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ruimte is de daling zelfs sterker.
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redactioneel

Om criminaliteit effectief te kunnen bestrijden 
moet niet alleen duidelijk zijn wélke veiligheids-
problemen met voorrang moeten worden 
aangepakt maar ook wáár deze zich het vaakst 
voordoen. dat schrijven jessica van Mantgem, 
laura Moerenhout (dnrI) en Peter Versteegh 
(politie Haaglanden) in het hoofdartikel. Aan de 
hand van politiecijfers laten zij zien waar 
criminaliteit het meeste voorkomt – de openbare 
ruimte – en schetsen zij ontwikkelingen van 
delicten in verschillende soorten locaties, zoals 
bedrijfsterreinen, garages, winkels, scholen en 
dergelijke.

een goed begrip van de manier waarop de openbare 
ruimte is ingericht, ofwel de situatie, is nodig om 
criminaliteit goed te kunnen verklaren en 
bestrijden. naast dader en slachtoffer speelt de 
situatie een “eigenstandige rol”. Tezamen vormen 
zij de befaamde crime triangle – doceert Paul van 
Soomeren in zijn inleiding op het onderwerp van 
deze special: een veilige omgeving. daarin staat de 
invloed van de (bebouwde) omgeving op crimina-
liteit en onveiligheid(sgevoelens) centraal. Ook 
preventieve maatregelen gericht op het voorkomen 
van criminaliteit passeren de revue. Zoals het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen en de methode 
Sociaal Veilige Stad van de gemeente Amsterdam. 
Zeker voor de relatie tussen de bebouwde 
omgeving en onveiligheid is voorkomen beter dan 
genezen. Is de omgeving eenmaal met het oog op 
sociale veiligheid ondeugdelijk ingericht, dan is een 
criminogene situatie ontstaan, waarin criminaliteit 
kan floreren. denk aan verborgen parkeerplaatsen 
waar later duur cameratoezicht het natuurlijk 
toezicht moet vervangen. 

de omgeving kan ook van invloed zijn op onveilig-
heidsgevoelens. Onder het motto van ‘schoon, heel 
en veilig’ wordt in veel gemeenten getracht de 
omgeving op te poetsen, om onveiligheids-
gevoelens te verminderen. dat kan zinvol zijn, 
zolang men niet vergeet dat onveiligheids-
gevoelens ook verband houden met angst voor 
het onbekende (angst voor vreemden), houden 
Karin Wittebrood en janneke Oppelaar ons voor. 
Maatregelen gericht op sociale cohesie en het 
versterken van sociale verbanden, zoals de wijk-
aanpak Kan wél!, moeten dan ook hand in hand 
gaan met maatregelen gericht op de fysieke 
veiligheid. Met andere woorden, de invloed van de 
omgeving op sociale veiligheid moet je serieus 
nemen, tegelijk moet die invloed niet worden 
beperkt tot de fysieke component, maar in al zijn 
(sociale) complexiteit worden beschouwd. << Alfred 

Hakkert

GEZONDE OmGEVING

In veel gemeenten wordt onder het devies ‘van schoon, 
heel en veilig’ verloedering van de omgeving te lijf 
gegaan, om gevoelens van onveiligheid terug te dringen 
| foto: Inge van Mill.
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Tijdens een lezing voor de Britse Society 
of Criminology in 2005 kregen 
toehoorders een interessante paradox 
voorgeschoteld over veiligheid in de 
eenentwintigste eeuw: terwijl 
samenlevingen in de westerse wereld 

welvarender en veiliger zijn dan ooit 
tevoren, is de westerse mens nog nooit zo 
bezeten geweest van veiligheid en alles 
wat daarmee te maken heeft. Aan het 
woord was de Pools-Britse socioloog 
Zygmunt Bauman, die in zijn werk de 
schaduwzijde onderzoekt van wat hij de 
vloeibare moderniteit noemt: de plaats 
waar criminaliteit, onveiligheid, sociale 
uitsluiting en armoede voorkomen – in 
omstandigheden die instabiel en 
daarmee vloeibaar worden.  
Zijn denkwereld vormt de inspiratie voor 
een publicatie – getiteld: Zygmunt 
Bauman. De schaduwzijde van de vloeibare 
moderniteit, met bijdragen uit nederland, 
Vlaanderen en Groot-Brittannië – waarin 
verschillende auteurs het werk van 

Bauman becommentariëren of als 
vertrekpunt nemen voor hun eigen 
gedachten over veiligheid in de huidige 
samenleving. Koen raes bijvoorbeeld 
stelt zijn eigen vraag: Schept de heden-
daagse obsessie met veiligheid – en de 
pogingen die die obsessie vergezellen om 
via allerlei op de veiligheidsmarkt 
aangeboden wondermiddeltjes de kwaal 
te genezen – niet juist almaar méér 
onveiligheid? 

Zygmunt Bauman. De schaduwzijde van de 
vloeibare moderniteit, Tom Daems en luc robert 
(red.). Den haag, boom juridische uitgevers, 
2007. ISbN 978 90 5454 779 2. 

DENkEN OVEr VEIlIGhEID

Snippers
Tekst Alfred Hakkert. Aankondigingen, publicaties, persberichten en dergelijke kunnen aan de redactie worden gestuurd 
p/a Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, red. secondant, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht.  
E-mail alfred.hakkert@hetccv.nl 
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een verschijnsel dat we ook in ons land 
kennen is de aanhoudende bezorgdheid 
van de bevolking dat de criminaliteit 
stijgt, terwijl die in de realiteit dalende is. 
Om tegen die beeldvorming op te boksen 
is in engeland en Wales het concept 
reassurance policing (wat zoveel wil 
zeggen als politiezorg die het publiek 
moet geruststellen) ontwikkeld. de term 
reassurance werd in wetgeving en 
beleidsplannen voor de politiezorg 
opgenomen om het belang ervan en de 
formele status nog eens te onderstrepen.  
Het engelse begrip is in het nederlandse 
taalgebied geland, reden voor het 
Vlaamse Centrum voor Politiestudies 

(CPS) en de Stichting Maatschappij, 
Veiligheid en Politie (SMVP) om in een 
tweedaagse conferentie op 22 en 23 
maart 2007 deze vorm van politiezorg 
kritisch tegen het licht te houden. Voor 
de conferentie is een Cahier Politiestudies 
verschenen, getiteld: Reasurance policing: 
concepten en receptie. deze vorm van 
politiezorg heeft in potentie veel te 
bieden: de wijkpolitie kan in de wereld 
van reassurance policing het vertrouwen 
van de buurt herwinnen en de legitimiteit 
van het politieoptreden herstellen. 
Buurtbewoners krijgen namelijk een 
formele vinger in de pap bij het vast-
stellen van de prioriteiten van de wijk-
politie in hun wijk of buurt. de keuze 
welke buurtproblemen worden aan-
gepakt, baseert de politie niet alleen op 
de eigen inzichten en ervaring maar ook 
op de wensen van de buurtbewoners. 
Of reassurance policing in nederland en 
Vlaanderen passend kan worden 
gemaakt voor de bestaande politiezorg is 
de centrale vraag in de publicatie van CPS 
en SMVP. Verschillende auteurs buigen 
zich over het onderwerp en schetsen 

achtergrond, mogelijkheden en beper-
kingen van het reassurance policing. 
Zo wordt de spanning gesignaleerd die 
zich verhoudt van reassurance policing 
tot het hedendaagse bedrijfsmatige 
sturen op prestatiecontracten en de 
gerichtheid op targets. Tijd investeren in 
contact met buurtbewoners heeft dan 
geen prioriteit. Maar deze politiezorg kan 
wel het wijkgerichte optreden van de 
politie nieuw leven inblazen. daarbij 
wordt het goede voorbeeld van 
politieteams in deventer aangehaald, 
waarbij uitgangspunt is dat buurt-
bewoners elkaar kennen en gekend willen 
worden, samenwerken aan het oplossen 
van problemen, nieuw gedrag leren, voor 
elkaar zorgen, elkaar op gedrag 
aanspreken en zorgen voor de fysieke 
woonomgeving. 

Reassurance policing: concepten en receptie, 
paul ponsaers en lodewijk Gunther moor (red.). 
brussel, uitgeverij politeia, 2007. 

de publicatie is te bestellen bij het Centrum voor 
Politiestudies, nathalie.roegiers@ugent.be

VErTrOuWEN EN pOlITIE 



SECONDANt #3/4 | juLI-AuGuStuS 2007   7

Criminaliteit rondom het vastgoed kent 
vele gezichten en is van alle tijden. 
Huisjesmelkerij bijvoorbeeld – huisjes 
verhuren tegen hoge prijzen maar geen of 
nauwelijks onderhoud plegen – dateert al 
uit de romeinse tijd. Cicero bekostigde 
bijvoorbeeld de studie van zijn zoon in 
Athene door bouwvallige panden te 
verhuren. In nederland vond verhuur van 
verkrotte panden al in de middeleeuwen 
plaats. Met deze voorbeelden, beschre-

ven in het onderzoek Malafide activiteiten 
in de vastgoedsector, wordt het verschijn-
sel in een historisch perspectief 
geplaatst, maar daarmee wordt deze 
vorm van criminaliteit niet minder 
ernstig. 

In hun onderzoek verkennen Henk 
ferwerda, richard Staring, edo de Vries 
robbé en joris van de Bunt vormen van 
malafide exploitatie van woningen en 
malafide speculatie ermee in de vier 
grote steden. Te denken valt aan het 
inzetten van de woning voor illegale 
doeleinden, zoals wietplantages, 
witwaspraktijken en illegale prostitutie. 
Andere vormen zijn hypotheekfraude en 
belastingontduiking.  

de onderzoekers komen ‘kleine huisjes-
melkers’ op het spoor, stromannen die 
hun diensten aanbieden aan malafide 

vastgoedhandelaren, grote vastgoed-
handelaren die wietplantages en illegale 
bordelen in hun bezittingen onder-
brengen, en verwevenheid tussen onder- 
en bovenwereld. Vooral bestuurs-
rechtelijke instrumenten worden ingezet 
tegen het probleem, maar daarbij gaat 
het vooral om het bestrijden van overlast, 
niet zozeer strafbare feiten. de aanpak 
van ernstige criminaliteit en illegaliteit 
mag van de onderzoekers dan ook meer 
aandacht krijgen.  

Op pagina’s 56-59 valt meer te lezen over 
het onderzoek.

Malafide activiteiten in de vastgoedsector. Een 
exploratief onderzoek naar aard, actoren en 
aanpak, henk Ferwerda, richard Staring, Edo 
de Vries robbé en joris van de bunt, Advies- en 
Onderzoeksgroep beke, Erasmus universiteit. 
Amsterdam, uitgeverij SWp, 2007. ISbN 978 
906665 839 4.

VASTGOED IN DE SChADuW 

Inwoners van de grote steden hebben 
relatief meer te lijden van criminaliteit 
en voelen zich onveiliger dan niet-
stedelingen. Burgers in de grote stad 
een leefbare en veilige woonomgeving 
bieden, wint als doelstelling van het 
veiligheidsbeleid dan ook steeds meer 
gewicht. Het verbeteren van de leef-
omgeving is bijvoorbeeld een doelstelling 
van het veiligheidsprogramma naar een 
veiliger samenleving, maar ook het van 
beleid voor stedelijke vernieuwing van 

het ministerie van VrOM. In bepaalde 
wijken stapelen allerhande maatschap-
pelijke problemen, waaronder ook op het 
gebied van onveiligheid, zich op; vandaar 
dat ‘de wijk’ in de belangstelling staat. 
dat is al langere tijd zo, schrijven Karin 
Wittebrood en Tom van dijk namens het 
Sociaal en Cultureel Planbureau in 
Aandacht voor de wijk. In het midden van 
de jaren negentig bijvoorbeeld noemde 
de nota Stedelijke vernieuwing het getal 
van 170 wijken, die met tal van problemen 
kampten. 

In hun onderzoek zijn Wittebrood en 
Van dijk aan de hand van een quasi-
experimenteel onderzoek, nagegaan of 
herstructurering - het veranderen van de 
aard van de woningvoorraad in een wijk, 
door sloop en nieuwbouw van woningen 
– als beleidsmaatregel kan bijdragen aan 
meer leefbaarheid en veiligheid in de 
wijk. Van experimentele buurten hebben 

zij de leefbaarheid, veiligheid, bevolkings-
samenstelling en sociale cohesie onder-
zocht zowel vóór als ná het fysiek 
ingrijpen in de woningvoorraad. dit 
hebben zij vergeleken met overeen-
komstige (controle)buurten waar níét 
met herstructurering aan de slag was 
gegaan. Het blijkt dat herstructurering in 
bescheiden mate bijdraagt aan de veilig-
heid en leefbaarheid. Waar herstructu-
rering effectief is, is dit vooral een gevolg 
van de veranderde samenstelling van de 
bevolking. 

Aandacht voor de wijk. Effecten van 
herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid, 
karin Wittebrood en Tom van Dijk, Den haag, 
Sociaal en Cultureel planbureau, 2007.  
ISbN 978-90-377-0309-2.

AANDAChT VOOr DE WIjk  
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Bij pompstations zijn maatregelen getroffen 
om vermogenscriminaliteit zonder geweld te 
verminderen. Ongestraft tanken zonder te 
betalen is bemoeilijkt | foto: Inge van Mill. 
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>>

Crimi-trends
De aanpak van criminaliteit heeft de afgelopen jaren 

prioriteit gekregen op plaatsen waar de meeste problemen 

zich voordoen – zoals het publieke domein. Aan de hand van 

gegevens over de plaatsen waar de delicten zijn gepleegd, 

onderzochten Jessica van Mantgem, Laura Moerenhout en 

Peter Versteegh hoe de geregistreerde criminaliteit zich heeft 

ontwikkeld in het publieke, semiopenbare en privédomein. 

Daarbij keken zij ook naar specifieke locaties, zoals 

bedrijventerreinen, pompstations, scholen en winkels. 

  meeste misdrijven in openbare ruimte

DE plAATS  
VAN hET DElICT
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door Jessica van Mantgem, Laura Moerenhout en 
Peter Versteegh 
jessica van Mantgem en laura Moerenhout zijn werkzaam als 

onderzoeker bij de dienst nationale recherche Informatie, Peter 

Versteegh is hoofd Analyse & research van de politie Haaglanden.  

Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek laten zien dat 
criminaliteit met een probleemgerichte aanpak effectief kan 
worden voorkomen en bestreden. Het is daarbij niet alleen van 
belang om te weten wélke veiligheidsproblemen met voorrang 
en in gezamenlijkheid moeten worden aangepakt. Ook is 
het belangrijk om te weten wáár deze problemen zich het 
vaakst voordoen. Bij de aanpak van criminaliteit geeft de 
overheid daarom soms prioriteit aan bepaalde typen locaties.  
Zo staat in de nota Naar een veiliger samenleving uit 2002 
dat de criminaliteit in de publieke ruimte in 2006 met ten 
minste 20 procent moet zijn afgenomen. Ook is er de 
laatste jaren veel geïnvesteerd in de aanpak van huiselijk 
geweld, een vorm van criminaliteit die juist in het privédomein 
plaatsvindt. daarnaast heeft het bedrijfsleven de afgelopen 
jaren allerlei maatregelen genomen om criminaliteit binnen 
zijn werkdomein tegen te gaan. Het nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing heeft zich een afname van de 
criminaliteit in het bedrijfsleven met 20 procent in 2008 
ten doel gesteld. 

de nederlandse politie gebruikt het Herkenningsdienst-
systeem (HKS) om gegevens over misdrijven en verdachten 
te registreren. de dienst nationale recherche Informatie 
verzamelt deze gegevens jaarlijks, onder meer om een 
nationaal beeld van de veiligheid in nederland te vervaardigen: 
de zogenoemde landelijke Criminaliteitskaart. In dit artikel 
worden de gegevens over aangiften van misdrijven gebruikt. 
deze gegevens werden gedurende de periode 2002-2005 door 
negentien politieregio’s voldoende betrouwbaar ingevuld om 
mee te nemen in de analyses. de gegevens over 2006 waren 
nog niet beschikbaar. 

Van meer dan 95 procent van de in HKS geregistreerde 
misdrijven zijn gegevens over de pleegruimte bekend. 
Alle verschillende locaties worden, ten behoeve van analyse, 
onderscheiden in drie hoofdcategorieën: 
1. de openbare ruimte (bijvoorbeeld weg en park); 
2.  de semiopenbare ruimte (bijvoorbeeld winkels, scholen, 

bedrijventerreinen en horeca);
3.  de privéruimte (bijvoorbeeld huis en tuin). 

plEEGruImTE
de mate waarin criminaliteit voorkomt in de verschillende 
pleegruimten is niet voor alle soorten misdrijven gelijk. Zo laat 
figuur 1 duidelijk zien dat voor alle misdrijfcategorieën geldt 

Figuur 1> Aandeel van de verschillende pleegruimtes per misdrijfcategorie in 2005
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dat de meeste misdrijven in de openbare ruimte plaatsvinden. 
Vermogensmisdrijven met geweld worden zelfs in 70 procent 
van de gevallen in de openbare ruimte gepleegd en slechts 
in 9 procent in de privéruimte. Geweldsmisdrijven tegen 
personen, waarbij er geen vermogensdelict wordt gepleegd, 
komen juist relatief vaak (30 procent) voor in de privéruimte en 
minder in de openbare ruimte. Van alle in HKS geregistreerde 
misdrijven uit 2005 vond meer dan de helft (55 procent) plaats 
in de openbare ruimte; iets meer dan een kwart (26 procent) in 
de semiopenbare ruimte en 19 procent in de privéruimte. deze 
verhouding is sinds 2002 niet noemenswaardig gewijzigd.
daarentegen is het aantal aangiften van misdrijven bij de 
politie sinds 2002 wel degelijk veranderd. Zo laat figuur 2 zien 
dat in de periode tussen 2002 en 2005 het aantal aangiften 
met bijna 14 procent afnam. de daling heeft zich voorgedaan 
in alle pleegruimtes, maar vooral in de semiopenbare ruimte 
(19 procent) en de openbare ruimte (15 procent). 

VErmOGENSCrImINAlITEIT
Het aantal aangiften van vermogensdelicten met en zonder 
geweld, is in de periode van 2002 tot 2005 met 22 procent 
afgenomen. Bevolkingsonderzoeken bevestigen dit beeld 
(Politiemonitor Bevolking, Intomart, 2005; Veiligheidsmonitor 
rijk, CBS, 2005, 2006). daarin komt eveneens naar voren dat 
mensen minder vaak slachtoffer zijn geworden van vermogens-

delicten. de aangiftebereidheid voor dit soort delicten lijkt 
juist iets te zijn toegenomen. dit doet vermoeden dat de 
daling in de politieregistraties wijst op een daadwerkelijke 
daling van het aantal vermogensmisdrijven in nederland. 
de daling van vermogenscriminaliteit doet zich overigens 
voor in alle pleegruimten. In het privédomein daalt het aantal 
geregistreerde vermogensmisdrijven echter pas vanaf 2003. 
Zo nam het aantal woninginbraken vanaf 2003 af met 
ongeveer 15 procent.

Het aantal woninginbraken nam vanaf 

2003 af met ongeveer 15 procent

Opvallend is de relatief sterke afname van het aantal aangiften 
van vermogensdelicten zonder geweld op bedrijventerreinen: 
een daling van ongeveer 25 procent sinds 2002. nog groter zelfs 
was de daling van diefstal uit en om autobedrijven en 
pompstations. Het aantal aangiften daalde sinds 2002 met 
maar liefst 42 procent. er zijn sinds 2002 verschillende 
maatregelen genomen om vermogenscriminaliteit zonder 
geweld bij pompstations terug te brengen. Zo zijn auto-
mobilisten die na het tanken doorrijden zonder te betalen de 
laatste jaren met succes aangepakt. In winkels nam het aantal 
aangiften van diefstal af met 32 procent en in horeca- >>

Figuur 2> Ontwikkeling totaal aantal aangiften naar pleegruimte, periode 2002-2005 (index 2002=100)
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gelegenheden met 15 procent. dit beeld uit de politie-
registraties wordt bevestigd door de Monitor Criminaliteit 
Bedrijfsleven 2006, die in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en documentatiecentrum (WOdC) is uitgevoerd 
door TnS nIPO. Alle bedrijfssectoren gaven aan dat het aantal 
diefstallen en inbraken sinds 2004 is gedaald. 

We zien bij horecabedrijven sinds 2004 

een lichte toename van het aantal 

vermogensdelicten met geweld

de afname van vermogenscriminaliteit zonder geweld in de 
openbare ruimte wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt 
door de daling van het aantal diefstallen van en uit auto’s. 
Het gaat hier vanaf 2002 om afnames met respectievelijk 
45 procent en 35 procent. Ook het aantal aangiften van 
zakkenrollerij daalde flink, namelijk met 42 procent.

Het aantal aangiften van diefstal mét geweld vormt – gelukkig 
– maar een klein deel van het totaal aantal vermogensdelicten. 
Het gaat om minder dan 2 procent. In de periode 2003-2005 
daalde het aantal aangiften van dit soort misdrijven met 26 
procent, zo laten de politieregistraties zien. deze daling deed 
zich sterker voor in de openbare en de semiopenbare ruimte. 

Zo nam het aantal straatroven sinds 2003 af met 28 procent en 
daalde het aantal overvallen op pompstations, winkels en 
bedrijventerreinen sinds 2003 met respectievelijk 39, 36 en 18 
procent. Wel is het aantal overvallen in 2005 in de openbare 
ruimte nog toegenomen en zien we bij horecabedrijven sinds 
2004 weer een lichte toename van het aantal vermogens-
delicten met geweld. Het aantal vermogensdelicten met 
geweld binnen het privédomein is de laatste jaren ook, maar 
wel in mindere mate, afgenomen. Sinds 2003 gaat het om een 
daling van 12 procent. 

GEWElDSmISDrIjVEN
Als we naar geweld tegen personen kijken, ziet het beeld 
er anders uit. Het gaat hier om geweldsmisdrijven zonder 
bijkomend vermogensdelict. Voorbeelden zijn bedreiging en 
mishandeling. Het aantal aangiften van deze misdrijven steeg 
fors: vanaf 2002 tot en met 2005 met 20 procent. deze stijging 
was veruit het grootst in de privéruimte (41 procent) maar deed 
zich ook in de openbare (15 procent) en semiopenbare ruimte 
(10 procent) voor.  

Uit bevolkingsonderzoek komt evenwel naar voren dat het 
aantal mensen dat slachtoffer van een geweldsmisdrijf werd 
de laatste jaren ongeveer gelijk is gebleven (Politiemonitor 
Bevolking, Intomart, 2005; Veiligheidsmonitor rijk (CBS, 2005, 

Figuur 3> Ontwikkeling totaal aantal aangiften inzake vermogensdelicten zonder geweld per locatie, periode 2002-2005 (index 2002=100)
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2006)). de aangiftebereidheid lijkt ook niet noemenswaardig 
gewijzigd. een deel van de toename van het aantal aangiften 
van geweld wordt dus wellicht veroorzaakt door registratie-
effecten: met andere woorden, bij geweld wordt de laatste 
jaren door de politie vaker een proces-verbaal opgemaakt. 

de opmerkelijke stijging van geweldsdelicten in de privé-
ruimte hangt waarschijnlijk deels samen met de aandacht 
die  de afgelopen jaren aan huiselijk geweld is besteed door 
bestuur en opsporing. Vaker dan voorheen wordt door de 
politie bij de afhandeling van huiselijk geweld – als onderdeel 
van de aanpak – proces-verbaal tegen de dader opgemaakt. 

