de aanpak van zogenoemde scrap metal 
dealers. Daarnaast brengt de recente 
richtlijn voor het gebruik van camera
toezicht nieuwe uitdagingen voor 
gemeenten mee. Zo worden er striktere 
voorwaarden gesteld aan gemeentelijke 
verordeningen die ondernemers  
verplichten om bewakingscamera’s in 
hun pubs te plaatsen.

In de planning staat een wet waarmee 
criminelen die zijn veroordeeld voor 
onder andere kindermisbruik, langer 
achter gesloten deuren blijven. Om te 
voorkomen dat zij vanzelf op vrije voeten 
komen na twee derde van de straf te  
hebben uitgezeten, wil de overheid  
de Extended Determinate Sentence intro
duceren. Met deze straf zorgen rechters 
ervoor dat een onafhankelijke commissie 
beoordeelt of een veroordeelde vrijge
laten wordt (en zo ja, onder welke  
voorwaarden). Het uitgangspunt:  
veroordeelden die niet meewerken aan 
hun rehabilitatie, blijven de volledige 
strafduur binnen de gevangenispoorten. 

Successen zijn er ook al te melden.  
Zo vierde het populaire Crimestoppers in 
2013 het 25jarige jubileum. De meldlijn 
ontvangt anno nu maandelijks gemid
deld 31 000 telefoontjes van burgers  
die criminaliteit of verdachte situaties  
willen doorgeven. Daarmee worden  
naar schatting dagelijks 22 verdachten  
gearresteerd voor misdrijven zoals 
drugshandel en fraude met geldbiljet
ten. En het goede nieuws voor Nederland: 
er is geen jarenlange proef nodig om te 
testen of deze aanpak hier gaat werken. 
Want met Meld Misdaad Anoniem  
hebben we die al ruim tien jaar in huis. 
<< Lynsey DubbeldIll
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CCV-nieuws

GEWELD TEGEN AMBTENAREN
Het CCV helpt in 2014 twintig middelgrote gemeenten in 
Nederland bij de aanpak van geweld en agressie tegen  
ambte naren. Deze gemeenten kunnen vervolgens als voor-
beeld dienen voor andere. 

De ondersteuning vanuit het CCV is onderdeel van het meer-
jarige overheidsproject Veilige Publieke Taak (VPT). Daarin zijn 
acht basismaatregelen vastgesteld waarmee overheids   werk  -
gevers geweld en agressie tegen hun personeel kunnen 
tegengaan. Het CCV stimuleert de invoering en versterking  
van het VPT-beleid binnen de ontwikkeling van gemeentelijke 
integrale veiligheidsplannen.

Neem voor meer informatie contact op met  
axel.weggelaar@hetccv.nl 

VEILIGHEIDSBELEVING BEÏNVLOEDEN
Hoewel de criminaliteitscijfers de laatste jaren dalen, zijn 
Nederlanders zich niet veiliger gaan voelen. In het web dossier 
over veiligheidsbeleving geeft het CCV beleidsmakers hand-
vatten om de problematiek aan te pakken. Naast achtergronden 
over trends en landelijk beleid, bevat het dossier praktische 
informatie over bijvoorbeeld analyse en preventie.

De handreikingen en praktijkvoorbeelden die het CCV presen-
teert, draaien rond de Tafel van Twaalf. Dit instrument biedt 
een overzicht van factoren die van invloed (kunnen) zijn op de 
veiligheidsbeleving én die zich lenen voor beleidsbeïnvloeding. 
Naast het webdossier biedt het CCV advies en hulp op maat. 
Bijvoorbeeld met een klankbord, presentatie of workshop. 

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

JEUGDGROEPEN AANPAKKEN
De aanpak van problematische jeugdgroepen blijft ook in 2014 
een speerpunt in het landelijke veiligheidsbeleid. Het e-book 
4 sleutels voor een succesvolle aanpak jeugdgroepenvan  
het CCV helpt lokale veiligheidsprofessionals om effectieve 
instrumenten te kiezen.

Naast het e-book biedt de vernieuwde Database Aanpak Jeugd-
groepen gemeenten en hun veiligheidspartners een hulp-
middel bij de aanpak van probleemjongeren. Dit najaar heeft 
het CCV deze onlinedatabank geactualiseerd en uitgebreid.

Kijk voor meer informatie op:  
www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl

ARBEIDSUITBUITING TEGENGAAN
Zijn souvenirverkopers, au pairs, en champignonplukkers 
moderne slaven? In horeca, bouw, huishoudelijk werk en  
de land- en (glas)tuinbouw komt in ieder geval nogal eens 
arbeidsuitbuiting voor. Met een aantal actuele publicaties 
biedt het CCV nieuwe handreikingen bij de aanpak. 

Zo biedt het vernieuwde webdossier over arbeidsuitbuiting 
onder meer een instrument waarmee gemeenten, politie, 
Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere ketenpartners 
problemen kunnen bestrijden. En de brochure Arbeidsuitbuiting 
– een inleidinghelpt om vroegtijdig te signaleren en in te grijpen.

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

NAZORG NA OVERVALLEN
Elke gemeente kan te maken krijgen met overvallen op 
wo ningen of bedrijven. Dit type criminaliteit heeft grote 
gevolgen voor slachtoffers en hun omgeving. Een nieuw 
stappenplan van het CCV geeft gemeenten handvatten  
om de regierol te nemen bij de nazorg aan slachtoffers  
van overvallen. 

Het stappenplan beschrijft vier fasen van nazorg aan 
overvalslachtoffers: voorbereiding, screening, uitvoer  
en evaluatie. Deze werkwijze is niet alleen relevant  
voor gemeenten, maar ook voor andere partijen, zoals 
ondernemersverenigingen, Openbaar Ministerie, politie, 
woningcorporaties en Slachtofferhulp Nederland.

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

NIEUWE HANDHAVINGSKRANT 
Handhavers, toezichthouders en inspecteurs opgelet.  
Met ingang van 2014 gaat de Handhavingskrantvan het  
CCV digitaal verder als e-magazine Toezine. De publicatie 
brengt in beeld hoe diverse beroepsgroepen – van 
toezichthouder tot onderzoeker – samenwerken aan  
een schoon, gezond, rechtvaardig en veilig Nederland.  
Het onlineplatform biedt daarnaast volop ruimte voor 
kennisuitwisseling en interactie.

Een abonnement is gratis aan te vragen bij het CCV.  
Kijk voor meer informatie op: 
 www.hetccv.nl/toezine

<< 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, 
onderzoeksresultaten en actuele ontwik-
kelingen, wil secondant deskundigheid 
bevorderen en vernieuwing stimuleren. 
secondant is een uitgave van het  
Centrum voor Criminaliteitspreventie  
en Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is  
een voortzetting van SEC: tijdschrift over 
samenleving en criminaliteitspreventie.
Met de naam secondant wordt  
bedoeld dat het tijdschrift professionals  
informeert over ontwikkelingen in  
hun werkveld. Met als doel om hen te  
ondersteunen bij taken op het vlak van 
criminaliteits preventie en veiligheids-
beleid. Het CCV neemt een neutrale  
positie in ten opzichte van de inhoud  
van secondant. De artikelen in het  
tijdschrift geven daarom niet het stand-
punt van het CCV weer.

SLUITINGSDATUM KOPIJ
Bijdragen aan secondant 28-1 
(april 2014) kunnen tot 11 februari 2014 
aan de redactie worden gestuurd.  
De auteursaanwijzingen zijn te vinden op  
www.hetccv.nl/secondant. Ongevraagde 
kopij kan plaatsing worden geweigerd.
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