Bij de stijging van geweld in de semiopenbare ruimte valt de 
opmerkelijke toename van het geweld op scholen op. figuur 4 
laat dit zien. Van 2002 tot en met 2005 is er sprake van een 
stijging van 56 procent. Met name vanaf 2003 nam het aantal 
registraties een grote vlucht. deze toename zal overigens 
deels te maken hebben met een registratie-effect. Scholen 
doen – naar het zich laat aanzien – eerder dan voorheen 
aangifte van geweld bij de politie. Ook is vanaf 2003 vaker 
aangifte gedaan van geweldsmisdrijven in horecagelegen-
heden. Het gaat om een toename van 16 procent. Vooral het 
aantal aangiften van mishandeling binnen de horeca is 
aanmerkelijk (21 procent) gestegen. Uit de Monitor 

Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 blijkt evenwel helemaal geen 
stijging van geweld in horecagelegenheden, terwijl de 
aangiftebereidheid nauwelijks is veranderd. Ook hier lijkt weer 
sprake van een registratie-effect. Het aantal aangiften van 
geweld in winkels is – en dat is opmerkelijk – vanaf 2003 juist 
iets afgenomen. Geweldsmisdrijven die op de openbare weg 
plaatsvonden zijn ook, maar in mindere mate, gestegen (16 
procent vanaf 2002). 

VErNIElINGEN
Ten slotte hebben wij gekeken naar de aangiften van 
vernieling. Het aantal vernielingen steeg licht van 2002 tot en 
met 2004, maar nam in 2005 weer iets af. de meeste 
vernielingen (63 procent) worden gepleegd in de openbare 
ruimte. In de andere pleegruimtes is sprake van een daling. 
Wanneer we kijken naar de semiopenbare ruimte, zien we een 
aantal opvallende dalingen, zoals de afname van het aantal 
vernielingen op schoolterreinen. Hier is alleen al in het jaar 
2005 sprake van een daling van 22 procent. Ook het aantal 
vernielingen in horecabedrijven neemt af, sinds 2001 is hier 
een daling van 6 procent zichtbaar. In winkels is de afname 
van vernielingen nog groter. Hier is sinds 2002 sprake van een 
afname van 35 procent.

Figuur 4> Ontwikkeling totaal aantal aangiften naar geweldsdelicten tegen personen per locatie, periode 2002-2005 (index 2002=100)
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CONCluSIE
Het lijkt goed te gaan met de ontwikkeling van de criminaliteit 
in nederland: het aantal aangiften bij de politie is in de 
afgelopen jaren fors gedaald. Ook uit bevolkingsonderzoek 
komt naar voren dat burgers minder vaak slachtoffer van 
criminaliteit worden. 

de afname van de (geregistreerde) criminaliteit heeft zich 
zowel in de openbare, de semiopenbare als de privéruimte 
voorgedaan. deze afname wordt grotendeels veroorzaakt door 
de daling van het aantal aangiften van vermogensmisdrijven, 
die  twee derde van alle aangiften bij de politie vormen. Voor 
geweldsmisdrijven zien we weliswaar een toename van 
aangiften in alle pleegruimtes, maar onderzoek onder de 
bevolking doet vermoeden dat er geen sprake is van een 
daadwerkelijke toename van slachtofferschap. de toename 
van geweldsdelicten lijkt eerder veroorzaakt te worden door 
een registratie-effect. Vaker dan voorheen wordt door de 
politie een proces-verbaal opgemaakt. 

Sinds 2002 zijn er met het oog op verschillende pleegruimtes 
verschillende initiatieven genomen om de criminaliteit aan te 
pakken. Binnen het bedrijfsleven zijn er maatregelen genomen 
om de veiligheid te vergroten, er is een intensieve aanpak van 
huiselijk geweld gestart, er is geïnvesteerd in bijvoorbeeld de 
aanpak van veelplegers en in vergroting van het toezicht in de 
publieke ruimte. de daling van het aantal aangiften wijst er 
wellicht op dat dit beleid zijn vruchten begint af te werpen. een 
aandachtspunt is de toename van vernielingen in de openbare 
ruimte. Vanwege de ernst van de problematiek blijft gerichte 
aandacht van alle veiligheidspartners voor geweld, zowel 
binnen als buiten, een zeer belangrijke prioriteit. <<

de toename van geweldsdelicten lijkt 

veroorzaakt te worden door een registratie-

effect. Vaker dan voorheen wordt door de 

politie een proces-verbaal opgemaakt

Figuur 5> Ontwikkeling totaal aantal aangiften inzake vernielingen per locatie, periode 2002-2005 (index 2002=100)
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Van winkeldiefstal wordt de laatste jaren minder 
vaak aangifte gedaan | foto: Inge van Mill.
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Hoogleraar Samenlevingsopbouw Talja Blokland: 
“Positief gedrag heeft meer invloed op het prachtig 
maken van een wijk, dan het verwijderen van 
negatief gedrag”  | foto: Inge van Mill.
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InTerVIeW hoogleraar Samenlevingsopbouw Talja blokland over het verbeteren van 
achterstandswijken: 

“SOCIAlE AChTErSTAND 
VAN bEWONErS IS 
mOEIlIjk Op TE lOSSEN” 

door Yvonne van der Heijden
de auteur is freelancejournalist.

Het willen opkrikken van achterstandswijken is 
allesbehalve een nieuw fenomeen. Sterker nog, 
op de lijst van veertig probleemwijken die met 
400 miljoen euro van het ministerie van VrOM 
een opknapbeurt zullen krijgen, staan wijken die 
tien jaar geleden voor hetzelfde doel europese 
subsidies hebben gekregen. “lees de artikelen die 
opiniebladen als HP/De Tijd en Vrij Nederland in het 
midden van de jaren negentig over dit onderwerp 

publiceerden er maar op na. Het is dezelfde 
discussie. je zou die artikelen nu zo weer kunnen 
afdrukken. Van achterstandswijken prachtwijken 
maken is niet zo simpel. Het is juist een heel 
ingewikkeld vraagstuk dat je niet oplost door er 
miljoenen in te pompen”, zegt sociologe Talja 
Blokland.

naast hoogleraar Samenlevingsopbouw aan de 
erasmus Universiteit in rotterdam is Blokland als 
onderzoeker verbonden aan de sectie Stedelijke 
vernieuwing en wonen van het onderzoeksinstituut 
OTB van de Technische Universiteit delft. Ze 
onderzoekt wat stedelingen aan elkaar bindt en is 
vooral geïnteresseerd in stedelijke ongelijkheden, 
stadsplanning, buurtverbetering en buurtsamen-
hang. een van haar wetenschappelijke drijfveren is 

maatschappelijke achterstand en leefbaarheid zijn niet automatisch aan 
elkaar gekoppeld. het kabinet zou daar volgens de sociologe professor Talja 
blokland rekening mee moeten houden als het veertig probleemwijken wil 
omtoveren tot prachtwijken. “je niet veilig voelen in een wijk is breder dan 
bang zijn overvallen te worden. Onderzoek laat zien dat het ook gaat om 
hoeveel kennis je hebt van de mensen met wie je de openbare ruimte deelt. 
het gaat om heel elementaire zaken als in hoeverre je erop kunt vertrouwen 
dat iemand 112 belt als je in elkaar zakt”, zegt blokland in een interview 
met secondant. De hoogleraar Samenlevingsopbouw aan de Erasmus 
universiteit in rotterdam benadrukt dat respect voor de bewoners van 
achterstandswijken het uitgangspunt moet zijn bij de ‘sociale herovering’ van 
buurten. “positief gedrag heeft meer invloed op het prachtig maken van een 
wijk, dan het verwijderen van negatief gedrag.”    

>>

“een buurt wordt niet 

leefbaarder door een 

werkgelegenheidsproject”
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de behoefte maatschappelijke achterstand en 
leefbaarheid uit elkaar te trekken omdat ze niet 
automatisch met elkaar zijn verbonden. “neem het 
bouwen van duurdere huizen in achterstands-
wijken. dat is lange tijd gedaan in de verwachting 
dat de achterstand zou verminderen en de 
leefbaarheid zou toenemen. Maar in de praktijk 
werkt het niet zo dat een werkloze aan het werk 
gaat omdat zijn buurman een baan heeft. 
een buurt wordt ook niet leefbaarder door een 
werkgelegenheidsproject.”

duurdere huizen kunnen wel op een indirecte 
manier de leefomgeving in een achterstandswijk 
positief beïnvloeden. Blokland: “er zullen in de wijk 
meer mensen komen wonen die beter opgeleid zijn 
en gemakkelijker toegang hebben tot de overheid 
en de politieke beleidsmakers in de gemeente. 
Ze weten de weg. Ze spreken dezelfde taal als de 
ambtenaren en de politici, en worden daardoor 
beter verstaan als ze een probleem aankaarten. 
dat zou kunnen leiden tot een betere leefbaarheid 
van de buurt. dat is dan eerder het gevolg van 
grotere competenties bij de buurtbewoners, dan 
van minder incompetenties van degenen die naar 
de bewoners moeten luisteren. feit blijft dat 
sociale achterstand van bewoners moeilijk is op te 
lossen.”

VEIlIGhEIDSmONITOr
Ook leefbaarheid en criminaliteit zijn volgens 
Blokland niet automatisch gekoppeld, ondanks dat 
de veiligheidsmonitor bij een daling van het aantal 
delicten een verbetering laat zien van de veiligheids-
beleving in een buurt. “je kunt de indicatoren in de 
veiligheidsmonitor nog zo verfijnen, je veilig voelen 
is en blijft een vaag begrip. de aanpak van crimina-
liteit in een wijk die veel inbraken kent, betekent 
niet automatisch dat het met de veiligheids-
beleving wel goed komt. Ik heb in de Verenigde 
Staten onderzoek gedaan in een objectief heel 
onveilige wijk in de stad new Haven. een wijk met 
drugsverslaafden, groepsverkrachtingen, 

schietpartijen en elk jaar wel een moord. Het blijkt 
dat de wijkbewoners zich in de eigen wijk veiliger 
voelen dan in andere wijken die objectief veiliger 
zijn. dat heeft alles te maken met het kunnen 
inschatten van de onveiligheid. naarmate men 
meer weet, voelt men zich veiliger. Want als je weet 
dat je op je hoede moet zijn, draagt dat ook bij aan 
je veilig voelen omdat je weet wat je kunt 
verwachten.”

Professor Blokland vindt dat in nederland bij het 
meten van ‘veiligheidsbeleving’ te veel de nadruk 
ligt op ‘bang zijn om slachtoffer te worden’, 
waardoor bij criminaliteitspreventie repressieve 
maatregelen de boventoon voeren. “je niet veilig 
voelen in een wijk is breder dan bang zijn overvallen 
te worden. Onderzoek laat zien dat het ook gaat 
om hoeveel kennis je hebt van de mensen met wie 
je de openbare ruimte deelt. Het gaat om heel 
elementaire zaken als in hoeverre je erop kunt 
vertrouwen dat iemand 112 belt als je in elkaar zakt. 
Uit een onderzoek in vier wijken in rotterdam komt 
duidelijk naar voren dat er een direct verband 
bestaat tussen het vertrouwen van bewoners in 
wat anderen zullen doen als ze in moeilijkheden 
komen en het rapportcijfer dat ze aan de wijk geven 
voor veiligheid. Het vertrouwen dat je in anderen 
hebt, bepaalt ook de waardering van de veiligheid 
in een winkelstraat of in een schoolomgeving.”

VErTrOuWEN
Het begrip ‘vertrouwen’ moet deel gaan uitmaken 
van de onderzoeken naar de beleving van de 
veiligheid in een buurt en de maatregelen die 
vervolgens worden genomen om de sociale 
veiligheid te verbeteren, betoogt Blokland.  

“je kunt de indicatoren in de 

veiligheidsmonitor nog zo 

verfijnen, je veilig voelen is en blijft 

een vaag begrip” 
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“In het bestaand denken over criminaliteits-
preventie komt de overheid bijvoorbeeld nogal vlug 
uit op cameratoezicht. Maar een groot deel van de 
veiligheidsbeleving van mensen heeft niets te 
maken met daadwerkelijke criminaliteit. je moet 
dus vraagtekens zetten bij het plaatsen van 
camera’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. 
daarmee wil ik niet zeggen dat we geen veiligheids-
indicatoren moeten gebruiken en moeten stoppen 
met criminaliteitspreventie, maar wel dat we 
andere methoden moeten hanteren om de mate 
van ‘unheimisch’ voelen in een bepaalde wijk vast 
te stellen.”

een deel van de verklaring dat veel mensen 
onterecht denken dat het vroeger veel beter was 
gesteld met de leefbaarheid en de sociale veiligheid 
in woonwijken ligt in het feit dat men destijds meer 
van elkaar wist. Tegenwoordig zijn buurtbewoners 
vaak onbekenden voor elkaar en is de vanzelf-
sprekendheid dat je op elkaar kunt vertrouwen 
minder. Blokland is in 1998 gepromoveerd op een 
historisch onderzoek naar het buurtleven in de 
rotterdamse wijk Hillesluis in de eerste helft van de 
20ste eeuw. “Mensen in Hillesluis waren toen niet 
aardiger voor elkaar dan nu, maar ze kenden elkaar 
in de zin dat ze relatief veel van elkaar wisten. 
Bijna iedereen in de buurt werkte op de scheeps-
werf van Piet Smit. de vrouwen zetten de aard-
appelen op als aan het einde van de werkdag de 
fluit klonk. je wist wie katholiek was want die 
mensen stonden op vrijdag bij de viskraam. Bij het 
wachten op je beurt bij de kruidenier hoorde je 
anderen tegen de winkelier praten. Vroeger deed je 
automatisch veel kennis op van anderen. 
Tegenwoordig werkt het zo niet meer en omdat je 
minder van de ander weet, is het nu lastiger de 
veiligheidssituatie te beoordelen dan honderd jaar 
geleden.” 

buurTACTIVITEITEN
Voortbouwend op dit gegeven, lijkt het voor de 
hand te liggen dat buurtactiviteiten, zoals een 

barbecue of spelletjesmiddag, de mate van 
vertrouwd zijn met elkaar bevorderen en bewoners 
een veiliger gevoel geven. In een advies betoogt de 
raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rMO), 
waarvan Blokland lid is, dat dat een misvatting is. 
“Zulke contacten krijgen na het evenement geen 
vervolg en vaak benadrukken ze vooral de onder-
linge verschillen. Aan het bevorderen van de 
publieke familiariteit kun je niet veel doen. 
Scheepswerf Piet Smit is weg, daar valt niets aan te 
veranderen. Overigens bestaat familiariteit binnen 
subgroepen in een wijk soms nog wel, maar de 
mensen die 45 of 50 jaar in een buurt wonen 
hebben daar geen grip meer op. Voor hen is het 
onmogelijk grote delen van de bevolking sociaal te 
plaatsen en daardoor wordt de kunst van het thuis 
zijn in de buurt bemoeilijkt. dan kun je wel zeggen 
dat oudere wijkbewoners in contact kunnen komen 
met jongeren door samen te barbecueën, maar 
waarom zouden burgers in oude wijken van alles 
met elkaar moeten doen terwijl elders iedereen 
gewoon thuis televisie mag kijken? Heel veel heil is 
van buurtactiviteiten niet te verwachten.”

In de opvatting van Blokland moet de publieke 
familiariteit op andere niveaus worden bevorderd. 
“de overheid moet nadenken over manieren 
waarop verschillende generaties in een wijk met 
elkaar in contact kunnen komen. Zouden 
taakstraffen bijvoorbeeld niet zo kunnen worden 
ingevuld dat jongeren iets samen met ouderen 
doen? laat jongeren computerlessen geven aan 
bejaarden in de buurt in plaats van de openbare 
ruimte schoonmaken. dan ontstaat interactie die 
positief kan bijdragen aan de veiligheidsbeleving 
van de ouderen in de wijk. In het algemeen zouden >>

“de overheid moet nadenken over 
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bepaalde voorzieningen in een wijk tot vanzelf-
sprekende ontmoetingsruimten moeten worden 
gemaakt. de brede school is daarvan een goed 
voorbeeld. Mensen die geen schoolgaande 
kinderen hebben, komen toch op school omdat er 
andere voorzieningen zijn waarvan zij gebruik 
maken. Het is niet nodig met elkaar koffie te 
drinken, maar het is goed enige mate van 
herkenning te hebben in de buurt. Het is genoeg 
dat anderen weten ‘ik hoor hier thuis’ en dat ik 
weet dat de ander okay is of niet okay en dat ik op 
mijn tellen moet passen.” 

rESpECT
Voor professor Blokland begint het verbeteren van 
achterstandswijken met respect tonen voor de 
bewoners. Als moeder van drie jonge kinderen 
somt ze tijdens het gesprek in haar woning in 
rotterdam moeiteloos voorbeelden op waaruit 
blijkt dat de gemeente links en rechts steken laat 
vallen bij het bevorderen van de leefbaarheid van 
de openbare ruimte. “neem bijvoorbeeld de 
Peperklip, dat is een wooncomplex met intensief 
beheer. Als in het speeltuintje iets kapot is en het is 
na een week nog niet is gerepareerd, dan denk ik: 
‘dat kan toch anders’. Op het Afrikaanderplein is 
een speeltuin die veel te klein is voor het aantal 
kinderen dat er gebruik van maakt. Gevolg is dat 
dingen kapot gaan door te intensief gebruik. 
er wordt vaak weken niets aan gedaan. Als je vindt 
dat dat niet mag, uit respect voor de bewoners van 
de wijk, dan moet je er veel meer bovenop zitten en 
ervoor zorgen dat de speelobjecten altijd in goede 
staat zijn. dat straalt uit dat je respect hebt voor 
mensen en wie respect toont, dwingt respect af.”

de verloedering van de openbare ruimte en de 
overlast die daardoor ontstaat, heeft volgens de 
sociologe alles te maken met de jarenlange 
bezuinigingen op het welzijnswerk en de 
ontmanteling van de verzorgingsstaat. “Op dit 
terrein zijn enorme slagen te maken als je van 
probleemwijken prachtwijken wilt maken. 
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dat moet ook gebeuren want als je dat niet 
doet dan ga je de gezinnen verliezen waarop de 
wijken zijn gebouwd. er moet veel meer worden 
ingezet op een zorgzame wijkverbetering en niet 
alleen op overlast bestrijden, zoals nu gebeurt. 
nu zie je dat bankjes op een plein bij een school 
worden weggehaald omdat jongeren er rond-
hangen en overlast veroorzaken. door deze maat-
regel verdwijnt de overlast niet en de gemeente zet 
een hek om het plein want de overlast moet en zal 
verdwijnen. Gevolg is een lege ruimte met een hek 
erom. dat maakt de buurt niet leefbaarder. Als je 
met zorg de situatie in een wijk wilt verbeteren dan 
laat je een ijscoman met een fietskar ijs venten 
rond het plein. dan schep je de mogelijkheid voor 
toevallige ontmoetingen. Met dit soort goed 
gebruik kun je systematisch het plein en later de 
hele buurt heroveren. Positief gedrag heeft meer 
invloed op het prachtig maken van een wijk, dan 
het verwijderen van negatief gedrag.”

WONINGCOrpOrATIES
Woningcorporaties hebben als huiseigenaar een 
specifieke rol op het gebied van sociale veiligheid 
in een wijk, stelt Blokland. “Als eigenaar van de 
woningen heeft de woningcorporatie er alle belang 
bij dat het goed gaat in een wijk. Bij conflicten 
tussen bewoners is de corporatie de aangewezen 
instantie om te bemiddelen. de woningcorporatie 
is de baas en zou zich ook meer als zodanig moeten 
opstellen door regels te stellen en die te hand-
haven. Iemand die een fiets plaatst in een portiek, 
terwijl dat tegen de regels is, moet door de woning-
bouwvereniging worden aangesproken. Het is 
absoluut niet de taak van de ene bewoner om de 
andere bewoner aan te spreken op verkeerd gedrag 
in de semiopenbare ruimte, zoals een portiek. 
Maar dit betekent wel dat de corporatie een buurt-
beheerstrategie moet ontwikkelen. Wat woning-
corporaties volgens mij niet moeten doen is 
openbare ruimte afsluiten, door bijvoorbeeld een 
binnenterrein in beheer van de bewoners te geven 
met het idee ‘dan is het van hun en dan zorgen ze er 

beter voor’. Ze zouden juist moeten aanmoedigen 
dat openbare ruimte door verschillende groepen 
kan worden gebruikt.” 

die differentiatie in gebruik bepleit Blokland ook 
voor schoolgebouwen. nederland zou eens in de 
Amerikaanse stad new Haven kunnen kijken wat de 
multifunctionaliteit van een school betekent voor 
de leefbaarheid van een wijk. “In nederland zijn we 
geneigd scholen te zien als onderdeel van het 
schoolprogramma. In de Verenigde Staten wordt 
anders gekeken naar de relatie school en school-
gebouw. In new Haven maakt de school deel uit 
van de gemeenschap. Het buurtcomité vergadert in 
de bibliotheek, schoollokalen zijn in gebruik voor 
cursusprogramma’s van andere organisaties en zo 
meer. een school kan het centrale punt zijn in een 
wijk waar iedereen wel eens binnenloopt voor het 
een of het ander. dat zie je in nederland te weinig, 
alhoewel de brede school in die richting gaat. 
dit soort ideeën zou moeten worden meegenomen 
bij het bedenken van een strategische oplossing 
voor de probleemwijken. Het verder barricaderen 
van woonwijken leidt niet tot een grotere veilig-
heidsbeleving. daar ben ik van overtuigd. 
de verklaring voor ontevredenheid met de woon-
omgeving zit in het gevoel van ‘dit is niet mijn plek, 
ik weet niet hoe anderen reageren’. Maatregelen die 
de sociale veiligheid verbeteren moeten op dat vlak 
veranderingen willen bewerkstelligen.” <<

 “Het vertrouwen dat je 
in anderen hebt bepaalt 
ook de waardering van 
de veiligheid in een 
winkelstraat of in een 
schoolomgeving.” | 
foto: Inge van Mill.

Wat stadsbewoners bindt. Sociale relaties in 
een achterstandswijk. talja blokland. kampen, 
kok Agora, 1998.

“Het verder barricaderen van 

woonwijken leidt niet tot een 

grotere veiligheidsbeleving”
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door Paul van Soomeren
de auteur is directeur van dSP-groep te Amsterdam.

dode hoeken, beklemmende gangen, slecht 
verlichte bergingen en makkelijk open te breken, te 
slopen of te bevuilen gebouwen. nog steeds sluipen 
er fouten in het ontwerp van gebouwen, waardoor ze 
later nodeloos onveilig worden. Hetzelfde gebeurt 
in buurten en wijken: nieuwe Vinex-wijken of 
stadsvernieuwings- en herstructureringsgebieden 
die al snel na oplevering (weer) last hebben van 
verloedering, vandalisme, criminaliteit en 
onveiligheid. Gemeenten, projectontwikkelaars, 
architecten, planologen, woningcorporaties en 
ontwerpers, staan gek te kijken dat het zo uit de 
hand kon lopen met dat nieuwe gebouw of met die 
nieuwe wijk. Maar dat is geen bruikbaar excuus 
meer om zich achter te verschuilen. Wie leert van 
wat mis blijkt te gaan in het beheer, en dat leer-
proces structureel kan vormgeven, kan kostbare 
ontwerpfouten vermijden. ‘leren van beheren’, 
noemen we dat. dat scheelt jaar na jaar veel extra 
beheerkosten. Gebruik maken van de zogenoemde 
Veilig Ontwerp en Beheer Cyclus (zie figuur 
hiernaast), betekent dat de kost voor de baat 
uitgaat.

Het ziet er simpel uit, maar in deze cyclus gaat toch 
nog steeds te vaak iets mis:
•  woningen waar je achterom ongezien eenvoudig 

kan inbreken; 
•  lantaarnpalen die – nadat de ernaast geplante 

bomen groter zijn geworden – nauwelijks nog 
licht kunnen verspreiden; 

•  gebouwen die in de plint geen woningen of 
winkels hebben, maar slechts dode bergingen en 
blinde muren, die al snel onder de graffiti zitten; 

•  een speelplaats of jongerenvoorziening die op 
een verkeerde plek in de wijk wordt gepland en 
zorgt voor overlast en wekelijks een spoor van 
vernieling in de wijk; 

•  grote woningen voor grote gezinnen en veel 
kinderen bovenin een flatgebouw;

•  verkeerd ontworpen entrees van megascholen, 
waardoor scholieren en (ongewenste) bezoekers 
ongecontroleerd naar binnen/buiten lopen met 
alle gewelddadige gevolgen van dien; 

•  stapels stenen die klaar staan voor de (her)bestra-
ting, maar per definitie voor een deel door de 
ruiten gaan;

•  parkeergarages waar niemand zich veilig voelt en 
waar dus veel dure bewaking en camera’s vereist 
zijn;

•  eenvoudig opklimbare daken die een route 
vormen naar hoger gelegen verdiepingen, of 
die gebruikt worden als speelplek;

•  parkeerplaatsen die uit het zicht liggen en 
waar later dure technische bewakingsogen 
opgehangen moeten worden (camera’s). 

de lijst is ontleend aan de dagelijkse praktijk en is 
onnodig lang, want dit soort ontwerpfouten is te 
voorkomen.

  Veilig Ontwerp en beheer Cyclus

lErEN VAN bEhErEN
Ontwerpfouten die voor onveilige situaties zorgen, vragen 
achteraf vaak om dure oplossingen – zoals kostbare 
verbouwingen of bewaking. Architecten, planologen, 
gemeenten en anderen moeten eerst nadenken voordat ze de 
omgeving inrichten, betoogt Paul van Soomeren, die een lans 
breekt voor de Veilig Ontwerp en beheer Cyclus en situationele 
preventie in het algemeen. 

letterlijk van stoel tot stad 

kunnen ontwerpers tegenwoordig 

een bijdrage leveren aan het 

verminderen van criminaliteit en 

onveiligheid
>>
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ONTWERP

BEHEER

BEHEERKENNIS
(wat gaat mis?)

BOUWVEILIG ONTWERP EN 
BEHEER (VOB) CYCLUS

In de cyclus van veilig ontwerpen en beheren van 
gebouwen en wijken gaat veel mis. Zo wordt het licht 
van lantaarnpalen vaak gesmoord door het 
bladerdak van bomen die ernaast zijn geplant, maar 
later zijn uitgedijd | foto: Inge van Mill. 
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Achteraf blijken ontwerpfouten meestal alleen 
oplosbaar door dure verbouwingen, zware en dure 
beheerinspanningen (beveiliging, bewaking, 
politie), of weinig esthetische maatregelen, zoals 
zwiepende rollen prikkeldraad – die weer een 
unheimisch gevoel geven. In het ontwerpproces 
gaat zoveel mis vanuit veiligheidsoptiek, omdat de 
ontwerpers niet leren uit de beheer- en gebruiks-
fase. Soms is dat hooghartigheid (“dan moeten ze 
maar betere mensen in mijn mooie gebouw/wijk 
stoppen”), soms gebrek aan kennis en ervaring 
(anderen zitten op de beheerblaren en dragen de 
beheerkosten) en soms is het gewoon bewust 
afschuiven van verantwoordelijkheid (“laat politie 
en beveiliging dat later maar oplossen”).

een vergelijkbaar verhaal geldt voor nieuwe 
producten. je zou verwachten dat nieuwe auto’s, 
fietsen, laptops en dergelijke minder diefstal-
gevoelig zijn, of in ieder geval na een diefstal 
onbruikbaar gemaakt kunnen worden. Ontwerpers 
zouden producten (en diensten!) vóóraf crime proof 
moeten maken; crime proofing heet dat in het 
engels. de europese Commissie besteedt er steeds 
meer aandacht aan. Onder de noemer van design 
Against Crime (dac) wordt het vak op engelse 
universiteiten al onderwezen. letterlijk van stoel tot 
stad kunnen ontwerpers tegenwoordig een bijdrage 
leveren aan het verminderen van criminaliteit en 
onveiligheid. en via ontwerp en beheer kan daar-
naast ook nog eens het gevoel van veiligheid en 
welbevinden positief beïnvloed worden. 

DrIEhOEk
een veelgehoord tegenargument is dat een dader 
toch moet ‘scoren’. een dader blijft een dader en met 
dit soort ontwerp- en beheermaatregelen verplááts 
je de criminaliteit en onveiligheid dus alleen. 
Onderzoek laat zien dat deze visie niet alleen 
onjuist is, maar ook een beetje ouderwets. Met de 
verplaatsingseffecten valt het reuze mee en dader-
schap is niet aangeboren en onveranderbaar. naast 

dader en slachtoffer speelt de situatie een 
eigenstandige rol bij de verklaring en aanpak van 
criminaliteit: vaak maakt de gelegenheid de dader. 
daarbij is het natuurlijk geen kwestie van ‘of-of’. 
In een driehoek – de crime triangle – spelen dader, 

slachtoffer en situatie/gelegenheid hun rol. Soms 
vereist de dader meer aandacht, soms de situatie en 
soms het slachtoffer. Slimme criminaliteits-
preventie en effectief veiligheidsbeleid vereist een 
toegesneden mix van maatregelen. Opvallend is 
dat de laatste vijf tot tien jaar in nederland de 
aandacht vooral (weer) is uitgegaan naar de dader 
van criminaliteit (pakken, straffen, repressie). 
Preventie via de situatie en gelegenheid lijkt een 
beetje het kind van de rekening geworden. 

buITENlAND
In het buitenland is de aandacht voor situationele 
aanpakken van criminaliteit nooit weggeweest. 
cpted heet dat in de Verenigde Staten, of Crime 
Prevention Through environmental design. 
cpted (spreek uit: septet) is een model voor de 
aanpak van criminaliteit en onveiligheid, dat 
gebaseerd is op de gelegenheidstheorie. 
de gedachte is dat criminaliteit en onveiligheid 
kunnen worden aangepakt via omgevingsgerichte 
maatregelen. In aanvang werd daarbij vooral 
gesproken over de fysieke omgeving, maar later 
kwam er meer aandacht voor de sociale omgeving. 
Belangrijke principes zijn: zichtbaarheid (ogen op 
straat), toegankelijkheid, zonering/territorialiteit 
(onderscheid tussen privé en openbaar, en 
tussen mijn en dijn), aantrekkelijkheid, participatie 
van betrokkenen en beheer. een belangrijk organisa-
torisch principe is dat men eerst de problemen 
analyseert en pas daarna maatregelen neemt. dat 
lijkt een open deur, maar in nederland wordt al snel 
om camera’s geroepen of meer blauw op straat. 
Men begint dan dus bij de maatregel zonder na te 
denken over het probleem, de daders, de slacht-
offers, en de situatie waarin dat alles bij elkaar 
komt. Wat in noord-Amerika cpted heet, noemt 
men in engeland de Situational Approach, 
designing Out Crime (doc) of design Against 
Crime (dac). de meest gebruikte omschrijving in 
nederland is Veilig Ontwerp en Beheer (vob).

STrOmINGEN 
de term cpted ontstaat als afkorting met de 
publicatie in 1971 van C. ray jeffery’s boek Crime 
Prevention Through Environmental Design. jeffery 
staat een zeer brede aanpak van criminaliteits-
preventie voor, waarbij hij een onderscheid maakt 
naar technopreventie, stedenbouwkundig/plano-
logisch en architectonisch ontwerp, omgeving en 
gedrag, en ten slotte burgerparticipatie. rond 
dezelfde tijd publiceert de architect Oscar newman 
zijn boek Defensible Space. Hij richt zijn pijlen vooral 

Preventie via de situatie en 

gelegenheid lijkt een beetje het 

kind van de rekening geworden
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op de grote Amerikaanse hoogbouwcomplexen 
waar misdaad welig tiert. In het werk van newman 
staan begrippen als territorialiteit, zichtbaarheid en 
toegankelijkheid centraal. newman ontleent veel 
van zijn ideeën aan het werk van jane jacobs, die 
in haar boek The Death and Life of Great American 
Cities (1961), ten strijde trok tegen de grootschalige 
stadsontwikkeling. Zij hield een warm pleidooi voor 
een stedelijke vernieuwing waar leefbaarheid, 
levendigheid, buurtparticipatie en een wijkgerichte 
aanpak voorop staan. de derde stroming ontspringt 
rond dezelfde tijd in het engelse Home Office en 
heet Situational Approach. Kopstukken zijn hier 
ronald Clarke en Pat Mayhew. de Situationele 
Aanpak richt zich op specifieke typen criminaliteit 
en probeert daarbij met gerichte maatregelen de 
gelegenheid voor het ontstaan van die vormen van 
criminaliteit in een specifieke situatie en context te 
verminderen: jeugdvandalisme in hoogbouwwijken, 
zakkenrollerij in het openbaar vervoer, of alcohol-
gerelateerd geweld in uitgaanscentra. de vierde en 
laatste stroming is recenter en kijkt vooral naar 
producten en diensten en probeert die vooraf zo te 
ontwerpen dat criminaliteit minder kans krijgt: 
Crime Proofing, of design Against Crime. 

NETWErk 
er bestaat ondertussen een wereldwijd netwerk van 
praktijkmensen, onderzoekers en beleidspersonen 
die op dit terrein praktisch en empirisch bezig zijn. 
Wereldwijd is er de ica: de International cpted 
Association. Onder deze wereldwijde paraplu vallen 
diverse continentale of nationale organisaties van 
Zuid-Amerika en Australië tot dichter bij huis in 
engeland de designing Out Crime Association. 
Voor de rest van europa is er de european designing 
Out Crime Association (e-doca) en in nederland de 
Stichting Veilig Ontwerp en Beheer. Het betreft hier 
vrij informeel georganiseerde netwerken waar 
praktijkmensen, onderzoekers, adviseurs, politie, 
beveiligers en de meer praktische beleidsfiguren 
kennis en ervaring uitwisselen. 

TOEkOmST
de laatste jaren krijgen cpted en Veilig Ontwerp 
en Beheer in nederland de wind weer mee. daarbij 
kan gebruik gemaakt worden van belangrijke 
buitenlandse innovaties op het terrein van Crime 
Proofing, design Against Crime en lopende 
normalisatie en standaardisatie die europese 
normen oplevert op het terrein van stedenbouw, 
architectuur en veiligheid, veilig wonen, veilige 
scholen, veilige winkels en kantoren, en veiligheid 

bij openbaarvervoervoorzieningen. Ook de cpted-
beleidscyclus is hierbij een nuttig instrument, 
omdat hierbij eerst een analyse gemaakt wordt van 
het probleem en de betrokkenen in de specifieke 
situationele context en pas daarna actie en 
maatregelen volgen – die dan weer goed 
geëvalueerd worden. 

Maar ook in nederland bestaan er waardevolle en 
zeer effectieve instrumenten:
•  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen, dat in essentie 

bestaat uit twee pakketten prestatie-eisen: een 
pakket van vijftig eisen waar bestaande wijken 
en gebouwen aan moeten voldoen, en een 
pakket van vijftig eisen voor nieuw te bouwen 
wijken en gebouwen. Met name de eisen op 
wijkniveau blijken daarbij vaak nog te weinig 
bekend en door gemeenten of corporaties te 
weinig gebruikt te worden.

•  de Veiligheidseffectrapportage (ver); een geheel 
aan afspraken hoe je vooraf veiligheidsrisico’s in 
kaart brengt en daar vervolgens samen iets aan 
kan doen. 

dit soort instrumenten legt nationale en 
internationale kennis op een gestandaardiseerde 
manier vast, waardoor de kennis langzaam kan 
worden opgebouwd: wat werkt en wat werkt niet 
(evidence based). In deze traditie passen ook 
bijvoorbeeld het Keurmerk Veilig Ondernemen en 
ontwikkelingen op het terrein van veilige scholen, 
zoals Veilig In en Om School (vios) en het iris-
incidentenregistratiesysteem voor scholen. Last but 
not least zijn er de ontwikkelingen op het terrein van 
wijk- en buurtgericht werken: wijk- en buurtbeheer, 
40 wijkenaanpak, wmo. Hierbij zie je vaak eenzelfde 
mix terug, waarbij aandacht voor de fysieke 
omgeving en de sociale omgeving wordt 
gecombineerd. cpted en Veilig Ontwerp en Beheer 
passen naadloos in deze richting. <<

www
Informatie over de Designing Out Crime Association is te vinden via de 
website van de organisatie: www.doca.org.uk
De website www.e-doca.eu biedt informatie over de European 
Designing Out Crime Association (e-doca), informatie over Stichting 
Veilig Ontwerp en beheer is te vinden via www.stichtingvob.nl 

de laatste jaren krijgen cpted 

en Veilig Ontwerp en Beheer in 

nederland de wind weer mee

Voor reacties: e-mail 
pvansoomeren@dsp-
groep.nl 
Paul van Soomeren is 
lid van de International 
cpted Association en 
de european designing 
Out Crime Association. 
In nederland is Van 
Soomeren bestuurslid 
van de Stichting Veilig 
Ontwerp en Beheer. 
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fOTOSerIe buurtcoaches

bEZIElING VOOr 
DE buurT

Werkvloer
uitgaan van de sterke kanten van bewoners van wat een probleemwijk is 
gaan heten, in plaats van te hameren op de problemen die daar heersen. 
Dat is in een notendop de filosofie van een oorspronkelijk in de Verenigde 
Staten ontwikkelde wijkaanpak, die overwaaide naar Groot-brittannië 
en nu ook onze contreien aandoet. In deze aflevering van de rubriek 
Werkvloer wordt buurtcoach Elvira jansen gevolgd, die zich inzet voor 
bewonersprojecten in de bredase wijk Tuinzigt.
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(foto links)
Een jongerenmiddag in 
Tuinzigt, met een spring
kussen en diverse dans
workshops, waaronder 
breakdancing. 
De jongeren op het 
kussen, die er hun gemak 
van nemen, hebben de 
middag met steun van 
Kan wél! zelf opgezet. 

(foto rechts)
De 16jarige Christel 
Timmers, die hier achter 
haar moeder staat, heeft 
zich in Tuinzigt met hulp 
van Kan wél! ingezet 
voor meer onderling 
begrip tussen bewoners. 
Ook heeft zij bij het 
ontbreken daarvan, 
activiteiten voor 
jongeren in de buurt 
georganiseerd. Op de 
voorgrond voert Elvira 
Jansen overleg over een 
nieuw project van 
Christel.   

Fotografie: Inge van Mill
Tekst: Alfred Hakkert
 

In maart 2006 is in opdracht van woningcorporaties 
in veertien nederlandse wijken met een wijkaanpak 
begonnen, die vooral een beroep doet op bewoners 
zelf om hun buurt op te krikken. deze wijkaanpak 
is Kan wél! gedoopt, waarmee dicht bij de engelse 
benaming Can do wordt gebleven. In juni 2007 is 
de tweede ronde van start van gegaan, meldt de 
website van het project (www.kanwel.nl), waar 
informatie over achtergrond, doel en lopende 
projecten is te vinden. de wortels van deze wijk-
aanpak liggen in de Verenigde Staten, waar john 

Kretzman en john McKnight, beiden werkzaam 
aan de northwestern University in Chicago, de 
zogenoemde ABCd-methode (Community Based 
Asset development) ontwikkelden. Waar in 
gangbare wijkaanpakken vooral de problemen van 
de buurt centraal staan, gaat deze methode uit van 
een omgekeerd perspectief: capaciteiten, talenten 
en sterke punten (assets) van de buurtbewoners 
aanboren, biedt meer kans om de wijk blijvend te 
verbeteren. de ABCd-methode diende als voorbeeld 
voor de Can do-wijkaanpak, die Tony Gibson in 
Groot-Brittannië ontwikkelde. Onder de paraplu van 
het Scarman Trust – een maatschappelijk betrokken 
organisatie die initiatieven van bewoners om hun >>
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buurt te verbeteren, subsidieert en ondersteunt 
– kunnen bewoners zelf ideeën voor een prettiger 
leefklimaat in hun buurt lanceren en ermee aan de 
slag gaan.

mAATSChAppElIjkE bINDING
de wijkaanpak Kan wél! kon in ons land vaste voet 
aan de grond krijgen als uitvloeisel van het Breed 
Initiatief Maatschappelijke Binding van het kabinet-
Balkenende in 2005. Onder die noemer vroeg het 
kabinet-Balkenende aan maatschappelijke 
organisaties om projecten te berde te brengen, 
die het leefklimaat en de sociale verbondenheid in 
wijken kunnen verbeteren. Indachtig het engelse 

project Can do, ontwikkelde het landelijk 
Samenwerkingsverband Aandachtswijken (lSA) – 
een bewonersplatform dat buurtactiviteiten van 
bewoners stimuleert – daarop Kan wél!. Waar in 
Groot-Brittannië het Scarman Trust de dragende 
kracht is achter de wijkaanpak, vervullen in ons land 
meerdere partijen een dragende rol. financiering 
van de landelijke organisatie van Kan wél! vindt 
plaats door het ministerie van VrOM, vereniging 
van woningcorporaties Aedes, de SeV (Stuurgroep 
experimenten Volkshuisvesting) en woning-
corporatie het Oosten uit Amsterdam. lokale 
woningcorporaties ondersteunen de verschillende 
bewonersinitiatieven. Zij kwijten zich hierbij van 
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hun maatschappelijke taak om de leefbaarheid in de 
wijken te vergroten. Op hun beurt ontvangen de 
corporaties een tegemoetkoming van Aedes. 

OpblOEIEN 
Buurtcoaches, die in dienst zijn van lSA, vormen het 
hart van de wijkaanpak. In een op verzoek van de 
SeV, Aedes en lSA uitgevoerd evaluatieonderzoek – 
Wat Kan wél! kan van april 2007 – gaan Mirjan Oude 
Vrielink en Ted van de Wijdeven (Tilburgse School 
voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg) na 
in hoeverre het project zijn doel bereikt: bijdragen 
aan sociale binding in de wijk. daartoe houden zij 
ook de rol van de buurtcoaches tegen het licht. 

Om ideeën van bewoners van de grond te tillen, 
helpen zij bijvoorbeeld om een goede relatie op te 
bouwen met instanties in de buurt. daarnaast 
maken ze met de bewoners een stappenplan en een 
begroting. Of zij zwengelen lokale financiering aan 
en proberen de aandacht van omwonenden en de 
media te trekken enzovoorts.

een van de buurtcoaches is elvira jansen. Haar 
werkterrein is de Bredase wijk Tuinzigt. net als 
andere buurtcoaches zoekt zij mensen die graag 
actief willen worden in hun eigen wijk om de 
leefbaarheid en sociale cohesie te vergroten. 
Mensen zien opbloeien als ze hun eigen ideeën 

Onder het toeziend oog 
van de instructeur 
bekwamen jongeren zich 
in hun moves tijdens de 
breakdanceworkshop.

>>
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kunnen uitwerken en daarvoor hun eigen talenten 
kunnen inzetten, is belangrijk voor haar. elvira 
jansen: “een idee is in eerste instantie een lucht-
kasteel, als dat landt zoals de bewoner dat graag wil, 
dan ben ik een heel tevreden mens.”  

bEWONErSprOjECTEN
Hoewel de buurtcoaches belangrijk zijn voor het 
welslagen van een project, is Kan wél! toch vooral 
het relaas van de individuele buurtbewoners. 
Zij moeten een project grotendeels op eigen kracht 
tot een succes maken. niet voor niets worden 
buurtbewoners die met hun idee aan de slag willen 
gaan, ‘projecteigenaren’ genoemd. Voorwaarde om 

een project uit te mogen voeren, is dat het een 
nieuwe activiteit in de wijk biedt en niet een enkele 
etnische groep aanspreekt. Het moet ook haalbare 
kaart zijn. de aard van de bewonersinitiatieven is 
zeer divers. Sommige projecten richten zich op 
de  fysieke leefbaarheid in de wijk (het opruimen 
van zwerfvuil), andere op het hechter maken 
van contacten tussen bevolkingsgroepen (het 
organiseren van een multicultureel feest in de 
wijk). Weer andere projecten richten zich op 
sociale veiligheid (buurtpreventie of een 
weerbaarheidscursus voor jongeren). 
Alle projecten moeten uiteindelijk de sociale 
cohesie in de wijk versterken. 



SECONDANt #3/4 | juLI-AuGuStuS 2007   31

de hamvraag, die de onderzoekers zich stellen, is of 
het project daar ook aan bijdraagt. leren bewoners 
bijvoorbeeld nieuwe mensen kennen dankzij hun 
project – en kunnen daardoor nieuwe sociale 
banden ontstaan in hun wijk? de vraag of een wijk 
hechter wordt omdat bewoners zich gezamenlijk 
inzetten voor hun project en daarbij nieuwe 
contacten (moeten) aangaan, blijkt niet eenvoudig 
te beantwoorden. Projecten worden dikwijls 
uitgevoerd met familie, vrienden en dergelijke – 
oude getrouwen dus. Bewoners hebben vaak een 
eigen, aardser doel met hun project, dat minder 
verheven is dan het hogere doel van Kan wél!, om de 
sociale binding te versterken. Winst ligt vooral in 

het herstelde vertrouwen in de eigen buurt dat 
bewoners voelen, nadat de frisse wind van Kan wél! 
er heeft gewaaid. <<

Met dank aan elvira jansen, buurtcoach en projectcoördinator 
in Tuinzigt, Breda, tel: 06 23 10 91 66, elvira@kanwel.nl

Het evaluatieonderzoek Wat Kan wél! kan is te downloaden van 
de website van de SeV: www.sev.nl

(foto links)
Een vitale wijk, met 
hechte sociale contacten 
tussen bewoners, is het 
voornaamste doel van 
Kan wél!.

(foto rechts)
Elvira Jansen neemt deel 
aan een werkoverleg bij 
woningcorporatie 
WonenBreburg. Het wel 
en wee van de wijk 
Tuinzigt en bewoners
projecten die onder de 
paraplu van Kan! wél! 
worden uitgevoerd, 
passeren de revue. 
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Nederland telt talloze voorbeelden van parken 
waarvan het ontwerp, gebruik en beheer goed 
doordacht zijn | foto: Inge van Mill. 
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door Robbie Keus

er wordt in nederland volgens Van der Bijl nog 
steeds te makkelijk gedacht over sociale veiligheid. 
“Het valt me op dat binnen het kennisdomein 
sociale veiligheid in de gebouwde omgeving bar 
weinig nieuwe inzichten zijn ontwikkeld. de 
principes hoe om te gaan met deze problematiek 
zijn nauwelijks veranderd als je ze vergelijkt met 
vijfentwintig jaar geleden. Men gaat heel vaak uit 
van een causaal verband tussen de manier van 
inrichten en vormgeven en de mate van veiligheid. 
daarbij wordt een belangrijke factor nog steeds over 
het hoofd gezien: het gebruik. Terwijl juist de vorm 
van de openbare ruimte én het gebruik van die 
ruimte samen de veiligheidsprestatie bepalen. er is 
een goed ontwerp nodig dat gebaseerd is op het 
uiteindelijke gebruik. Alleen zó kan een ruimte een 
goede veiligheidsprestatie neerzetten.” Van der Bijl 
neemt de Amsterdamse Bijlmer als voorbeeld. 
“daar was de gedachte: ‘als we de hoogbouwflats 
vervangen door een ander woontype, dan lossen de 
problemen vanzelf wel op’. Maar dat is natuurlijk 
niet het geval. Veiligheid is een prestatie die alleen 
goed is als de vorm, het gebruik en het beheer op 
elkaar zijn afgestemd. Als je een mooi wooncomplex 

ontwerpt en je laat hier vervolgens mensen in 
wonen met een totaal andere wooncultuur, dan 
ontstaan er problemen. Hetzelfde geldt voor een 
goed ontworpen parkeergarage waar geen beheer is, 
zodat criminelen het kunnen gebruiken om er 
auto’s om te katten.” 

ChECklISTS
Ook de checklists die aangeven hoe het ervoor staat 
met sociale veiligheid op een locatie, besteden in 
Van der Bijls optiek te weinig aandacht aan het 
gebruik. “door middel van checklists wordt gekeken 
of er in het ontwerp wel genoeg verlichting is 
aangebracht, of er vluchtwegen zijn, noem maar op. 
Als aan alle eisen van de lijst is voldaan, moet alles 
goed komen. Maar zo eenvoudig is het niet. 
Het probleem met die checklisten is dat ze veel te 
algemeen van aard zijn. Vuistregels werken niet bij 
specifieke locaties. en in zekere zin zijn alle locaties 
specifiek. Op zich zijn vuistregels – zoals bijvoor-
beeld goede zichtbaarheid – heel zinnig. Maar 
goede zichtbaarheid alleen voorkomt sociale 
onveiligheid niet. dat heeft met veel meer, vaak 
externe factoren, te maken. Men zou veel meer 
gebruik moeten maken van ervaringen. Zoek 
vergelijkbare situaties in het land, kijk welke 

 InTerVIeW bouwen aan sociale veiligheid

VEIlIGhEID VErGT 
mEEr DAN EEN GOED 
ONTWErp AllEEN
In Nederland wordt te simplistisch gedacht over 
sociale veiligheid in de gebouwde omgeving. Volgens 
stedenbouwkundig adviseur en ontwerper rob van der bijl 
richt de aandacht zich onverantwoord veel op de vorm, 
zonder dat stil wordt gestaan bij het gebruik en het beheer. 
“het resultaat: gebouwen en openbare ruimten die ver 
onder het gewenste veiligheidsniveau uitkomen.”

>>
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problemen daar speelden en ga na hoe die zijn 
opgelost. dat sluit ook aan bij de werkwijze van 
een ontwerper. Als je een school voor zeshonderd 
leerlingen moet ontwerpen, zoek je ook naar 
praktijkvoorbeelden van scholen met vergelijkbare 
programma’s en in vergelijkbare situaties.” 

SlIm ONTWErp
Van der Bijl ziet wel een omslag ontstaan in de 
denkwijze over sociale veiligheid in de gebouwde 
omgeving. “Ik denk dat het accent in de toekomst 
steeds meer op het gebruik en het beheer van het 
gebouw of de omgeving komt te liggen. Men ziet 
steeds vaker in dat je door een slim ontwerp 
uiteindelijk veel beheerskosten kunt elimineren. 
een ander positief punt is dat veiligheid steeds 
integraler wordt opgepakt. er wordt niet meer naar 
een locatie gekeken, maar veel meer naar de hele 
omgeving. dan blijft het alleen nog een uitdaging 
om het deelaspect sociale veiligheid ingepland te 
krijgen in de toch al ingewikkelde planning van het 
bouwproces. Bij een bouwproject heb je te maken 
met een veelheid aan eisen op het gebied van 
bouwvoorschriften, milieu, brandveiligheid en ga zo 
maar door. Het pakket is enorm en een deel van de 
eisen is zelfs tegenstrijdig. Zo zijn bepaalde eisen op 
het gebied van brandveiligheid helemaal niet 
compatibel met de eisen op het gebied van sociale 
veiligheid. Berucht is het voorbeeld van de in- en 
uitgangen. Voor de sociale veiligheid wil je het 
aantal entrees tot een minimum beperken, zodat je 
het goed kunt beheren. Voor de brandveiligheid wil 
je het aantal vluchtwegen echter maximaliseren. 
daar moet je in het bouwproces een gulden 
middenweg in zien te vinden en dat valt soms 
niet mee.”

COmmErCIëlE pArTIjEN
de grootste omslag op het gebied van sociale 
veiligheid ziet Van der Bijl bij de commerciële 
partijen ontstaan. “Woningcorporaties, OV-
bedrijven en beheerders van parkeergarages hebben 
een enorme verbeterslag gemaakt. deze partijen, 
die verantwoordelijk zijn voor bepaalde delen van de 
gebouwde omgeving, hebben de afgelopen 
decennia veel expertise opgebouwd. neem de 
parkeergarages, die zijn qua opzet en beheer enorm 
vooruit gegaan. Ook de woningcorporaties zijn zich 
veel nadrukkelijker gaan bemoeien met de sociale 
veiligheid. Stuk voor stuk gaat het om domeinen 
met een commercieel belang. Het is heel helder wie 
de probleemeigenaar is. Als reizigers geen gebruik 
maken van de metro, omdat de stationsomgeving 
als onprettig wordt ervaren, dan kost dat een OV-
bedrijf omzet. Hetzelfde geldt voor een slecht 
ontworpen en onbeheerde garage. Wat opvalt is dat 
deze partijen gebruik maken van de ervaringen die 
ze in het verleden hebben opgedaan.” 

GEmISTE kANS
dit leren van fouten uit het verleden, wordt volgens 
Van der Bijl op andere terreinen veel te weinig 
gebruikt. “een gemiste kans. Vooral als het gaat om 
openbare ruimten is er vaak geen duidelijke 
probleemeigenaar of belanghebbende. Bij het 
ontwerp en beheer zijn veel verschillende partijen 

Rob van deR bijl
rob van der bijl is stedenbouwkundig adviseur en ontwerper. Hij werkt al sinds eind 
jaren 80 aan sociale veiligheid, en adviseerde bijvoorbeeld jarenlang de Haagse 
politie. De laatste jaren is hij met name actief op het snijvlak van infrastructuur en 
stedenbouw. In dit verband is hij onder meer betrokken bij Light rail-projecten in 
diverse plaatsen in Nederland. Hij heeft een groot aantal binnen- en buitenlandse 
artikelen gepubliceerd, evenals enkele boeken. Op dit moment is Van der bijl een 
van de redacteuren van een nieuw Handboek Sociale Veiligheid. 

Van der bijl is samensteller en beheerder van Veiligwonen.nl – een website 
gespecialiseerd in beheer en veiligheid van de gebouwde omgeving, in het 
bijzonder woningbouw, gebouwen, openbare ruimte, infrastructuur, openbaar-
vervoervoorzieningen, alsmede stedenbouw. Onderdeel van de website is de 
database Predore die een overzicht geeft van geschikte precedenten op het gebied 
van sociale veiligheid in de gebouwde omgeving. Van der bijl wil hiermee beleids-
makers, onderzoekers en ontwerpers die werkzaam zijn op het gebied van 
gebouwde omgeving en veiligheid ondersteunen (www.veiligwonen.nl/predore).

“Bepaalde eisen op het gebied van 

brandveiligheid zijn helemaal niet 

compatibel met de eisen op het 

gebied van sociale veiligheid”
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betrokken. daardoor wordt er heel gefragmenteerd 
gewerkt. In het beste geval werken de partijen 
samen, in het slechtste geval werken ze elkaar 
tegen. een park kan nog zo veilig ontworpen 
worden, als het groen niet wordt onderhouden, zal 
er op termijn een onveilige situatie ontstaan. dat is 
jammer en onnodig. er zijn in nederland legio 
voorbeelden van parken waarvan het ontwerp, 
gebruik en beheer tot in de puntjes verzorgd is. 
Maak gebruik van die kennis.” 

SOCIAlE SEGrEGATIE
Ondanks het feit dat Van der Bijl veel positieve 
veranderingen ziet, baren twee ontwikkelingen 
binnen de gebouwde omgeving hem zorgen. “Mijn 
grootste zorg is dat het veiligheidsissue doorschiet. 
rijke mensen creëren afgeschermde woongebieden, 
die de veiligheid moeten garanderen. Afgegrendelde 
privégebieden als enclaves binnen een wijk. je 
creëert zo een sociale segregatie tussen zij die wel 
een hek kunnen betalen en zij die dat niet kunnen. 

dat is het begin van een neerwaartse spiraal in 
een wijk. degenen die zich sociale veiligheid 
kunnen veroorloven wonen in fraaie buurten, 
afgezonderd van de rest van de stad. Voor deze 
gated communities betaalt de rest van de omgeving 
de prijs, omdat de veiligheidsproblemen van de hele 

wijk nu alleen op hun schouders komen te liggen. 
In de enclave is het gezellig en veilig. de problemen 
zijn elders in de stad.”

TEChNOCrATISChE bENADErING
Als tweede gevaarlijke ontwikkeling noemt Van der 
Bijl de steeds technocratischere benadering van het 
veiligheidsprobleem. “de nadruk ligt op betere 
sloten, grotere hekken en meer camera’s. Hoe ver 
kun je dat doorvoeren? Op een gegeven moment 
heb je het dan niet meer over veiligheid, maar over 
beveiliging. Ik denk dat deze benadering op de 
langere termijn tot veel grotere veiligheids-
problemen zal leiden. Bijvoorbeeld door een 
verharding van de criminaliteit. dat kun goed zien 
aan steden als Warschau en johannesburg waar de 
onveiligheid vooral met technopreventie wordt 

aangepakt. daar zie je dat de modus operandi van 
criminelen verandert. de criminaliteit wordt harder, 
omdat het verkrijgen van de buit wordt bemoeilijkt. 
Vroeger werd een auto voor de deur gestolen, als dat 
zonder een autosleutel niet meer kan, komen ze je 
huis in om dat sleuteltje op te eisen.”<<

“Als reizigers geen gebruik 

maken van de metro, omdat de 

stationsomgeving als onprettig 

wordt ervaren, dan kost dat een 

OV-bedrijf omzet”

“de nadruk ligt op betere sloten, 

grotere hekken en meer camera’s. 

Hoe ver kun je dat doorvoeren?”

Context

VORM GEBRUIK

PRESTATIE
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Volgens het veiligheidsbeleid moeten burgers zich veiliger gaan voelen, ook in 
hun eigen woonomgeving. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Duisternis, 
vreemden en een verloederde omgeving, zijn voor veel burgers signalen voor 
gevaar. maar waar andere factoren die verband houden met angstgevoelens 
nauwelijks beïnvloedbaar zijn, zijn deze signalen dat wél, betogen Karin 
Wittebrood en Janneke Oppelaar.

  Angstgevoelens in de woonomgeving 

mET lOOD IN DE SChOENEN 
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door Karin Wittebrood en Janneke Oppelaar
Karin Wittebrood is werkzaam als senior wetenschappelijk 

medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 

janneke Oppelaar werkte ten tijde van het onderzoek 

bij het SCP en werkt nu bij het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP).

Het huidige veiligheidsbeleid concentreert zich niet 
alleen op een afname van de feitelijke criminaliteit 
en overlast, maar de burger moet zich ook 
aanmerkelijk veiliger gaan voelen. Veel aandacht 
gaat daarbij uit naar de woonomgeving van de 
burger.

ONVEIlIGhEIDSbElEVING
Waar hebben we het eigenlijk over als we termen als 
‘angstgevoelens’ en ‘onveiligheidsbeleving’ 
gebruiken? Meestal verwijzen deze naar een veel-
heid aan emoties, opvattingen en opinies. de meest 
algemene manier waarop angstgevoelens in 
nederland worden gemeten, is met de vraag: ‘Voelt 
u zich wel eens onveilig?’. Wanneer mensen 
aangeven zich onveilig te voelen, kan dat echter zijn 
omdat zij angst voor criminaliteit hebben, maar ook 
omdat ze bang zijn in het donker, angst hebben 
voor vreemden of het onprettig vinden om alleen 
te zijn. Het is dus niet precies bekend waar de 
gevoelens van onveiligheid betrekking op hebben. 
In 2006 voelde bijna een kwart van de bevolking 
zich wel eens onveilig; een op de zes mensen voelde 
zich zelfs vaak onveilig. deze algemene angst-
gevoelens zijn sinds het einde van de jaren negentig 
licht afgenomen: toen voelde een op de drie burgers 
zich wel eens onveilig. 

Angstgevoelens blijken sterk afhankelijk te zijn van 
de situatie waarin mensen zich bevinden. Het meest 
veilig voelen mensen zich overdag in hun directe 
woonomgeving: bijna 95 procent voelt zich thuis 
veilig en ruim 85 procent op straat. Het minst veilig 
voelen mensen zich ’s avonds buiten de eigen 
woonomgeving.  

  Angstgevoelens in de woonomgeving 

mET lOOD IN DE SChOENEN 

Het donker geldt voor veel mensen als een belangrijk 
signaal voor gevaar. Met straatverlichting wordt 
geprobeerd om angstgevoelens te verminderen  
| foto: Inge van Mill.

>>
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VErklArING 
Ter verklaring van de angstgevoelens hebben we in 
de studie Angstige burgers? – op basis van weten-
schappelijke literatuur op dit terrein – een 
conceptueel model ontwikkeld. We hebben 
onderscheid gemaakt tussen verklaringen gericht 
op kenmerken van de persoon zelf (individuele 

context), de directe omgeving (situationele context) 
en de sociaal-culturele context waarin mensen 
leven. We veronderstellen dat iemands persoonlijk-
heid, kwetsbaarheid, leefstijl en (in)directe slacht-
offerervaringen belangrijke determinanten zijn 
van zijn of haar angstgevoelens. Ook nemen we 
aan dat de inrichting van de publieke ruimte, de 
samenstelling van de bevolking, sociale cohesie, 
verloedering, overlast en criminaliteit van invloed 
zijn op angstgevoelens. deze kenmerken van de 
situationele context kunnen betrekking hebben op 
de woonomgeving of op andere contexten, zoals het 
openbaar vervoer, winkelcentra en uitgaans-
gelegenheden. de sociaal-culturele context is vooral 
relevant om ontwikkelingen in de tijd of verschillen 
tussen landen te verklaren. We hebben dit verder 
uitgewerkt en dat resulteerde in een conceptueel 
model zoals weergegeven in figuur 1. Vervolgens 
zijn we in ons onderzoek de empirische houdbaar-
heid van het model nagegaan. Voor de precieze 
bevindingen verwijzen we naar ons rapport; in dit 
artikel concentreren we ons op de handvatten die 
we kunnen aanreiken aan beleidsmakers om 
angstgevoelens terug te dringen.

bEïNVlOEDING
Hoewel duidelijk is dat bepaalde factoren belang-
rijke voorspellers zijn van angstgevoelens – zoals 
sekse, leeftijd, etniciteit en slachtofferervaringen – 
blijkt de verklaringskracht van deze factoren gering. 
Ook worden gevoelens van onveiligheid in veel 
sterkere mate bepaald door individuele factoren dan 
door de sociale context waarin mensen verkeren. 
Aanpassingen van de sociale context leiden dus 
slechts tot bescheiden veranderingen in de 
onveiligheidsgevoelens van de bevolking. Toch 
concentreren we ons vooral op situationele 
factoren. Met uitzondering van de wijze waarop 
burgers hun risico’s percipiëren, zijn individuele 
kenmerken nauwelijks manipuleerbaar (terwijl ze 
wel een belangrijke verklaring bieden voor 
angstgevoelens).

We hebben in ons onderzoek laten zien dat mensen 
bepaalde situaties als een signaal van gevaar 
opvatten, waardoor ze zich onveilig voelen. We 
onderscheiden drie soorten signalen van gevaar, die 
van belang blijken voor gevoelens van onveiligheid 
en die op enigerlei wijze mogelijk beïnvloedbaar 
zijn. de beïnvloeding kan gericht zijn op het 
verminderen van het gevaar zelf, of op het bewerk-
stelligen dat burgers bepaalde signalen niet als 
gevaar voor criminaliteit zien.

DuISTErNIS
In de eerste plaats is duidelijk dat duisternis als een 
belangrijk signaal van gevaar wordt opgevat. 
Mensen zijn ’s avonds in het donker angstiger dan 
overdag wanneer het licht is. Al decennia lang wordt 
– ook in nederland – via verlichting geprobeerd 
angstgevoelens te beïnvloeden. dat dit nog 
ingewikkeld is, blijkt wel uit onderzoek van het 

Sociaal-culturele context

Figuur 1: Conceptueel model

Het minst veilig voelen mensen 

zich ’s avonds buiten hun eigen 

woonomgeving

 
risicoperceptie           angst

Individuele context
persoonlijkheid
kwetsbaarheid
leefstijl
slachtofferervaringen 
(direct en indirect)

situationele context
inrichting publieke ruimte
sociale samenstelling
sociale cohesie
verloedering
overlast
criminaliteit
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Britse Home Office. dit onderzoek wees uit dat 
straatverlichting gevoelens van onveiligheid slechts 
in beperkte mate beïnvloedt, maar mogelijk wel 
effectief is voor bepaalde groepen en op bepaalde 
locaties. nederland beschikt niet over een dergelijk 
onderzoek.

VrEEmDEN 
Ook vreemden worden vaak als signaal voor gevaar 
opgevat. In ons onderzoek hebben we laten zien dat 
het percentage niet-westerse allochtonen een 
belangrijke determinant is voor angstgevoelens in 
de woonomgeving. Het is waarschijnlijk dat deze 
factor ook relevant is voor andere locaties, zoals het 
openbaar vervoer. nog onbekend is welke groepen 
precies bang zijn voor niet-westerse allochtonen, 
maar eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) laat zien dat vooral autochtonen 
zich hierdoor onveiliger voelen. Omdat ook een 
snelle ‘verkleuring’ van de buurt een factor is die de 
angstgevoelens vergroot, mogen we voorzichtig 
concluderen dat met name autochtone bewoners 
zich bedreigd voelen. Uit de studie Uit elkaars buurt 
van het SCP blijkt dat in buurten waar het aandeel 
allochtonen snel is toegenomen, minder contact 
tussen autochtonen en allochtonen bestaat. 
Tegelijkertijd blijkt dat hoe meer autochtonen en 
allochtonen met elkaar omgaan in hun vrije tijd en 
hoe meer zij elkaar thuis en in de buurt opzoeken, 
hoe positiever zij over elkaar oordelen. Bekend 
maakt dus bemind, zoals de onderzoekers 
concluderen, en mogelijk geeft bemind een veilig 
gevoel. Vergelijkbare redeneringen gelden waar-
schijnlijk ook voor andere groepen die onbemind 
zijn, zoals rondhangende jongeren en dak- en 
thuislozen, die vaak niet de strafbare feiten plegen 
waarvan verondersteld wordt dat zij dat doen.

OVErlAST EN VErlOEDErING
een derde soort signalen voor gevoelens van 
onveiligheid, komt van overlast en verloedering. 
Het adagium ‘schoon, heel en veilig’ refereert 
hieraan. Het vorige kabinet heeft een plan van 
aanpak gepresenteerd voor het terugdringen van 
overlast en verloedering. Het gaat daarbij om 
overlast door hangjongeren, geluidsoverlast en 
hufterig gedrag in het verkeer, en om de fysieke 
component van overlast en verloedering. Het belang 
hiervan blijkt vooral uit onderzoek naar de 
woonomgeving, maar in het openbaar vervoer 
blijken overlast en verloedering eveneens bij te 
dragen aan gevoelens van onveiligheid. 

SOCIAAl prOblEEm
dat niet zozeer criminaliteit zelf, maar de angst voor 
vreemden en vooral overlast en onbetamelijkheden 
van invloed zijn op gevoelens van onveiligheid, 
komt ook uit andere studies naar voren. regelmatig 
wordt dan ook geconcludeerd dat het ‘probleem’ 
van de onveiligheidsgevoelens meer als een sociaal 
probleem moet worden beschouwd en minder als 
een veiligheidsprobleem. de bevindingen uit ons 
onderzoek bevestigen dit idee. <<

www
Dit artikel is gebaseerd op het rapport: Angstige 
burgers? De determinanten van gevoelens van 
onveiligheid onderzocht, janneke Oppelaar en 
karin wittebrood. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau, 2006. Het rapport is te 
downloaden via de website van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau: www.scp.nl
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 Een nieuwe rol voor woningcorporaties

TuSSEN STENEN 
EN mENSEN 
Al ruim honderd jaar vervullen woningcorporaties de rol van bouwer en 
beheerder van woningen. maar veel corporaties bezinnen zich op de vraag 
hoe zij een nieuwe, maatschappelijke en sociaaleconomische rol kunnen 
vervullen. Die rol zal nieuwe initiatieven en coalities op het gebied van 
wijkveiligheid opleveren, voorspelt Eric Lugtmeijer. 



SECONDANt #3/4 | juLI-AuGuStuS 2007   41

door Eric Lugtmeijer
de auteur is adviseur bij dSP-groep in Amsterdam .

We kennen de woningcorporaties als bouwer en 
beheerder van woningen. Maar de laatste tijd zien 
we corporaties veranderen. Corporaties nemen 
steeds vaker een andere rol in. Het gaat niet goed in 
een aantal probleemwijken. Ook worden woning-
corporaties min of meer gedwongen om – onder 
morele druk – meer inspanningen te verrichten. de 
verwachting is dat woningcorporaties naast hun 
vertrouwde rol in de gebouwde woonomgeving, 
steeds meer een rol zullen spelen op het gebied van 
maatschappelijke en sociaaleconomische 
projecten. empowerment en jeugd lijken de 
sleutelbegrippen daarbij te zijn. een overzicht van 
de ontwikkelingen.

TrADITIE 
Corporatieland is volop in beweging. Veel woning-
corporaties bezinnen zich op de vraag hoe zij 
invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke 

en sociaaleconomische rol. de woningcorporaties 
zijn traditioneel bekend in de rol van bouwer en 
beheerder van woningen: de zogenaamde 
vastgoedrol. Al ruim honderd jaar kent nederland 
die traditie. Maar de afgelopen jaren zien we 
corporaties steeds vaker andere taken oppakken. 

Tot de jaren negentig waren de (financiële) banden 
tussen de overheid en corporaties zeer hecht. Men 
was toen van mening dat die banden best wat losser 
konden en zo geschiedde. Corporaties werden 
zelfstandig, zowel organisatorisch als financieel. In 
de grote uitruil tussen corporaties en overheid van 
subsidies, leningen enzovoorts (de brutering) werd 
er niet echt rekening mee gehouden dat de waarde 
van het vastgoed van corporaties de jaren die daar 
op volgen, zo zou stijgen. door de enorme waarde-
stijging van het vastgoed hebben de corporaties 
grote reserves opgebouwd. Het zit meestal wel in 
huizen (stenen) en niet op de bank, maar de waarde 
is aanzienlijk en wordt geschat op vijftig miljard. 
en dit is nog een voorzichtige berekening. er werd in >>

In een schooltuin in de 
Haagse wijk Transvaal zijn 
kinderen druk in de weer. 
Transvaal is een van de 
veertig wijken die moeten 
opbloeien | foto: Inge van 
Mill.  
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den Haag al een tijdje verlekkerd naar die pot met 
geld gekeken. lijstjes in de kranten van 
topsalarissen van corporatiebestuurders deden de 
sector geen goed. de publieke opinie laat zich 
samenvatten als: “waar is de maatschappelijke rol 
van corporaties gebleven, zeker in de 
probleemwijken, zeker met al dat geld…?” Vooral 
oud-minister Winsemius heeft in de korte tijd dat 
hij minister was de woningcorporaties in een slim 
opgezette ‘vrijwillige fuik’ gedreven. Hij dwong min 
of meer de corporaties tot extra inspanningen begin 
dit jaar, in de 140 aandachtswijken die het ministerie 
van VrOM toen onderscheidde. Hiermee konden de 
corporaties de dreiging voorkomen dat zij een groot 
deel van hun opgebouwde vermogen zouden 
moeten terugbetalen aan het rijk. Het was een 
mooi staaltje poker van Winsemius. Het regeer-
akkoord was daarna een ‘inkoppertje’. Onder het 
motto ‘van probleemwijk naar prachtwijk’ moeten 
aanvalsplannen met gemeenten, woning-
corporaties, politie, welzijnswerk onderwijs en 
bedrijfsleven worden gemaakt in 40 wijken. 

140 WIjkEN
de minister heeft 40 wijken geselecteerd op basis 
van criteria. deze 40 zouden de probleemwijken 
moeten zijn waar de komende jaren de aandacht 
en het geld naartoe moet gaan. Over deze selectie 
heerst veel scepsis. deskundigen hoor je zeggen 
dat het aantal criteria veel te beperkt is. daardoor 
zouden lang niet alle wijken op het lijstje staan die 
er op horen te staan. dit ter relativering van het 
belang van dit lijstje. Want het lijstje lijkt wel heilig 
te zijn verklaard. Maar goed, onderzoekers en 
beleidsmakers kunnen zich daar nog lang mee 
bezighouden. er blijft toch veel verwarring over het 
aantal wijken en wat waar op het lijstje staat. Want 
naast de 40 is er sprake van de 140 wijken.

de corporaties onder de vlag van koepelorganisatie 
Aedes, hebben toegezegd dat zij gezamenlijk garant 

staan voor miljarden extra investeringen in deze 
140 wijken. Op deze lijst staan wijken waarvan 
corporaties zeggen dat ze daar de komende jaren 
net het verschil kunnen maken op het gebied van 
leefbaarheid. Op dat lijstje staan ook wijken die net 
dat duwtje nodig hebben de goede richting op, 
anders zouden ze afglijden. de belangrijkste sociale 
uitdagingen zijn:
•  In 140 wijken worden extra investeringen gedaan. 

dat zijn fysieke en sociale investeringen.
•  er zal de komende jaren nadrukkelijk worden 

geïnvesteerd in de kwetsbare groepen zoals dak-
en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, 
zwerfjongeren enzovoorts.

de komende tijd zal er meer duidelijkheid komen 
hoe deze inspanningen concreet worden omgezet in 
plannen op gemeentelijk niveau. Ook zal de 
komende maanden duidelijk worden wat de exacte 
plannen zullen zijn voor de 40 wijken van minister 
Vogelaar.

mAATSChAppElIjkE rOl
Het bovenstaande klinkt allemaal mooi. Maar hoe 
zien die inspanningen er concreet uit in de praktijk? 
een voorbeeld is woningcorporatie Woonbron. 
deze corporatie, een voorloper in corporatieland – 
met veel bezit in rotterdam, dordrecht en den Haag 
en omgeving – heeft de komende jaren veel 
plannen. daarin is opvallend veel plek ingeruimd 
voor empowerment (emancipatie van kansarmen) 
en jongeren. Woonbron gaat de komende jaren 
zorgen voor 580 stageplaatsen in de eigen 
organisatie en zal 200 plaatsen bij aannemers 
verplicht stellen. daarnaast zullen 750 leerwerk-
plekken op het hotel- en congresschip de SS 
rotterdam worden gerealiseerd. 

In rotterdam wordt veel samengewerkt met het 
rOC Albeda College. Hierbij worden allerlei 
projecten uitgevoerd op het snijvlak van wonen, 
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leren en werken. een goed voorbeeld daarvan is 
ook het werkhotel in dordrecht. In deze shortstay 
kunnen jongeren zich optrekken aan een omgeving, 
waarin ook werkende en studerende mensen een 
kamer voor enige maanden huren.

Ook interessant zijn de initiatieven van de 
Woonplaats. deze corporatie uit het oosten van het 
land heeft de zogenaamde Gold Service Card 
geïntroduceerd. Huurders die bijvoorbeeld keurig 
betalen hebben daarbij recht op allerlei kortingen. 
Ook zien we voorbeelden van corporaties (bijvoor-
beeld Portaal leiden) die projecten opzetten met 
basisscholen. de groep corporaties die dit voorbeeld 
volgt neemt toe.
 
SOCIAlE  VEIlIGhEID
Wat betekent dat nu voor het werken aan sociale 
veiligheid? Het preventief werken aan sociale 
veiligheid door een extra inspanning op het gebied 
van jeugd, wonen, werk en onderwijs (en de combi-
natie daarvan), zou met behulp van corporaties de 
komende jaren wel eens een nieuwe push kunnen 
krijgen. Steeds meer corporaties willen gerichte 
investeringen daarin doen, waarbij het opvallend 
is dat het accent vooral lijkt te liggen op 
empowerment en jeugd. daar liggen dus kansen 
voor samenwerking. Waaraan moet je denken? 
enkele praktische do’s en don’ts voor mensen die 
aan de slag willen met hun woningcorporatie:
•  niet alle corporaties zijn hetzelfde. de rol die 

wordt opgepakt verschilt per corporatie. dus 
oriënteer je eerst voordat je begint.

•  Verleid woningcorporaties door te wijzen op hun 
maatschappelijke rol en dat het investeren in 
sociale projecten ook effect kan hebben op de 
waarde van vastgoed (dus het levert nog wat op 
ook nog).

•  Zie de corporaties niet als een geldbuidel waarbij 
bijvoorbeeld projecten die niet meer door de 
gemeenten kunnen worden betaald, opeens 

worden gefinancierd door de woningcorporatie 
als suikeroom. daar trappen ze terecht niet in. 

•  Bij corporaties werken vaak doeners. dus kom 
niet aan met allerlei beleidsachtige verhalen. 
Corporaties willen vaak concreet aan de slag. 

•  Corporaties zijn bij uitstek gewend om complex 
en buurtgericht te denken en te werken. Sluit 
daar zoveel mogelijk bij aan.

•  Vermijd oeverloze discussies over wie de regie 
heeft. doe het samen en maak goede afspraken. 

•  Maak vooral goede en slimme plannen die nodig 
zijn en waar alle partijen een volwaardige rol in 
hebben.

 
de maatschappelijke rol die corporaties innemen 
zal nieuwe initiatieven en coalities gaan opleveren. 
daarbij hebben de corporaties niet alleen veel geld 
maar corporaties hebben vaak ook veel kennis van 
wijken. de komende jaren zullen we steeds meer 
voorbeelden zien van corporaties die niet alleen 
zullen investeren in stenen, maar ook in mensen. 
een mooie kans om het preventief veiligheidsbeleid, 
dat wordt overheerst door een repressieve teneur, 
weer wat in evenwicht te brengen. <<
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door Robbie Keus

Amsterdam schoon, heel en veilig, die wens vormde 
de directe aanleiding voor de Methode Sociaal 
Veilige Stad. Het instrument is ontwikkeld om de 
sociale veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving 
te verankeren in de bestaande stad. “een paar jaar 
geleden werd besloten om de openbare ruimte in de 
stad met gerichte acties aan te pakken”, vertelt 
Marianne Griffioen van de dienst ruimtelijke 
Ordening. “elk type wijk heeft zijn eigen specifieke 
openbare ruimte. en alle bewoners hebben zo hun 
eigen wensen en behoeften voor hun leefruimte. 
de herstructurering van oude wijken biedt de 
mogelijkheid om de wensen van burgers te 
verzilveren. door met de juiste mensen aan tafel te 
gaan en de problemen te inventariseren, kun je heel 
effectieve maatregelen tot stand brengen.”

hANDVATTEN
de wethouder Openbare ruimte gaf de dienst 
ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam 
opdracht om de methode te ontwikkelen. drO 
kreeg daarbij hulp van dSP-groep. “de stadsdelen 
zijn primair verantwoordelijk voor de openbare 
ruimte. Maar we vonden dat de centrale stad wel 
handvatten moest aanreiken. Omdat de stadsdelen 
los van elkaar al veel hadden ontwikkeld, hebben wij 
ervoor gekozen om deze expertise te verzamelen, te 
bundelen en te verspreiden. Zo kan het ene stads-
deel gebruik maken van de kennis die een ander 

  InTerVIeW methode Sociaal Veilige Stad

IN ZEVEN STAppEN  
NAAr VEIlIG

De herstructurering van oude wijken biedt 
een uitgelezen kans om de sociale veiligheid 
te verbeteren. De gemeente Amsterdam heeft 
hiervoor de methode Sociaal Veilige Stad ontwikkeld. 
Een hulpmiddel om, samen met alle betrokken 
partijen, de veiligheid van de openbare ruimte flink 
te vergroten. 
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De Methode Sociaal Veilige Stad onderscheidt veiligheidsrisico’s voor 
verschillende typen openbare ruimte. In grachten bijvoorbeeld kunnen 
woonboten het zicht ontnemen op de andere kant van de straat. 
Trapgaten onder de grachtenpanden kunnen dienen als slaapplaats en 
vormen een verzamelplaats voor zwerfvuil | foto: Inge van Mill. 
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stadsdeel heeft opgedaan. Het is natuurlijk zonde 
als alle stadsdelen opnieuw het wiel moeten 
uitvinden.” de gezamenlijke kennis op het gebied 
van sociale veiligheid werd uitgewerkt tot een 
methode die, bij reconstructie en renovaties van de 
openbare ruimte, de veiligheid apart belicht. In 
Amsterdam is het werken volgens de Methode 
Sociaal Veilige stad inmiddels toegepast op zeer 
uiteenlopende openbare ruimten, waaronder twee 
grote sportcomplexen in Osdorp en Geuzenveld-
Slotermeer en een plein in het stadsdeel 
Zuideramstel.

SChOuW
de werkwijze gaat volgens Griffioen uit van vier 
invalshoeken: Inrichting, Beheer, Organisatie en 
Communicatie, afgekort IBOC (zie kader). 
“Veiligheid bereik je niet door te investeren in een 
van deze vier zaken, je bereikt het alleen met een 
combinatie ervan.” In zeven stappen worden de te 
nemen maatregelen bepaald. een belangrijk 
onderdeel van de methode is de schouw. “Om er 
achter te komen welke problemen in een buurt 
spelen, moet je eerst een inventarisatie maken. 
Tijdens de schouw gaan alle betrokken partijen 
samen de wijk in. de politie, de beheerders en de 
woningcorporatie, maar ook andere partijen 
kunnen hierbij een bron van informatie vormen.”

Aan het samenbrengen van gezamenlijke expertise 
ontbreekt het volgens Griffioen nog wel eens. 
“Bij reconstructie- en herinrichtingprojecten 
werken de ontwerper en de beheerder meestal wel 
samen, maar de buurtregisseur of de buurtvaders 
blijven vaak buiten beeld. Terwijl zij juist een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het in kaart 
brengen van de pijnpunten. net als jongeren 
bijvoorbeeld. die kunnen ook aangeven op welke 
plekken ze zich onveilig voelen. daarom hebben wij 
al deze actoren opgenomen als deelnemers van de 
schouw. door, samen met alle betrokkenen, de 

iboC-maatRegelen

Inrichting
Een nieuwe inrichting biedt veel kansen voor sociale 
veiligheid. De voorbeelden uit het ideeënboek richten 
zich op: zichtbaarheid, toegankelijkheid, attractiviteit 
en zonering.

Beheer
uitgangspunt is schoon en heel en veilig. Onder beheer 
vallen zowel de periodieke schoonmaakacties als het 
periodiek onderhoud van het gebied.

Organisatie
Organisatorische maatregelen kunnen in de openbare 
ruimte veel winst opleveren, zowel in tijd, geld als in 
kwaliteit. Goede organisatie zorgt voor een betere controle 
en afstemming. 

Communicatie
Het communiceren met gebruikersgroepen kan een 
belangrijke stap zijn om hen betrokken te maken bij het 
gebied. De investering in communicatie is gering en het 
revenu meestal onwaarschijnlijk hoog. 

De methode in zeven stappen
1. beoordeling ernst problematiek
2. Definitie plangebied
3. Veiligheidsscan
4. Schouw
5. Selectie uit ideeënboek
6. Maatregelen uit ideeënboek
7. Selectie van de maatregelen
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risico’s en kansen van de openbare ruimte in kaart 
te brengen, genereer je betrokkenheid en continuï-
teit. daarnaast verbetert het de contacten tussen de 
gemeente, politie en bewoners.”

IDEEëNbOEk
In de methode is een schouwlijst opgenomen die 
ervoor zorgt dat tijdens de schouw alle relevante 
informatie wordt verkregen. de methode helpt ook 
bij het inschatten van de impact van een probleem. 
“Zo krijg je vrij snel inzicht of je te maken hebt met 
een majeur probleem. In dat geval kunnen, aan de 
hand van het ideeënboek, maatregelen worden 
genomen.”

dit ideeënboek is een soort menukaart van 
verschillende maatregelen per veiligheidsrisico. 
Het boek geeft inzicht in mogelijk voorkomende 
problemen in specifieke soorten stedelijke 
openbare ruimte. daartoe is een aantal typen 
openbare ruimte onderscheiden en naar steden-
bouwkundige aard geordend. de typen openbare 
ruimten, zoals woonstraat, winkelgebied, bedrijven-
terrein en plantsoenen, worden vervolgens ook 
uitgesplitst. Bij de woonstraat is er bijvoorbeeld 
onderscheid gemaakt tussen laagbouw, portiek-
woningen, en dijkwoningen. Ook wordt gekeken 
naar de aanwezigheid van tuinen, binnenterreinen 
en achterpaden. Vanuit de vier invalshoeken van 
IBOC worden vervolgens maatregelen voorgesteld. 
Voorbeelden van geslaagde en minder geslaagde 
situaties illustreren het geheel. doordat er 
verschillende soorten openbare ruimte worden 

beschreven, is de methode ook bruikbaar voor 
andere steden. Voor ieder type openbare ruimte zijn 
de risico’s geïnventariseerd. Sommige daarvan zijn 
typisch Amsterdams, maar de meeste soorten 
komen ook in andere steden voor.

Griffioen noemt de methode erg gebruiksvriende-
lijk. “Het is vanuit een stedenbouwkundige invals-
hoek geschreven, maar wel op een toegankelijke 
manier. de methode stelt ook niet-ontwerpers in 
staat om een analyse van de openbare ruimte te 
maken. Zo kunnen zij bijdragen aan het bedenken 
van oplossingen en maatregelen die een buurt 
sociaal veiliger maken. de kracht van de methode is 
dat het planproces geen vertraging oploopt en dat 
de sociale veiligheid ‘in één moeite door’ wordt 
meegenomen. Meestal brengt dat niet eens veel 
extra kosten met zich mee. Sociale veiligheid vraagt 
om slimme oplossingen. denk aan de plaatsing van 
een lantaarn of bankje op de juiste manier en op een 
goede plek. Het plaatsen kost evenveel geld, maar 
het resultaat kan een wereld van verschil betekenen. 
daar is deze methode op gericht: problemen 
inventariseren, analyseren en door een bundeling 
van expertise een effectieve aanpak realiseren.” <<

“Sociale veiligheid vraagt om 

slimme oplossingen. denk aan 

de plaatsing van een lantaarn of 

bankje op de juiste manier en op 

een goede plek”
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  regeling wordt eenvoudiger en transparanter  

NIEuW lEVEN 
VOOr hET pkVW  
het politiekeurmerk Veilig Wonen (pkVW) gaat op de schop. De nieuwe 
regeling gaat – volgens planning – op 1 januari 2008 in. uitgangspunten 
voor de herziening zijn transparantere procedures en een inhoudelijke 
vereenvoudiging. Gemeenten die het pkVW vaak duur en ingewikkeld 
vinden, worden zo gestimuleerd het vaker toe te passen, hoopt Evert 
Sevenhuijsen. 
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door Evert Sevenhuijsen
de auteur is Progammaleider Veilig Wonen bij het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en 

projectleider van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.  

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is door de politie 
in nederland als een integraal pakket van maat-
regelen ontwikkeld naar een Brits concept (secured 
by design). Het instrument is proactief gericht op 
criminaliteitspreventie in de gebouwde omgeving. 
Het richt zich op zowel sociale als op fysieke 
veiligheid en heeft zowel de feitelijke als beleefde 
veiligheid als aangrijpingspunt. Meer dan de 
Veiligheidseffectrapportage, dat een sterk 
procesmatig en analyserend karakter heeft, geeft 
het Politiekeurmerk concrete aanwijzingen welke 
preventieve maatregelen er genomen kunnen 
worden. een belangrijk wapenfeit uit de geschie-
denis van het Politiekeurmerk is dat veel woning-
eisen uit de regeling in het BouwBesluit zijn 
opgenomen. daarmee zijn die eisen in een 
wettelijk kader verankerd.

de toepassing van het Politiekeurmerk heeft 
evidente en aantoonbare resultaten. In nieuw-
bouwwijken die onder het keurmerk zijn gebouwd, 
komt criminaliteit in de openbare ruimte erg weinig 
voor en het inbraakrisico is er te verwaarlozen. In de 
bestaande bouw blijkt dat toepassing van het 
keurmerk op een woning het inbraakrisico met zo’n 
90 procent doet afnemen! Het keurmerk beschermt 
daar vooral tegen de gelegenheidsinbreker.

NIEuWbOuW EN bESTAANDE bOuW 
Het Politiekeurmerk is gesplitst in een ambitie voor 
‘nieuwbouw’ en een ambitie voor de ‘bestaande 
bouw’. In de nieuwbouw toont de aanpak zich 
gestructureerd van macro naar micro: het 
instrument wordt daar vanaf het wijkontwerp 
expliciet ingezet vanuit een invalshoek van sociale 
veiligheid, dus op het niveau van het stedenbouw-

kundig ontwerp en de inrichting van de omgeving 
en ‘daalt dan af’ naar kavel-, gebouw- en woning-
niveau. de toepassing van goedgekeurde sloten en 
veilige ramen zijn als inbraakwerende maatregelen 
een sluitstuk daarvan.

de eisen van het PKVW komen bij een nieuwbouw-
project al in een zeer vroegtijdig stadium op tafel: 
bij het ontwerpen van de plattegrond en het 
stratenplan wordt onder meer rekening gehouden 
met zichtlijnen, verlichting en mogelijke toegangs- 
en vluchtwegen. er wordt pas gebouwd als de 
plannen aan de keurmerkeisen voldoen. Ook het 
ontwerp van de kavels zelf (achterpaden bijvoor-
beeld) en plannen voor beheer en onderhoud van de 
wijk worden beoordeeld. Vanzelfsprekend worden 
voor alle verdere bouwactiviteiten alleen goed-
gekeurde materialen gebruikt. na de bouw wordt 
door middel van inspectie geconstateerd of de 
inspanningen het keurmerk ook waard zijn. 
Gemeenten, ontwikkelaars en woningbouw-
corporaties nemen doorgaans het initiatief voor het 
bouwen ‘onder keurmerk’. de wijk krijgt als geheel 
een keurmerk en de woningen vallen daar dan 
automatisch onder. 

In de bestaande bouw is de werkwijze andersom. 
de inbraakwerendheid van de individuele woning 
is het beginpunt en de preventiemaatregelen 
kunnen daarna worden uitgebreid tot complex- 
en omgevingsniveau. Het initiatief ligt hier bij de 
corporatie of eigenaar van de woning, die meestal 
een zogenoemd PKVW-bedrijf in de arm neemt om 
de woning op het gewenste beveiligingsniveau te 
krijgen. Als dat (gecertificeerde) bedrijf uiteindelijk 
de benodigde maatregelen heeft getroffen kan er op 
die woning een keurmerk worden afgegeven.

In het gehele land zijn er inmiddels zo’n half miljoen 
certificaten verstrekt.

>>

In de toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
voor nieuwbouw krijgt de wijk in zijn geheel een 
keurmerk | foto: Inge van Mill. 
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VAN pOlITIE NAAr GEmEENTE 
de nederlandse politie heeft het keurmerk over een 
tijdsperiode van zo’n twaalf jaar ontwikkeld. 
In vervolg op de zogenoemde kerntakendiscussie 
binnen de politie heeft men het werk aan het 
keurmerk echter moeten afstoten. Alle voor-
lichtings- en preventieactiviteiten werden gestopt, 
omdat er meer ‘blauw op straat’ moest komen. Het 
beheer over het Politiekeurmerk werd vervolgens bij 
de centrale overheid neergelegd – feitelijk bij het 
CCV. de uitvoering zou voor een belangrijk deel 
worden opgepakt door marktpartijen en de regie 
over de toepassing werd overgedragen aan de 
gemeenten. Met name in dat laatste zit nog 
steeds een belangrijke uitdaging. 

VOOrbEElDEN 
Tot op heden heeft ongeveer 25 procent van de 
gemeenten het Politiekeurmerk beleidsmatig op 
enigerlei wijze geadopteerd. een aantal gemeenten 
daarvan is zeer succesvol geweest: Schiedam, 
Harlingen, dordrecht, Barendrecht, Hoorn en vooral 
Helmond. een fraai voorbeeld is lemmer, waar een 
zwaar verpauperde wijk met drugsproblematiek, 
5 procent inbraakrisico en allerlei andere problemen 
in zijn geheel onder het keurmerk is gebracht. 
Inbraken zijn sindsdien in die wijk nihil en ook de 
andere problematiek is verdwenen. In de regio 
Utrecht is het inbraakrisico na een effectieve 
aanpak van 3,5 naar 1,6 procent gedaald. 

de succesverhalen zijn niet overal te vinden. 
Als 25 procent van de gemeenten ‘iets’ met PKVW 
doet, betekent dat immers ook dat 75 procent er 
niets mee doet. er heerst nog veel koudwatervrees. 
Bij veel gemeenten heerst ten onrechte het beeld 
dat de toepassing van het keurmerk ingewikkeld en 
duur zou zijn en dat de eisen dermate hoog zouden 
zijn dat de certificaten moeilijk haalbaar zijn. 
Bovendien is er op ambtelijk niveau veelal geen tijd 
voor ingeruimd en krijgt het keurmerk ook geen 

bijzondere prioriteit. In werkelijkheid hoeft de 
toepassing van de regeling de gemeente niet veel 
geld te kosten. Als er vanaf de ontwerpfase rekening 
wordt gehouden met de toepasselijke eisen zijn de 
inrichtingskosten voor de openbare ruimte zeer 
beperkt. doorgaans betreffen de investeringen met 
name betere verlichting.

de procesgang binnen de gemeenten wordt 
daarnaast niet altijd bevorderd door de diversiteit 
aan instanties en belangen die met de nieuwbouw 
zijn gemoeid. daar komt nog bij dat de politie tot 
2005 eigenlijk veel van de werkzaamheden op zich 
nam en dat de gemeenten dat nu zelf moeten doen 
of laten doen. Ook zijn er tussen de gemeenten 
grote verschillen. Soms is het keurmerk belegd bij 
de integraal veiligheidscoördinator, soms bij een 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht en in sommige 
gemeenten is een sector ‘Groen’ in staat om de 
toepassing van het keurmerk tegen te houden. 
deelgemeenten staan er soms ook heel anders 
tegenover dan de ‘moedergemeente’. de feitelijke 
aanpak blijkt veelal afhankelijk van al dan niet 
positief meedenkende individuele ambtenaren.

uITDAGING 
de politie komt als ‘aanjagende’ partij niet meer bij 
de gemeenten over de vloer. Met het terugtrekken 
van die autoriteit op het gebied van veiligheid is bij 
te veel gemeenten ook het gevoel voor urgentie en 
het oog voor de resultaten verdwenen. de uitdaging 
waar het keurmerk nu voor staat is de toepassing 
van de regeling blijvend en sterker te stimuleren 
door het geheel aantrekkelijker en gemakkelijker 
toepasbaar te maken, ook bij de gemeenten die de 
politie nog niet bereikt had. de handboeken zijn 
mooi en degelijk, maar wekken wellicht de indruk 
dat het inderdaad allemaal maar moeilijk is. 
Sommige aspecten in de regeling komen ook 
werkelijk in aanmerking voor vereenvoudiging. er is 
daarom begonnen met een forse herziening van de 
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regeling en herijking van de eisen, om in ieder geval 
de procedures transparanter te maken en inhoude-
lijk te vereenvoudigen. Bij die herziening zijn politie, 
gemeenten, architecten en woningbouwcorporaties 
betrokken. 

In de nu voor te stellen wijziging zal de regeling met 
name in de nieuwbouw eenvoudiger en transpa-
ranter zijn doordat de weg waarlangs de maat-
regelen worden geïmplementeerd niet meer stap 
voor stap wordt voorgeschreven. Ook de huidige 
systematiek van basiseisen en aanvullende eisen 
gaat op de helling: er komt één pakket van eisen 
waarop beoordeeld wordt. Sommige van de 
aanvullende eisen zullen dus basiseis worden en 
andere eisen zullen wellicht vervallen. 

de eisen zelf worden in drie werkgroepen tegen het 
licht gehouden: een werkgroep houdt zich bezig 
met de stedenbouwkundige- en omgevingseisen en 
een andere ploeg bekijkt de eisen op complex- en 
woningniveau. een aparte werkgroep buigt zich over 
verlichtingseisen, omdat dat een nogal specifieke 
problematiek betreft. 

de beoogde wijzigingen worden in de komende 
maanden aan het Centraal College van deskundigen 
– waar de technische eisen van het keurmerk 
worden bewaakt –  voorgelegd en de planning is dat 
een nieuwe regeling op 1 januari 2008 in kan gaan. 

WIE mOET Er IETS mEE?
Vanuit het keurmerk wordt de regeling aantrekke-
lijker en gemakkelijker gemaakt. Over de beoogde 
vereenvoudigingen en de evidente voordelen van 
het Politiekeurmerk zal nadrukkelijk worden 
gecommuniceerd. de werkelijke uitdaging ligt nu bij 
de gemeenten en woningbouwcorporaties. de zorg 
voor een veilige woonomgeving ontstaat in een 
samenwerking tussen bewoners en overheid, maar 
begint bij het verantwoordelijkheidsbesef in de 

lokale bestuurslaag en ambtelijke organisatie. 
Ten aanzien van de nieuwbouw mag van de 
gemeenten immers gevraagd worden het integrale 
veiligheidsbeleid actief uit te voeren. de regie over 
de toepassing van het PKVW is niet voor niets 
expliciet bij de gemeenten neergelegd. Bovendien: 
als het beveiligen van woningen aan de bewoners 
zelf zou worden gelaten is het achteraf aanbrengen 
daarvan ongeveer vier keer duurder dan direct bij de 
nieuwbouw.

daarnaast zal met behulp van private partners als 
industrie en handel ten behoeve van de particuliere 
huizenbezitter de voorlichting aan het publiek 
versterkt worden. In het land zijn er op dat gebied al 
een paar hoopvolle initiatieven, bijvoorbeeld 
gepensioneerde politiemensen die burgers 
voorlichting geven over veiligheidsaspecten. 

Ten slotte wordt ten aanzien van de bestaande 
bouw een expliciet beroep gedaan op de woning-
bouwcorporaties. Voor corporaties geldt dat 
verantwoordelijkheid voor het bezit met zich mee-
brengt dat er zorg voor mens en veiligheid is. Bij 
renovatie of het opknappen van het woningbezit 
zou daarom vaker overwogen moeten worden het 
Politiekeurmerk toe te passen. Uitvoering in een 
bulk is bovendien veel goedkoper dan het aan-
pakken van individuele woningen: er hoeven maar 
weinig huizen geschouwd te worden en maat-
regelen kunnen seriematig aangebracht worden. 
daarnaast moet gewezen worden op een andere 
mogelijkheid, namelijk  wat een enorme kans dat is 
voor die veertig probleemwijken, nu die zo veel 
specifieke aandacht krijgen! dames en heren 
beleidsmakers in die (en in andere) wijken: Vraag er 
om! Pas het toe! Het PKVW gaat over sociale veilig-
heid! en er valt een wereld mee te winnen voor uw 
veilige wijk.<<
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  burgers in de gemeenschappelijke veiligheidszorg

DE VOElSprIETEN VAN DE WIjk
bewoners weten haarfijn wat er speelt in hun buurt en zijn 
zodoende een belangrijke informant voor partners in de 
gemeenschappelijke veiligheidzorg. behalve problemen 
signaleren, kunnen burgers – door omgangsvormen te verbeteren 
en contacten te stimuleren – eigenhandig bijdragen aan de sociale 
veiligheid in hun buurt. maar hun inzet is niet zonder risico’s, 
waarschuwen Vasco Lub en Silke van Arum. Wat zijn de grenzen 
van burgerinzet in de gemeenschappelijke veiligheidszorg?
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door Vasco Lub en Silke van Arum
de auteurs zijn werkzaam bij de afdeling leefbaarheid en 

Sociale Samenhang van movisie, het kennisinstituut voor 

maatschappelijke ontwikkeling.

In de meest recente veiligheidsnota Naar een veiliger 
samenleving (2002) worden naast instanties, 
diensten en bedrijven, juist ook burgers opgeroepen 
hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen 
aan de verbetering van de veiligheid. Ook in het 
coalitieakkoord van het nieuwe kabinet valt te lezen 
dat de overheid de burgers dient aan te spreken op 
hun bijdrage. In 1985 beoogde de commissie-

roethof al de aanpak van kleine criminaliteit en 
overlast uit de sfeer van het strafrecht te halen. 
de commissie zag het versterken van sociale 
bindingen tussen burgers als het belangrijkste 
alternatief. Wanneer bewoners elkaar weer zouden 
aanspreken op hinderlijk gedrag, zou dit op termijn 
leiden tot veiligere buurten. Twintig jaar later 
ondervindt de samenleving op tal van plaatsen 
nog altijd hinder van kleine criminaliteit en 
overlast. de sociale controle die burgers op elkaar 
uitoefenen, lijkt in die periode eerder afgenomen 
dan toegenomen. In de loop der jaren heeft het 
thema sociale veiligheid dan ook meer gewicht 

  burgers in de gemeenschappelijke veiligheidszorg

DE VOElSprIETEN VAN DE WIjk

>>

Bewoners die elkaar 
kennen en contact 
onderhouden, voelen 
zich veiliger in hun buurt 
| foto: Inge van Mill.
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gekregen. Het beroep op burgers vanuit de overheid 
blijft onverminderd groot en beperkt zich niet meer 
alleen tot het bevorderen van de sociale controle. 
Inmiddels werken burgers in concrete veiligheids-
projecten samen met de politie, woningcorporaties 
of gemeentelijke instanties. deze ontwikkeling is 
betrekkelijk nieuw en in veel van deze projecten 
zoekt men naar evenwicht in de onderlinge samen-
werking. movisie deed onderzoek naar gemeen-
schappelijke veiligheidszorg op wijkniveau in 
Amsterdam en rotterdam. Cruciaal is de erkenning 
dat elke speler zijn eigen taak en verantwoordelijk-
heid heeft. door het grote gewicht dat tegen-
woordig aan burgerinzet wordt gegeven, ligt 
 scheefgroei in de afbakening van deze verant-
woordelijkheden evenwel op de loer. 

GEmEENSChAppElIjkE VEIlIGhEIDSZOrG
Veiligheidszorg vraagt om een brede aanpak van 
verschillende disciplines. Iedere partner heeft zijn 
eigen taak en bijbehorende verantwoordelijkheden. 
Voor de gemeente geldt dat zij – als verantwoorde-
lijke voor de openbare orde en veiligheid –  in de 
eerste plaats helder en realistisch de wijk in beeld 
moet hebben. Hoe meer reële kennis over de wijk 
bekend is, des te beter kan zij inspelen op specifieke 
thema’s en problematiek rond sociale veiligheid. 
Het is daarbij zaak contact te houden met álle 
bewonersgroepen. Vaak kennen wijken verschil-
lende actieve bewonersgroepen. eenzijdige 
communicatie met een van deze groepen kan een 
vertekend beeld van de wijk opleveren. In de 
communicatie met bewoners doet de gemeente er 
goed aan eerlijk en realistisch te zijn. Bewoners zijn 
gevoelig voor verhalen die niet kloppen of 
onvolledig zijn. Tenslotte is het de taak van de 
gemeente om – als schakel tussen de verschillende 
instanties – concrete samenwerking op het gebied 
van sociale veiligheid te faciliteren. nog te vaak 
stranden deze instanties in oppervlakkig buurt-
overleg en verzanden ze in vrijblijvendheid. 

de politie moet – als handhaver van recht en orde – 
alert zijn op signalen die onveiligheidsgevoelens 
van bewoners beïnvloeden. Sociale onveiligheid 
draait om meer dan alleen feitelijke criminaliteit en 
wordt vooral veroorzaakt door sociale en fysieke 
wanorde (zoals ruwe omgangsvormen, jeugd-
overlast, graffiti en straatvuil). Zorg ervoor dat je 

als politie zichtbaar aanwezig bent in de wijk. 
Te voet patrouilleren vergroot de toegankelijkheid 
voor bewoners en levert de agent meer contact op 
met de wijk. Welzijnsorganisaties doen er goed aan 
om thema’s rond sociale veiligheid te integreren in 
hun bestaande welzijnsprogramma’s. Ook kan het 
welzijnswerk als brug fungeren tussen bewoners en 
politie. door met beide een goede relatie op te 
bouwen, worden bewoners in staat gesteld via het 
welzijnswerk te communiceren met de politie over 
onveilige situaties in hun woonomgeving. 
Woningcorporaties dienen vooral present te zijn in 
de wijk met aandacht voor structureel beheer en 
vaste routines gericht op ‘schoon en heel’. Benut als 
woningcorporatie de kennis van uitvoerende 
medewerkers die in direct verband staan met 
bewoners, zoals de huismeester. Bij individuele of 
collectieve overlast is het zaak actief in te grijpen. 

Zo moet het eigen huurbeleid worden gehandhaafd: 
afspraak is afspraak. een woningcorporatie heeft 
daarmee – als verhuurder – een sterke troef in 
handen. 

prEFErENTE burGErS
Bewoners zijn de voelsprieten van de wijk. Zij wonen 
in de wijk, weten wat er speelt en ervaren direct de 
consequenties van onveilige situaties in de woon-
omgeving. Zodoende zijn zij een belangrijke 
informant voor de andere partners. naast de 
signalerende functie kunnen bewoners ook zelf wat 
doen aan de ordeloosheid die tot onveiligheids-
gevoelens kan leiden. door omgangsvormen te 
verbeteren en door het stimuleren van contacten. 
Bewoners die hun buren kennen, af en toe een 
praatje maken en indien nodig elkaar aanspreken 
op storend gedrag, voelen zich veiliger in de buurt. 
In samenwerking met welzijnswerk of woning-
corporatie kunnen buurtactiviteiten en leefbaar-
heidsprojecten worden georganiseerd. Bewoners 
moeten daarbij wel rekening houden met de 
procedures, wetgeving en het (stedelijk) beleid waar 

Welzijnsorganisaties doen er 

goed aan om thema’s rond sociale 

veiligheid te integreren in hun 

bestaande welzijnsprogramma’s
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de lokale instanties aan gebonden zijn. Behoeften 
van bewoners kunnen niet altijd onmiddellijk 
bevredigd worden.

Maar de inzet van bewoners kan verder gaan. In veel 
van de huidige projecten ondersteunen burgers 
politieagenten direct in hun werk. Bijvoorbeeld 
bewoners die de politie ondersteuning bieden door 
als wijkinformant op te treden. de politie juicht 
deze ontwikkeling toe. Zij spreekt in dit verband van 
‘preferente burgers’: bewoners die nauw samen-
werken met de wijkpolitie en structureel informatie 
verlenen. de wens bestaat om deze burgers bevoegd-
heden te geven zodat zij – in navolging van de 
stadswachten – werk van de politie kunnen over-
nemen. dat burgers volop participeren in de 
gemeenschappelijke veiligheidszorg stemt hoopvol. 
Maar de discussie roept tevens de vraag op hoe ver 
burgerinzet in de gemeenschappelijke veiligheids-
zorg zou moeten gaan? Wat kan in redelijkheid van 
burgers worden verwacht en waar liggen de grenzen 
van hun inzet? 

Uit het onderzoek bleek dat met burgerinzet voor-
zichtig moet worden omgegaan. Actieve bewoners 
zijn kwetsbaar, zij zijn immers direct betrokken bij 
de leefomgeving. In relatie tot de burger is 
vertrouwelijkheid en het voorzichtig omgaan met 
informanten cruciaal. de politie dient rekening te 
houden met de angst voor represailles en moet 
overexposure van informanten voorkomen. 
een ander bezwaar is dat de politie van oudsher 
specifieke bevoegdheden heeft die horen bij haar rol 
als handhaver van het recht en orde. Politieagenten 
worden gescreend, getraind en tijdens hun loop-
baan gecontroleerd of zij deze bevoegdheden 
rechtmatig toepassen. Het onrechtmatig gebruik 
van bevoegdheden door bewoners is een reëel 
gevaar. de politie heeft bovendien een belangrijke 
symbolische betekenis in de samenleving. Zij stelt 
zich op ten dienste van de gemeenschap en wordt 
geacht onpartijdig te zijn. Kan je dit ook van een 
bewoner verwachten? 

ZIChTbArE ONDErSTEuNING
Waar gaat het wel om in de gemeenschappelijke 
veiligheidszorg? de raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling (2004) betoogt dat burgers zich niet 
alleen gesteund willen weten door de eigen sociale 

omgeving, maar ook door de professionals van 
publieke instanties. Met andere woorden, het 
zelfreinigend vermogen van bewoners in de aanpak 
van overlast en kleine criminaliteit werkt maar ten 
dele. functionarissen die als doel hebben verloede-
ring tegen te gaan in de wijk en toezichthouders die 
zich inzetten op problemen in de buitenruimte zijn 
volgens de raad noodzakelijk. Politie en justitie 
moeten daarom zichtbaar en aanspreekbaar zijn 
en ingrijpen bij problemen die bewoners niet 
zelf kunnen oplossen. naar aanleiding van de 
bevindingen in Amsterdam en rotterdam willen wij 
daar aan toevoegen dat een effectieve veiligheids-
aanpak staat of valt met politieke steun vanuit de 
gemeente. Wanneer een bestuur problemen rond 
sociale veiligheid en de mechanismen die hieraan 
ten grondslag liggen negeert of niet serieus neemt, 
hebben lokale acties weinig kans van slagen.

Ten slotte, niemand betwist de belangrijke rol die 
burgers kunnen vervullen in de gemeenschappelijke 
veiligheidszorg. Het zijn immers de mensen die de 
wijken maken. Maar hun inzet heeft grenzen. 
Het beheer van een veilige leefomgeving kan niet 
zonder steun en actief optreden van professionals. 
Gemeenschappelijke veiligheidszorg vereist onder-
linge afspraken en het elkaar daarbij aanvullen in 
vaardigheden en kennis. Zonder deze regels wordt 
het lastig om het spel gezamenlijk te spelen. <<

het onderzoek in Amsterdam en rotterdam resulteerde 
in de brochure Zicht op sociale veiligheid, een 
vroegsignaleringssysteem voor bewoners. 

de brochure is per e-mail te bestellen bij movisie:  
bestelling@movisie.nl 

Het zelfreinigend vermogen van 

bewoners in de aanpak van overlast 

en kleine criminaliteit werkt maar 

ten dele
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Onderzoek onthult malafide praktijken 

SjOEmElEN mET 
VASTGOED 
In de vastgoedsector in de vier grote steden gebeuren soms zaken die het 
daglicht niet verdragen, ontdekten Edo de Vries Robbé, Richard Staring en Henk 
Ferwerda. panden die worden gebruikt voor wietplantages, witwassen en 
hypotheekfraude zijn slechts enkele voorbeelden van kwalijke misstanden. 
Een betere aanpak van het fenomeen vraagt meer transparantie en toezicht, 
waarbij ook respectabele beroepsgroepen niet moeten worden ontzien. 
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door Edo de Vries Robbé, Richard Staring en 
Henk Ferwerda
de auteurs zijn werkzaam bij Advies- en Onderzoeksgroep 

Beke te Arnhem.

de relatie tussen criminaliteit en vastgoed spreekt, 
zeker de laatste tijd, bij velen tot de verbeelding. 
We hoeven dan niet meteen te denken aan 
Holleeder, endstra, afpersing, witwassen en 
georganiseerde criminaliteit, want ook op kleinere 
schaal vinden in panden illegale activiteiten plaats 
of wordt op malafide wijze gehandeld met vast-
goed. In opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en documentatiecentrum (WOdC) 
deden wij een verkennend onderzoek naar de meer 
en minder criminele activiteiten en actoren die de 
vastgoedsector omgeven. Hiervoor spraken wij met 
overheidsvertegenwoordigers en vele landelijke en 
lokale betrokkenen bij het vastgoed. Verder 
bezochten we executieveilingen en analyseerden we 
kadastrale gegevens. 

SpECulATIE EN ExplOITATIE 
de vastgoedsector is in beginsel een gerespecteerde 
en belangrijke economische sector. door de lage 
pakkans en de hoge opbrengsten kan de verleiding 

om winsten op onrechtmatige wijze te verkrijgen 
echter groot zijn. Wij kiezen ervoor de door ons 
waargenomen malafide activiteiten onder te 
verdelen in wat er gebeurt in panden en wat er 
gebeurt met panden, ofwel exploitatie van panden 
en speculatie met panden. 

Bij de malafide exploitatie van panden onder-
scheiden we drie vormen. de eerste is onrecht-
matige bewoning, waarbij er sprake is van illegale 
(door)verhuur aan legaal of illegaal in ons land 
verblijvende personen. de tweede vorm bestaat uit 
onregelmatigheden rond de verhuur van 
particuliere woningen, waarbij de traditionele 
huisjesmelker zijn huurders uitbuit. Tot slot is er het 
onrechtmatig gebruik van panden waarbij een 
woning voor andere doeleinden gebruikt wordt dan 
reguliere huisvesting, bijvoorbeeld als illegaal 
pension of als dekmantel voor criminele activiteiten 
(wietplantages, vrouwenhandel, witwaspraktijken 
en illegale prostitutie). Bij de malafide speculatie 
met panden kunnen we zeven vormen onder-
scheiden. de eerste is de ABC-transactie waarbij er 
bij de verkoop van partij A aan B en van B aan C 
zaken gebeuren die niet rechtmatig zijn. dit uit zich 
in (deels) fictieve overdrachten en onverklaarbare 
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waardeveranderingen. de verkoopcarrousel is de 
tweede vorm en heeft betrekking op het met behulp 
van malafide praktijken buitenproportioneel snel 
doorverkopen van panden om hoge winsten te 
behalen. Bij de derde vorm, hypotheekfraude, 
proberen personen met behulp van vervalste 
inkomensgegevens of vervalste identiteitspapieren 
een (hogere) hypotheek te bemachtigen. deze vorm 
van fraude krijgt de laatste tijd steeds meer 
aandacht van de banken omdat zij, maar ook de 
nationale Hypotheek Garantie, veelal het slacht-
offer zijn. Belastingontduiking is een vierde vorm 
die we tegenkomen. Het onderhands betalen van 
vastgoed is wellicht de meest bekende. een andere, 
hiermee samenhangende vorm is het witwassen 
van crimineel geld via de aankoop van vastgoed. 
Bij hypotheekdiscriminatie, of redlining, is de bank 
degene die discrimineert. Voor panden in bepaalde 
buurten is het dan veel lastiger een hypotheek te 
krijgen. Tot slot kan er in de vastgoedhandel – bij de 
aan- en verkoop – sprake zijn van intimidatie en 
bedreiging. Het kan daarbij zowel gaan om kopers 
en verkopers op executieveilingen als om taxateurs 
en notarissen die onder druk worden gezet. 

Verschillende van deze malafide praktijken kunnen 
ook tegelijkertijd worden uitgevoerd. Als voorbeeld 
dient de verkoopcarrousel waarbij handelaren een 
pand verkopen aan een stroman. Met behulp van 
vervalste taxatierapporten kan een hypotheek 
worden aangevraagd die boven de werkelijke 
waarde van het pand ligt. de hypotheek wordt 
echter niet afgelost en de bank ziet zich genood-
zaakt het pand via de executieveiling te verkopen, 
waarna het weer in handen kan komen van de 
eerdergenoemde handelaar. Als alternatief kan een 
woningbezitter onder druk worden gezet om tegen 
een lage prijs te verkopen (eventueel met mede-
werking van een makelaar), of kan geprobeerd 
worden de waarde van de woning anderszins 
kunstmatig te laten dalen (bijvoorbeeld met 
medewerking van een taxateur of door met behulp 
van zwervers overlast in de buurt te veroorzaken). 
Vervolgens kan de handelaar het pand goedkoop 
weer opkopen. Wanneer deze trucs steeds worden 
herhaald is ook hier sprake van een verkoop-
carrousel. 

Speculatie met en exploitatie van vastgoed zijn in 
beginsel verschillende activiteiten, maar daar waar 
met vastgoed wordt gespeculeerd en waar geld 
wordt witgewassen, zijn regelmatig ook relaties te 
leggen naar malafide vormen van exploitatie van 

dezelfde panden. Het kan voor vastgoedhandelaren 
immers financieel aantrekkelijk zijn om de panden 
waarmee gespeculeerd wordt bijvoorbeeld tijdelijk 
te verhuren aan illegalen, of in te richten als wiet-
plantage.

COulEur lOCAlE
Uit ons onderzoek blijkt dat, wanneer het gaat om 
de exploitatie van panden, er in de vier grote steden 
lokale verschillen zijn waar te nemen. een belangrijk 
verschil vloeit voort uit de relatieve krapte op de 
woningmarkt in Amsterdam en Utrecht ten 
opzichte van die in rotterdam en den Haag. Hier-
door concentreert de problematiek zich in 
Amsterdam en Utrecht rond illegale onderhuur. 
In Amsterdam spelen malafide woningbemidde-
laars hierop in door als tussenpersoon op te treden 
en zich hiervoor rijkelijk te laten belonen. 
Huiseigenaren in de private verhuur bedienen 
zich soms van (dreiging met) geweld om weinig 
betalende, langzittende huurders te kunnen 
vervangen door yuppen en andere welgestelden. 
In rotterdam komen dergelijke bedreigingen ook 
voor, maar dan gaat het vooral om het leeg kunnen 
verkopen van panden. In rotterdam en den Haag 
concentreert de problematiek zich rond (de 
uitbuiting van) illegalen, traditionele huisjes-
melkers, overlast, verkrotting en overbewoning van 
panden die veelal privaat eigendom zijn. dit wil 
niet zeggen dat het huisvesten van illegalen in 
Amsterdam en Utrecht niet voorkomt. daar lijken 
illegalen vaker te worden gehuisvest in panden 
die toebehoren aan woningcorporaties waar legale 
allochtonen de hoofdhuurder zijn. We kunnen 
concluderen dat de probleemwoningen in 
rotterdam en den Haag vooral afkomstig zijn uit 
de particuliere sector terwijl deze woningen in 
Amsterdam en Utrecht vaker in bezit zijn van 
woningbouwcorporaties. Het onrechtmatig gebruik 
van panden komt in alle vier de steden voor.

Voor speculatie geldt minder dat er sprake is van een 
couleur locale. Actoren bedienen zich in de verschil-
lende steden van vergelijkbare constructies en 
kanalen om met behulp van panden te speculeren 
of geld wit te wassen. Wel is het zo dat zware 
criminelen traditioneel meer vastgoed bezitten 
in Amsterdam dan in de andere drie steden. 
Aanwijzingen voor de aanwezigheid van vastgoed-
carrousels, waarbij panden steeds van eigenaar 
wisselen en via executieveilingen weer op de markt 
komen, vinden we eigenlijk alleen in beperkte mate 
in den Haag en rotterdam. 
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ACTOrEN EN EFFECTEN
Het aantal actoren dat een rol kan spelen bij 
malversaties in het vastgoed is groot. Allereerst zijn 
er de slachtoffers zoals de huurder, (lokale) overheid, 
de Belastingdienst, energiebedrijven, woningbouw-
corporaties, banken en de nationale Hypotheek 
Garantie. We onderscheiden dertien actoren die 
hierbij een negatieve rol kunnen spelen. Het gaat 
bijvoorbeeld om het individu die onderhuurt, de 
stroman, de malafide huiseigenaar, het kamer-
bemiddelingsbureau, het criminele netwerk, de 
makelaar, de taxateur en de notaris. Bij de malafide 
handel in vastgoed komen we dus ook verschillende 
actoren uit respectabele branches tegen. Ze maken 
deel uit van sectoren die zijn geliberaliseerd en 
mogelijk mede daardoor gemakkelijker beïnvloed-
baar zijn geworden voor de invloed van criminelen 
of de verleiding snel hoge winsten te behalen. In 
hoeverre deze structuur georganiseerde criminele 
netwerken de gelegenheid geeft zich te nestelen in 
de ‘bovenwereld’ kunnen we op basis van dit 
onderzoek niet zeggen, maar de recente voor-
beelden waarbij vastgoedhandelaren en fiscalisten 
betrokken zijn bij grootschalige criminele praktijken 
geven ons wel degelijk een idee van de mogelijk-
heden die de vastgoedsector biedt. 

de effecten van de malafide praktijken die we 
hebben waargenomen zijn zeer breed en verschillen 
in ernst en reikwijdte. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
verdringingseffecten op een krappe woningmarkt, 
uitbuiting van legale en illegale huurders, het 
ontstaan van malafide kamerbemiddelingsbureaus, 
het achterwege blijven van registratie van huurders 
in de Gemeentelijke Basisadministratie, diverse 
vormen van fraude en ontduiking, prijsbeïnvloeding 
en prijsafspraken, overlast door overbewoning, 
problemen met de brandveiligheid en intimidatie 
en bedreiging. Malafide praktijken in het vastgoed 
kunnen bovendien verweven zijn met andere 
illegale fenomenen zoals illegaal verblijf, mensen-
smokkel, informele arbeid of met verschillende 
vormen van zware georganiseerde criminaliteit.

AANpAk 
de aanpak van het fenomeen staat voor een belang-
rijk deel nog in de kinderschoenen. die richt zich 
vooral op de malafide exploitatie van panden en 
kenmerkt zich door de voortrekkers- dan wel 
regierol die de gemeente heeft. Voorbeelden zijn 
het Van Traa-team (Amsterdam), het AMfI-project 
(den Haag) en het Alijda-project (rotterdam). Bij de 
aanpak wordt frequent gebruik gemaakt van 

bestuursrechtelijke instrumenten. de inzet van het 
strafrecht blijkt zeer gering. Hieruit kunnen we 
concluderen dat de aanpak zich tot op heden vooral 
richt op het bestrijden van overlast en minder op de 
bestrijding van criminaliteit. dit laat zich verklaren 
doordat het rond krijgen van de bewijsvoering in het 
geval van strafbare feiten veel lastiger en tijd-
rovender is. Opsporingsteams blijken, zowel wat 
expertise als capaciteit betreft, niet altijd goed 
opgewassen te zijn tegen criminelen die gebruik 
maken van de diensten van deskundigen uit de 
formele bovenwereld. 

Belangrijke voorwaarde voor een verbeterde aanpak 
is meer transparantie en toezicht. Hierbij moeten 
ook de faciliterende respectabele beroepsgroepen 
niet worden ontzien. een rol is daarbij weggelegd 
voor zowel de landelijke en de lokale overheid als de 
branches en de burgers zelf. Aanbevelingen die 
voorvloeien uit ons onderzoek betreffen het op orde 
brengen en houden van de Gemeentelijke Basis-
administratie, het verbeteren van de mogelijkheden 
voor diverse instanties om informatie te bundelen 
(datamining) om potentieel besmette panden in 
beeld te brengen, uitbreiding van het gebruik van 
het instrument ‘bestuurlijke boete’, een bredere 
toepassing van de wet Bibob, vergroting van de 
transparantie en het toezicht in diverse branches 
(taxateurs, notarissen, makelaars en hypotheek-
bemiddelaars) en het aanpassen van de werkwijze 
van de executieveiling in de huidige vorm. Tot slot 
benadrukken we dat het fenomeen malafide 
activiteiten in het vastgoed vanuit een breder 
perspectief dient te worden bezien. de aanpak van 
malafide activiteiten in het vastgoed zal gepaard 
moeten gaan met het verminderen van de krapte op 
de woningmarkt voor zowel seizoenarbeiders als 
studenten, starters en doorstromers. daarnaast 
moeten we oog hebben voor de relaties met 
illegaliteit en andere vormen van criminaliteit. 
Het is van belang om na te gaan wat de repressieve 
aanpak van vastgoedhandelaren zoals 
huisjesmelkers in dit verband betekent voor andere 
actoren. Het afsluiten van de informele woning-
markt zal naar verwachting immers niet het einde 
betekenen van de binnenkomst van illegale 
vreemdelingen, waardoor de kans bestaat dat zij 
dieper in het grijze circuit terechtkomen. <<

www
Het onderzoek Malafide activiteiten in de vastgoedsector. Een 
exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak – H. Ferwerda, 
r. Staring, E. de Vries robbé en j. van de bunt – is te downloaden 
van de website van het wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum: www.wodc.nl
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eSSAY Vastgoed en veiligheid

VAN TImES 
SquArE TOT hET 
mErCATOrplEIN
Gebiedsgericht veiligheidsbeleid moet ook vastgoed-
interventies omvatten, wanneer het gebied te maken heeft 
met problemen zoals leegstand en illegaal gebruik van 
panden. Alleen dan wordt de omgeving blijvend veiliger. 
Waar ooit de politie zich niet waagde, heeft Times Square 
in New york door de herontwikkeling van vastgoed een 
transformatie doorgemaakt. Daar kan ons land wat van 
opsteken, betoogt Rob van den Hazel.
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door Rob van den Hazel,
de auteur is projectmanager bij Seinpost Adviesbureau 

te Arnhem.

In The devil’s playground beschrijft james Traub de 
geschiedenis van het gebied rond Times Square en 
42nd Street in new York. Het boek start met de 
vooroorlogse glorietijden waarin Times Square zijn 
naam krijgt door de opening van het kantoor van de 
New York Times, en waarin theaters, nachtclubs en 
de speakeasies zich in het gebied vestigden. namen 
als Charlie Chaplin en fred Astaire waren aan het 
gebied verbonden, en Times Square werd, in ieder 
geval door de Amerikanen zelf, tot ‘heart of the 
world’  benoemd.
 

Vervolgens begint de langzame maar gestage 
neergang van het gebied. ‘live-entertainment’ 
verloor aan populariteit door de opkomst van 

Hollywood en de televisie, en de sterke suburbani-
satie was er de oorzaak van dat de meer kapitaal-
krachtige middenklasse uit de stad wegtrok. deze 
periode, die al begon tijdens de grote depressie van 
de jaren dertig, duurde tot het begin van de jaren 
negentig. Vooral in de jaren zeventig en tachtig 
waren Times Square en 42nd Street hotspots van 
prostitutie, drugshandel en gewelddadige straat-
criminaliteit. Voor bezoekers van buiten de stad, 
maar zeker ook voor de new Yorkers zelf, was het 
gebied verworden tot wellicht het prototype van een 
no-goarea waar ook de politie zich zelden liet zien.

Wie tegenwoordig het gebied bezoekt ziet van deze 
problemen eigenlijk niets meer terug. de megastore 
van Toys “r” Us, de grootste Mcdonald’s en andere 
‘grootste’ vestigingen domineren het beeld. In de 
theaters spelen de bekende musicals en de 5000 
theaterstoelen zijn avond aan avond grotendeels 
gevuld. ’s Avonds en ’s nachts zijn de neonreclames, 
die de huurders van commerciële ruimte verplicht 
zijn aan te brengen, overweldigend.

Alleen het kleine kantoortje van het new York Police 
department in het midden van Times Square 
herinnert nog aan het feit dat er iets mis zou 
kunnen gaan. Verder is het schoon (“the cleanest 
sidewalks in new York”) en – in modern beleids-
jargon – ‘heel’ (nieuwe en gerestaureerde panden, 
geen leegstand), en voelen de horden toeristen zich 
veilig. 

ZErO TOlErANCE
los van hoe men dit eindresultaat beoordeelt, is het 
opmerkelijk hoe in een relatief korte tijd dit gebied 
is veranderd. Het verhaal van de campagne voor 
law and Order van burgemeester Giuliani en 
commissaris Barton is bekend. Zijn verkiezings-
belofte heeft Giuliani vanaf 1994 vertaald in wat 
bekend is geworden als de zerotoleranceaanpak 
van verloedering en criminaliteit. Strikte en conse-
quente handhaving van regels en wetten, meer 
politie op straat en het opstellen van nieuwe regels 
waarmee de seksindustrie verdreven kon worden. 
Afgaande op de cijfers lijkt dit niet zonder succes. 
Vermogens- en geweldsmisdrijven zijn spectaculair 
gedaald. de overlast van junks en drugshandel is zo 
goed als verdwenen. 

Na de opknapbeurt is het Mercatorplein in Amsterdam 
een vriendelijk plein geworden, waar bewoners zich op 
hun gemak voelen. Ook herontwikkeling van het 
vastgoed maakt deel uit van de gebiedsgerichte 
aanpak | foto: Inge van Mill. 
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deze zerotoleranceaanpak was gebaseerd op de 
broken-windowstheorie van Kelling en Wilson. 
Volgens deze theorie geeft een niet-gerepareerde 
ruit aan dat niemand zich om het pand bekommert. 
dat is weer een signaal om de volgende ruit in te 
gooien, of zelfs rigoureuzere acties te ontplooien. 
Idem dito voor criminaliteit: kleine overtredingen 
groeien uit tot grotere als ze niet worden aangepakt. 

Hoewel belangrijk, is het zeker niet zo dat het succes 
van Times Square en 42nd Street volledig toe te 
schrijven is aan de nieuwe strategie van de new 
Yorkse politie. In criminologenland is de heersende 
opinie dat new York toch vooral profiteerde van de 
landelijke daling van de criminaliteitscijfers als 
gevolg van demografische ontwikkelingen (minder 
potentiële daders) in combinatie met meer blauw 
op straat. en dat nieuwe innovatieve politiestrate-
gieën, hoe goed ook, slechts beperkt hebben 
bijdragen.
 
INVESTErINGEN
Behalve deze nuancering, speelde voor het gebied 
Times Square en omgeving dat Giuliani c.s. kon 
voortbouwen op een proces dat al eind jaren tachtig 
in gang was gezet. de economische opbloei in die 
periode maakte dat er naast een aanzienlijke 
publieke investering ook vanuit private partijen 
weer bereidheid tot investeren was. Private en 
publieke partijen bundelden de belangen om 
panden aan te kopen, te slopen, nieuw te bouwen, 
te restaureren enzovoorts. de investeringen in 
gebouwen en openbaar gebied hadden tot doel een 
nieuwe functionele structuur voor het gehele 
gebied te creëren. Mede door de omvangrijke 
investeringen in het vastgoed verdwenen de 
ongewenste functies en ontstond ook een nieuwe 
structuur van eigenaren en huurders. 

de gehele herontwikkeling en transformatie van 
Times Square en 42nd Street kent natuurlijk meer 
achtergronden en elementen dan wat hier nu kort 
beschreven kan worden. deze schets volstaat wel 
om aan te geven dat bij gebiedsgericht veiligheids-
beleid waar ook sprake is van achterstallig onder-
houd, bouwkundige problemen (fysieke problemen) 
en illegaal en/of ongewenst gebruik van panden, 
leegstand en dergelijke (functionele problemen), 
vastgoedinterventies nodig zijn om veiligheids-
problemen structureel aan te kunnen pakken. 

NEDErlAND
dit inzicht is op zich niet nieuw voor nederland. 
de maatregelen rondom bijvoorbeeld het Mercator-
plein in Amsterdam en die voor het centrum van 
Venlo behelzen beide bestrijding van criminele en 
overlastgevende activiteiten én herontwikkeling 
van het vastgoed, om greep te krijgen op de 
openbare ruimte. Toch zijn er nog veel gebieden 
waar een dergelijke aanpak achterwege blijft. de 
oudere winkelstraten zijn hierin exemplarisch (zoals 
de javastraat in Amsterdam, de Beijerlandselaan in 
rotterdam en de Amsterdamsestraatweg in 
Utrecht). Vaak zijn het langgerekte linten van 
bedrijvigheid met een versnipperde eigendoms-
structuur, waar het economisch functioneren onder 
druk staat als gevolg van de concurrentie van 
modernere winkelgebieden. In de omliggende 
wijken is sprake van sociaaleconomische proble-
matiek bij de bewoners. de oorspronkelijke winkels 
verdwijnen, kwalitatief mindere bedrijvigheid komt 
er voor in de plaats (belwinkels, coffeeshops), 
onduidelijke functies, illegaliteit, veiligheids-
problemen enzovoorts.

In hoofdlijnen zijn er twee redenen aan te wijzen 
waarom in deze gebieden moeilijk tot een effectieve 
aanpak gekomen kan worden. Ten eerste is er veelal 
sprake van een structuurprobleem. er is in deze 
gebieden te veel aanbod aan incourante commer-
ciële ruimte. de acties in de afgelopen jaren bleven 
uitgaan van de bestaande structuur. noodzakelijke 
inkrimping of verandering van het functionele 
aanbod heeft niet plaatsgevonden. daardoor kon de 
vestiging van ongewenste functies niet of moeilijk 
worden tegengegaan. een goed voorbeeld hiervan 
zijn de belwinkels. Uit een uitgebreid onderzoek 
naar dit fenomeen in 2005 door Seinpost in 
opdracht van de rotterdamse stadsmariniers, bleek 
dat de belwinkels zich vooral vestigden in winkel-
gebieden waar al jaren problemen waren met het 
economisch functioneren. de belwinkels zijn dus 
geen oorzaak van verpaupering (hoewel ze wel een 
negatieve invloed op hun omgeving kunnen 

Marginaal vastgoed stimuleert 

marginaal ondernemerschap, en 

dat is gevoeliger voor illegaliteit en 

criminaliteit
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hebben), maar veeleer een bevestiging van 
achteruitgang van een gebied. Marginaal vastgoed 
stimuleert marginaal ondernemersschap, en dat is 
gevoeliger voor illegaliteit en criminaliteit

de tweede reden waarom het niet tot structurele 
oplossingen komt, is het sturingsprobleem. de 
gebieden kenmerken zich door een versnipperde 
eigendomstructuur, beperkte kwaliteit en kracht 
van het ondernemerschap, eigenaren die niet willen 
of kunnen investeren enzovoorts. Het organiserend 
vermogen van het gebied zelf is (zeer) beperkt en de 
freeriderproblematiek (ondernemers die profiteren 
van inbreng van collega’s/concurrenten zonder zelf 
te investeren) is een obstakel voor elk initiatief. 
Of als uitbreiding van de broken-windowstheorie: 
om een gebroken ruit te repareren heb je wel een 
eigenaar of huurder nodig die dat kan of wil. en dan 
is het van belang dat de buurman het ook doet.

GOED EIGENAArSChAp
natuurlijk is het niet zo dat er in deze gebieden niets 
gebeurt. Blokgewijs verwerven en herontwikkelen 
van vastgoed door corporaties, wijkontwikkelings-
maatschappijen die panden aankopen en ver-
nieuwen, integrale handhaving van de regelgeving, 
gebruik van Bibob, aanpak van ‘foute’ eigenaren 
enzovoorts. Veel wordt ingezet, en dit leidt soms tot 
gedeeltelijke oplossingen of tot een beheersbare 
situatie. Maar problemen structureel oplossen, dat 
zien we (te) weinig. de praktijk laat steeds weer zien 
dat er te weinig mogelijkheden zijn om eigenaren te 
dwingen tot ‘goed eigenaarschap’. Het ministerie 
van VrOM onderzoekt de mogelijkheden voor een 
nieuwe wettelijke regeling om in situaties waar de 
verspreide eigendomssituatie een belemmering 
vormt voor vernieuwing, groepen eigenaren te 
kunnen dwingen om mee te werken.

een onderdeel van het succes van Times Square 
waar we in nederland erg ver bij achterblijven is de 
rol die private partijen (eigenaren en ondernemers) 
spelen bij het beheer van het openbaar gebied. 
de Times Square Business Improvement district 
(BId) speelt sinds de oprichting in 1992 een 
belangrijke rol in het schoner, heler, veiliger en 
‘gezelliger’ maken en houden van het gebied. en 
draagt op deze manier bij aan het beschermen en 
vergroten van de waarde van het geïnvesteerde 
kapitaal.

In bijna alle Amerikaanse staten bestaan wetten die 
geprivatiseerde dienstverlening mogelijk maken. 

Als 51 procent van de eigenaren in een bepaald 
gebied instemt met de oprichting van een BId dan 
wordt de minderheid verplicht mee te doen. Met de 
opbrengsten van een heffing die aan alle eigenaren 
wordt opgelegd, worden beheeractiviteiten 
uitgevoerd waar het gehele gebied van profiteert. 
Het ministerie van economische Zaken heeft 
initiatieven genomen om te komen tot een 
nederlandse variant van de BId. een belangrijk 
argument is het idee dat hiermee een werkwijze 
beschikbaar komt waarmee het freeriderprobleem 
ondervangen kan worden. een essentieel verschil 
met het Amerikaanse concept is dat uitgegaan 
wordt van een samenwerking tussen onder-
nemingen, en dus niet van een samenwerkings-
verband tussen eigenaren. dit verzwakt de 
nederlandse BId omdat het eigenarenperspectief 
juist de kracht is van het concept, zij hebben immers 
langetermijnbelangen in het gebied, en zijn vaak 
een meer stabielere groep. 

de stand van zaken in nederland is momenteel 
onduidelijk, nu MKB-nederland en VnO-nCW de 
hakken in het zand hebben gezet uit angst voor 
hogere lasten voor hun achterban. Maar als 
eigenaren en ondernemers in het land waar de oude 
president Bush de verkiezingen won met de 
woorden “read my lips (no taxes)”, enthousiast zijn 
over het vrijwillig opleggen van een extra heffing, 
die ze zelf mogen besteden, moet het toch ook in 
ons land mogelijk zijn om dit beter te regelen. Het 
vergroten van het organiserend vermogen van deze 
gebieden vanuit een vastgoedperspectief zal niet 
alleen het economisch functioneren verbeteren en 
bijdragen aan waardecreatie, maar is ook een buffer 
tegen het ontstaan van veiligheidsproblemen. <<

een onderdeel van het succes van 

Times Square waar we in nederland 

erg ver bij achterblijven is de rol 

die private partijen spelen bij het 

beheer van het openbaar gebied
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 rePOrTAGe Sociale veiligheid in de bebouwde omgeving 

bOuWEN mET SOCIAlE VEIlIGhEID IN hET AChTErhOOFD
Bedrijfsleven

Donkere winkelstraatjes, bedrijventerreinen waar losslingerend afval 
zich ophoopt. Dichte rolluiken, blinde muren en geen levend wezen in de 
avonduren. het zijn dé ingrediënten voor vandalisme, agressief gedrag en 
diefstal waardoor de schade voor het bedrijfsleven flink oploopt en het gevoel 
van sociale veiligheid verdwijnt. Steeds vaker wordt in Nederland al vanaf 
de tekentafel rekening gehouden met ‘sociale veiligheid’. Zo bouwt Almere 
transparant en maakt Zaltbommel van een bedrijventerrein een heuse burcht.

In het ontwerp voor het nieuwe stadscentrum in Almere 
is rekening gehouden met sociale veiligheid. 
Woningbouw in de omgeving van winkels moet voor 
toezicht zorgen | foto: Inge van Mill. 
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door Sandra Put
de auteur is werkzaam als freelancejournalist bij Klats+Poseidon 

in delft.

Criminaliteit en onveiligheid in winkelgebieden en op 
bedrijventerreinen vormen al vele jaren een groot probleem. 
Er is bijna geen ondernemer die niet te maken heeft gehad 
met diefstal of agressie in de vorm van bedreiging en 
belediging. Het levert het bedrijfsleven behalve een flinke 
schadepost ook een slecht imago op: bezoekers voelen zich op 
bepaalde plekken niet prettig meer. Om daar wat aan te doen 
werken in Nederland steeds vaker verschillende betrokken 
partijen samen om de sociale veiligheid te garanderen. Het 
aanbrengen van een simpele glazen deur blijkt al te helpen, 
evenals het plaatsen van een paar extra lantaarnpalen of 
beveiligde fietsenstallingen. want daar waar alles zichtbaar 
is en waar niks te halen valt, heeft een dief niks te zoeken. 

Dat weet ook de gemeente Almere. In deze Flevostad – waar 
sinds de jaren zeventig de hijskranen, steigers en bouwvakkers 
niet uit het straatbeeld zijn verdwenen – wordt niks zonder 
het Politiekeurmerk en het keurmerk Veilig Ondernemen 
(kVO) gebouwd. Het kVO kan het best worden gezien als een 
vrijwillige werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk 
goede veiligheidsmaatregelen te treffen. Daarbij is een 
duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, 
politie, brandweer, openbaar vervoer, vastgoedeigenaren en 
andere betrokken organisaties het uitgangspunt. 

TEkENTAFEl
“Aan de sociale veiligheid - de bescherming of het beschermd 
voelen tegen gevaar dat dreigt door menselijk handelen in de 
openbare ruimte - wordt in Almere al in een zeer vroeg 
stadium gedacht”, zegt richard telderman. De voormalige 
politie-inspecteur is sinds een jaar of tien veiligheidsmanager 
bij de gemeente. Als projectleider is hij al vanaf het begin 
betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe stadscentrum. 
Met de stadsuitbreiding, die nu onder meer bestaat uit 
520 winkels, een schouwburg, een bowlingcentrum, mega-
discotheek en popzaal/discotheek, werd in 2001 begonnen. 
De oplevering volgt naar verwachting halverwege 2008.
Het nieuwe stadscentrum is in zijn geheel autovrij en wordt 

verhoogd aangelegd. Onder het winkelcentrum is ruimte voor 
zo’n vierduizend parkeerplaatsen. Ook is het centrum 
makkelijk bereikbaar per fiets en met het openbaar vervoer. 
“Een goede bereikbaarheid draagt bij aan een sociaal veiligere 
omgeving”, weet telderman. Er is aan meer gedacht, zo blijkt. 
In de verschillende parkeergarages zijn dichtbij de toegangen 
ook de ingangen van bepaalde grote winkels en supermarkten 
ondergebracht. “Op die manier zijn de entrees multi-
functioneel. Dat waarborgt de sociale veiligheid, omdat er 
meer mensen gebruik van maken. Het is veiliger voor de 
bezoeker en er is meer controle op de geparkeerde auto’s.” 
Fietsers kunnen hun vervoermiddel in het nieuwe 
stadscentrum eveneens met een gerust hart achterlaten. 
“we hebben zes gratis bewaakte fietsenstallingen, zowel in 
het bestaande als in het nieuwe stadscentrum”, zegt 
telderman. De veiligheidsmanager geeft aan dat bij het 
realiseren van het nieuwe stadsdeel van Almere de bestaande 
binnenstad bewust niet is vergeten. Het winkelgebied heeft 
een opknapbeurt gekregen en is verbonden met het nieuwe 
stadscentrum. “Daarmee hebben we voorkomen dat het 
oudere stadsdeel gaat verpauperen”, zegt telderman. 
“De gratis bewaakte stallingen hebben ervoor gezorgd dat de 
fietsendiefstal in heel het stadscentrum met zo’n 70 procent 
is gedaald”, zegt telderman. “De zakkenrollerij is door de 
geheel nieuwe en veiligere opzet van het winkelgebied 
afgenomen met 30 procent. we kunnen dus wel zeggen dat 
het veiliger is geworden in het centrum van Almere.” 

COmmErCIEEl bElANG
“Het rekening houden met sociale veiligheid bij het ontwikke-
len van bouwplannen legde de burgemeester van Almere al in 
1989 op”, vertelt telderman. “burgemeester Hans Ouwerkerk 
nam daarin heel duidelijk de regie. Almere liep er in die tijd erg 
mee voorop.” De gemeente keek vooral uit commercieel 
belang naar het verbeteren van de sociale veiligheid, vanda-
lisme en diefstal kosten tenslotte veel geld. Maar Almere trok 
ook lering uit hoe bepaalde ideeën in andere steden uitpakten. 
“Lelystad koos bijvoorbeeld voor een overdekt winkelcentrum 
zonder woningbouw”, herinnert telderman zich. “Een gedeelte 
van het centrum moest worden afgesloten als de winkels 
dichtgingen, omdat er anders te veel overlast werd veroor-
zaakt door bijvoorbeeld hangjongeren. Doordat het gebied op 
bepaalde tijden zo stil was, trok het de verkeerde personen 
aan. Donkere, verpauperde en onoverzichtelijke plekken 
hebben hetzelfde effect. Het winkelcentrum in Lelystad was 
opgezet met de bedoeling dat het vanaf het station een mooie 
passage zou vormen waar men rustig en veilig doorheen kon 
lopen. Dat pakte helaas anders uit.” >>

 rePOrTAGe Sociale veiligheid in de bebouwde omgeving 

bOuWEN mET SOCIAlE VEIlIGhEID IN hET AChTErhOOFD

“de zakkenrollerij is door de geheel nieuwe 

en veiligere opzet van het winkelgebied 

afgenomen met 30 procent”
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lOZE lEIDINGEN 
toen Almere de bouwplannen ontwikkelde voor het nieuwe 
winkelgebied werd vanwege het Lelystadse scenario 
onmiddellijk gedacht aan woningbouw in de directe 
omgeving. “Sociale ogen mogen in een winkelgebied niet 
ontbreken”, legt telderman uit. “Die zorgen uiteindelijk voor 
meer veiligheid en een groter veiligheidsgevoel.” transparante 
bouwmaterialen, overzichtelijkheid, bredere winkelstraten, 
goede verlichting en geen blinde muren waren andere punten 
waar Almere al in de planfase van het nieuwe stadscentrum 
aan dacht. “we hebben in het masterplan voor het nieuwe 
stadscentrum op alle mogelijk manieren rekening gehouden 
met sociale veiligheid”, aldus telderman. “Het tegengaan van 
vandalisme, verschillende vormen van diefstal en vervuiling 
werd bij ons al in het stedenbouwkundig ontwerp 
meegenomen en meegewogen.”

Almere heeft inmiddels al zoveel ervaring met veilig bouwen 
opgedaan dat recentelijk een algemene checklist is 
ontwikkeld waarmee architecten kunnen controleren of zij bij 
hun ontwerp aan de juiste zaken op het gebied van veiligheid 
hebben gedacht. De lijst bevat zowel sociale veiligheid- als 
brandveiligheidaspecten. De checklist werd in april dit jaar 
door burgemeester Annemarie jorritsma aangeboden aan het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Een 
aantal maanden geleden werd in Almere weer een deel van het 
nieuwe stadscentrum opgeleverd. wie goed naar die 
nieuwbouwplannen kijkt, ziet hoe er met het thema 
‘veiligheid ontwerpen’ is omgegaan. Het gebied is goed 
bereikbaar met de auto, fiets, openbaar vervoer en te voet, is 
ruim opgezet en voorzien van dynamische verlichting en veel 
glas. Ook zijn in het beton alvast loze leidingen aangebracht. 
Daar kan straks de bekabeling doorheen voor het camera-
toezicht. “De gemeenteraad heeft hiervoor in november 2006 

officieel toestemming gegeven”, zegt telderman. “Het is de 
bedoeling dat het openbaar gebied in het stadscentrum 
van Almere nog eind dit jaar volledig in de camera’s staat. 
Dan wordt er 24 uur per dag live meegekeken vanuit een 
gemeentelijke toezichtcentrale.”

VESTINGSTAD
Camerabewaking is ook wat vestingstad Zaltbommel op het 
toekomstige bedrijventerrein De wildeman inzet als wapen 
tegen criminaliteit. Het is de laatste schakel in de veiligheids-
keten waarmee het gebied wordt gevrijwaard van duistere 
types en hoge schadeposten, veroorzaakt door vandalisme 
en inbraak. In het ontwerp van de 42 hectares – die naar 
verwachting binnen tien jaar volledig in gebruik zijn 
genomen – is zichtbaar rekening gehouden met het thema 
veiligheid. Het concept van het bedrijventerrein is door het 
stedenbouwkundig bureau SVP gebaseerd op de vestingstad. 
Ongewenste personen met slechte bedoelingen komen er met 
geen mogelijkheid binnen, is het achterliggende idee. 
“De unieke hovenstructuur, geschakelde gevels en water-
partijen leveren een essentiële bijdrage aan veiligheid, 
samenwerking en uitstraling”, weet Marc van Geene die als 
projectleider is verbonden aan De wildeman. “Het ontwerp 
kan gezien worden als een moderne vesting waar je buiten de 
werktijden alleen via de gecontroleerde toegang in kunt.” 

Het bedrijventerrein – waar in februari de eerste paal werd 
geslagen – is van buitenaf gezien één gesloten geheel. De 
openheid is er wel, maar zit binnen in de vier hoven. Om in een 
hof te komen, kan slechts van een beperkt aantal toegangs-
poorten gebruik worden gemaakt. Van Geene: “In de avond-
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“Sociale ogen mogen in een winkelgebied 

niet ontbreken”

“Het ontwerp kan gezien worden als 

een moderne vesting waar je buiten de 

werktijden alleen via de gecontroleerde 

toegang in kunt” 
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uren gaat De wildeman op slot. Dankzij de manier waarop het 
bedrijventerrein is ontworpen, kan echt niemand het terrein 
opkomen.” Van Geene wijst op de waterpartij die rondom De 
wildeman wordt aangelegd. Als een dief toch het gebied wil 
binnendringen, moet hij zwemmen. Er liggen nog net geen 
krokodillen in de ‘slotgracht’. “En na het water is een inbreker 
er nog niet”, aldus Van Geene. “De bedrijfsgebouwen staan 
met de achtergevels in de erfgrens. Daardoor zijn alle 
bedrijfsentrees naar binnen gekeerd.” Alle nog te bouwen 
gevels worden geschakeld en samengevoegd tot een besloten 
terrein met daaromheen veel water en groen en met één 
ingang die ’s avonds zo gesloten is als een oester.

CErTIFICATEN
“Zaltbommel houdt bij nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk 
rekening met het thema veilig bouwen”, zegt veiligheids-
coördinator Femke boelaars van de gemeente. bij De 
wildeman werd volgens haar door de ligging van het gebied 
eigenlijk automatisch al aan een goede beveiliging van het 
bedrijventerrein gedacht. “De wildeman ligt pal naast de A2. 
Een bedrijventerrein in zo’n positie is een geliefd object voor 
dieven, omdat ze weer snel de oprit van de snelweg op 
kunnen.” 

toen het CCV het bedrijventerrein als pilotproject wilde 
gebruiken voor het keurmerk Veilig Ondernemen voor 
bedrijventerreinen nieuwbouw (kVO-b), werkte Zaltbommel 
graag mee. Het keurmerk is ook hier een gestructureerde 
manier van lokale samenwerking om de veiligheid te 
vergroten. Voor het wordt uitgereikt moet er wel heel wat 
gebeuren. Zo moet er eerst een veiligheidsanalyse van het 
bestemmings-, verlichtings- en groenplan worden gemaakt. 
Daarna volgt een plan van aanpak voor zaken als afval en 
parkeren. Van Geene: “we hebben van tevoren wel duidelijk 
aangegeven dat het geen extra tijd en geld moest kosten. 
uiteindelijk bleek dat ook niet het geval.”

uitreiking van de eerste twee deelcertificaten wordt in 
september verwacht. Daarmee kan het bedrijventerrein in 
Nederland worden gezien als hét voorbeeld hoe sociale 
veiligheid wordt toegepast in een nieuw te bouwen omgeving.

pArkmANAGEmENT
De toekomstige bedrijven op De wildeman dragen straks 
gezamenlijk de zorg voor het parkmanagement. Daarmee 
wordt het gevoel van verbondenheid en gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid gestimuleerd. De koper is bij 
afname van de grond verplicht deel te nemen aan het 
parkmanagement. Dat bestaat in eerste instantie uit drie 
onderdelen: collectieve beveiliging van het terrein, uniforme 
bewegwijzering en reservering van een budget om derden in te 
huren voor allerlei werkzaamheden ten behoeve van de 
bedrijven. De kosten voor het parkmanagement worden in de 
vorm van een contributie per vierkante meter door de 
bedrijven opgebracht. “De bedoeling is ook dat er in elke hof 
gelijksoortige bedrijven komen”, vertelt Van Geene. “Op die 
manier is er sneller saamhorigheid. we merken nu al dat 
ondernemers met elkaar in gesprek zijn geraakt. Dat zorgt dus 
al voor sociale controle.” En dat ‘elkaar in de gaten houden’ is 
volgens Van Geene en menig veiligheidsadviseur eigenlijk net 
zo belangrijk als een goed hek met een dik kettingslot en een 
reeks beveiligingscamera’s, want: “Mensen die elkaar en het 
werkgebied goed kennen, hebben het snel genoeg door dat er 
iets niet helemaal in de haak is.”<<
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almeRe zet gewoon het liCht aan
De ondernemers in Almere zijn verplicht een winkelwaar-
schuwingssysteem aan te schaffen. Daarmee doen ze mee 
aan de collectieve beveiliging van het winkelgebied. Met 
één druk op de knop kan een winkelier tijdens openings-
tijden hulp inschakelen van een buurman. Loopt het 
conflict uit de hand dan wordt met nog een druk op de knop 
de politie gewaarschuwd. Ook in het uitgaansgebied neemt 
Almere zo haar eigen creatieve maatregelen om de stad 
veiliger te krijgen. Zo nemen horecaondernemers deel aan 
een agressiecursus, wordt er gestreefd naar een algemeen 
deurbeleid en zijn uitbaters in bepaalde uitgaansgebieden 
in staat om in overleg met de politie ’s nachts het licht vol 
aan te zetten. Psychologisch schijnt het namelijk zo te 
werken dat opstootjes en samenscholingen bijna als 
vanzelf oplossen als de verlichting aangaat.
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door Peter Versteegh
de auteur is hoofd Analyse & research van de politie 

Haaglanden.  

Goede veiligheidsanalyses kunnen de politie, maar 
juist ook de andere betrokken veiligheidspartners, 
helpen bepalen welke problemen op het gebied van 
criminaliteit en onveiligheid met voorrang moeten 
worden aangepakt. Op welke wijze dat zou moeten 
gebeuren en wat effecten van de aanpak zijn. 
Analyse & research – de criminologische onder-
zoeksafdeling van de politie Haaglanden – heeft in 
de afgelopen 15 jaren veel ervaring opgedaan met de 
uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en 
criminaliteitsanalyses ter ondersteuning van het 
veiligheidsbeleid. Op basis van deze ervaring 
worden in dit artikel tien voorwaarden voor 
veiligheidsanalyses op een rij gezet en besproken. 
de verwachting bestaat dat als aan deze voorwaar-
den wordt voldaan, de benutting van deze analyses 
bij de veiligheidszorg in een aanzienlijke mate kan 
worden versterkt.

OpENbAArhEID
In Politie in ontwikkeling van de raad van Hoofd-
commissarissen (2005) – vermoedelijk het 
belangrijkste rapport van en over de nederlandse 
politie sinds Politie in verandering (1977) – wordt 
signalering en advisering benoemd als een belang-
rijke ondersteunende kerntaak van de politie. juist 
veiligheidsanalyses van de politie kunnen de 

verlangde inzichten omtrent de aard, omvang, ernst 
en ontwikkeling van de veiligheid bieden. Inherent 
aan deze politietaak is dat deze veelal in de volle 
openbaarheid plaatsvindt, tenzij daarmee de 
privacy van burgers wordt geschonden. In de 
huidige tijd worden dergelijke ‘criminaliteits-
beelden’ dan ook niet alleen gedeeld met samen-
werkende organisaties. Ook de burger wordt steeds 
vaker – onder meer via diverse media waaronder 
internet (zie ook www.hoeveiligismijnwijk.nl) – 
breed en gedetailleerd over de (lokale) veiligheid 
geïnformeerd. een dergelijk publiek gebruik van 
politie-informatie stelt hoge eisen aan de kwaliteit 
van de politieregistraties en de daarop gebaseerde 
veiligheidsanalyses. 

bETrOuWbAArhEID 
een meting is betrouwbaar wanneer er bij herhaalde 
meting weinig verschil is tussen de gemeten 
waarden. nu is inherent aan politiedata dat wordt 
gewerkt met ‘levende systemen’. door extra invoer 
van informatie neemt de volledigheid in de loop van 
de tijd toe. de herhaling op een later tijdstip kan dan 
een ander beeld opleveren. In de regel wordt dit 
probleem opgelost door bestanden op een bepaald 
moment te ‘bevriezen’. een belangrijker probleem 
echter is de mogelijke onbetrouwbaarheid van 
politiegegevens zélf. Zo kan foutieve, onvolledige 
of juist dubbele invoer van gegevens door de 
betrokken politiefunctionaris een belangrijke 
oorzaak van onbetrouwbaarheid vormen. 

  Tien voorwaarden voor veiligheidsanalyses

hAAlDElICTEN EN 
brENGDElICTEN
  politie-informatie wordt steeds belangrijker. burgers worden, al 
dan niet via internet, over lokale veiligheid geïnformeerd en voor 
samenwerkingspartners van de politie zijn veiligheidsanalyses 
onmisbaar voor een goed veiligheidsbeleid. Zulke analyses 
moeten dan ook aan hoge eisen voldoen. Peter Versteegh geeft in 
dit artikel een aantal tips voor analisten of onderzoekers die met 
politiegegevens aan de slag willen gaan. 
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Ook kunnen invoerachterstanden in computer-
systemen de betrouwbaarheid en volledigheid van 
de gegevens ondermijnen. door de korpsen is de 
afgelopen jaren erg veel geïnvesteerd in het 
verhogen van de betrouwbaarheid van politie-
gegevens. Toch zal elke analist of onderzoeker bij 
politie en gemeente alert moeten blijven en steeds 
de betrouwbaarheid van elke gebruikte politiebron 
grondig moeten toetsen.
 
VAlIDITEIT
Weet wat je meet, zo luidt het devies. Bij validiteit 
gaat het om de mate waarin een meetinstrument 
of meettechniek meet wat het beoogt te meten. 
Begrippen en categorieën moeten eenduidig zijn en 
elkaar uitsluiten. een belangrijk validiteitsprobleem 
kan voortkomen uit de wijze van indelen van 
misdrijven in categorieën. Als in hetzelfde systeem 

één soort misdrijf, bijvoorbeeld mishandeling, kan 
worden ingevoerd als mishandeling, vechtpartij, 
steekpartij en als moeilijkheden binnen dan is dat 
vragen om validiteitsproblemen. deze categorieën 
sluiten elkaar namelijk niet uit. Ook bij het vast-
stellen van de pleegdatum doet zich nogal eens een 
validiteitsprobleem voor. In menig politiesysteem 
wordt de aangiftedatum opgevat als pleegdatum. 
een ander belangrijk validiteitsprobleem doet zich 
voor bij de delictlocatie. Van ongeveer 30 procent 
van de aangiften van een misdrijf is wel een straat 
maar niet een huisnummer bekend. Politie-
computers plaatsen zo’n delict dan aan het begin 
of in het midden van de straat. Als de straat door 
meerdere wijken of buurten loopt, worden aan de 
wijk aan het begin of in het midden van de straat te 
veel delicten toegerekend. >>
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bETEkENISVOl
de ontwikkeling van de veiligheid wordt vaak 
afgemeten aan de geregistreerde criminaliteit. Het 
gaat dan om het aantal door de politie opgemaakte 
processen-verbaal van een misdrijf. Hier kan zich 
een bijzonder validiteitsprobleem voordoen. 
de relatie tussen indicator en werkelijkheid is lang 
niet altijd even sterk. een onderscheid tussen 
zogenoemde slachtofferloze misdrijven (haal-
delicten) en slachtoffermisdrijven (brengdelicten 
ofwel aangiften) is in dit verband van belang. 
Voorbeelden van typische haaldelicten zijn dronken 
rijden, bezit en handel van verdovende middelen en 
milieudelicten. Het aantal slachtofferloze 
misdrijven wordt voor een groot deel bepaald door 
de inzet van de politie en andere opsporings-
organisaties. Het aantal haaldelicten is daarom 
geen valide, betekenisvolle veiligheidsindicator. 
Het aantal aangiften bij de politie kan over het 
algemeen genomen wél als een goede indicator van 
de werkelijke veiligheid worden beschouwd. In het 
algemeen gaat het dan om misdrijven uit het 
Wetboek van Strafrecht, zoals diefstal met of 
zonder geweld. er zijn wel weer uitzonderingen, 
zoals geweld. In de afgelopen jaren laten de politie-
registraties een forse toename zien van gewelds-
delicten, terwijl in slachtofferenquêtes sprake is van 
een zekere stabilisering. dit verschil kan deels 
worden verklaard door een registratie-effect. daar 
waar de politie voorheen bij (huiselijk) geweld vaak 
bemiddelde, wordt tegenwoordig als onderdeel van 
de aanpak ook proces-verbaal opgemaakt. Ook lijkt 
de aangiftebereidheid en ook de aangiftegeneigd-
heid van burgers na geweld toe te nemen. 

hErhAAlbAArhEID 
Veranderingen van analysemethode, van analyse-
instrument, of van informatiebron, veroorzaken in 
de regel trendbreuken. Uiteraard moeten dergelijke 
veranderingen daarom zoveel mogelijk worden 
voorkomen. Alleen als de verandering leidt tot een 
aanmerkelijke kwalitatieve verbetering van de 
veiligheidsanalyse, is deze acceptabel. een goed 
voorbeeld van een dergelijke aanpassing is de 
huidige stroomlijning van de Politiemonitor 
Bevolking (pmb) van de politie, de leefbaarheid & 
Veiligheidsmonitor (l&v) van de gemeenten en het 
Permanent Onderzoek leefsituatie (pols) van het 
cbs naar één gezaghebbende Veiligheidsmonitor 
voor het hele land. Bij deze verandering is sprake van 

een kwalitatieve verbetering, omdat  iedereen het 
straks op dezelfde manier doet en omdat voorheen 
onderbelichte groepen (jongeren en allochtonen) 
beter in beeld komen. 

VErGElIjkbAArhEID
Integrale veiligheidszorg vereist van de partners 
gedeelde opvattingen over de veiligheid en op 
elkaar afgestemde samenwerkingsverbanden. 
Hier is enige waakzaamheid geboden, want de 
vergelijkbaarheid van allerlei indelingen is lang niet 
altijd optimaal. Zo zijn de politiewijken lang niet 
altijd afgestemd op de gemeentelijke wijk- en 
buurtindeling. Bij veiligheidsanalyses moet soms 
ook rekening worden gehouden met onvergelijk-
baarheid van gebruikte begrippen en termen. en als 
de ontwikkeling van de veiligheid door de jaren 
heen in beeld wordt gebracht dan zullen ten 
behoeve van de vergelijkbaarheid ook de peildata 
en/of nulmetingen dezelfde moeten zijn. een ander 
voorbeeld is dat het jeugdbeleid van de meeste 
gemeenten is gericht op jongeren tot 25 jaar. 
Bij veiligheidsanalyses die de aanpak van de jeugd-
criminaliteit, waarbij alle ketenpartners met elkaar 
samenwerken, ondersteunen, is het dan wel 
belangrijk dat daarbij wordt aangesloten en een 
onderscheid wordt gemaakt tussen strafrechtelijk 
minderjarige (12 t/m 17 jaar) en meerderjarige (18 t/m 
24 jaar) jongeren.   

ZOrGVulDIGhEID
de volgende voorwaarde is van geheel andere aard. 
Het informatieproces bij de politie (verzamelen, 
inwinnen, veredelen, analyseren en verstrekken) 
dient met een grote mate van zorgvuldigheid te 
geschieden. Zo kunnen kleine foutjes bij het 
analyseklaar maken van de data voor grote fouten in 
de analyseresultaten zorgen. 

dergelijke fouten worden vaak pas ontdekt als de 
specifieke vraag in de analysefase wordt gesteld. 
Het antwoord blijkt dan aanzienlijk af te wijken van 
het analyseresultaat van het voorgaande jaar. 

Heel soms is er sprake van een 

opzienbarende criminologische 

ontdekking. Vrijwel altijd is er 

sprake van een datafout 
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Heel soms – jammer genoeg bijna nooit – is er dan 
sprake van een opzienbarende criminologische 
ontdekking. Vrijwel altijd is er sprake van een 
datafout. 

STApElbAArhEID 
de benutting van politiegegevens en veiligheids-
analyses kan aanzienlijk worden vergroot als sprake 
is van stapelbaarheid. Op die manier is het 
landelijke veiligheidsbeeld een opstapeling van de 
veiligheidsbeelden op het niveau van de regio’s, de 
gemeenten, de werkgebieden van de politie, de 
wijken en de buurten. Waar het gaat om kwantita-
tieve gegevens kan er ook kwantitatief worden 
gestapeld. Zo is bij de landelijke Criminaliteitskaart 
(lCK) van de dienst nationale recherche Informatie 
(dnrI) sprake van stapelbaarheid. Op basis van de 
landelijke database kan een kwantitatief beeld 
worden geschetst van álle verdachten, die vanaf 
1996 éénmaal of vaker ter zake van een misdrijf door 
de politie werden aangehouden, op zowel landelijk, 
regionaal als lokaal niveau. Hoewel het beeld van de 
aangiftecriminaliteit in de lCK (nog) niet compleet 
is (21 van de 25 politiekorpsen zijn ‘bij’), is bij de 
korpsen die wel aanleveren eveneens sprake van 
stapelbaarheid van zeer gedetailleerde informatie 
uit misdrijfaangiften per straat, buurt, wijk, 
gemeente, regio naar land. 

VErZOrGDhEID
Weer van een andere orde is de ‘verpakking’ van de 
veiligheidsanalyse. een professionele uitstraling 
draagt zeker bij aan de benutting van de analyse. In 
de rapportage mogen uiteraard geen spelfouten of 
grammaticale blunders voorkomen. 
Veiligheidsanalyses zijn vaak rapportages, die niet 
van voren naar achteren worden gelezen, maar 
dienen als naslagwerk. een goede, gedetailleerde 
inhoudsopgave kan de lezer behulpzaam zijn. 
Gelikte en glossy rapportages in full colour zijn erg 
kostbaar en kunnen een brede verspreiding en 
daarmee benutting in de weg staan. Uiteraard is 
een goede leesbaarheid van belang. de methodolo-
gische verantwoording en eventuele uitleg van 
ingewikkelde, statistische procedures kunnen voor 
de geïnteresseerde lezer in de bijlage. en let op: 
houd er rekening mee dat de management-
samenvatting vaak het enige is dat door beslissers 
wordt gelezen!

TIjDIGhEID 
de laatste voorwaarde heeft te maken met de 
relatie met de beleidscyclus. Het gebeurt nogal 
eens dat een veiligheidsanalyse – hoe goed ook van 
kwaliteit, en tot grote frustratie van de onderzoeker 
of analist – grotendeels onbenut blijft. de analyse 
was dan wel van goede kwaliteit, maar gewoon te 
laat klaar. Voor een optimale benutting van de 
analyseresultaten, is tijdige oplevering van de 
rapportage bij de opdrachtgever en de bespreking 
ervan in het juiste overleg een zeer belangrijke 
voorwaarde. een voorbeeld: als het regionale 
criminaliteitsbeeld samen met het regionale 
beleidsplan voor het komende jaar in de maand mei 
besproken dient te worden in het regionale College 
dan is ook bekend wanneer de voorbespreking in 
het regionale driehoeksoverleg is en daarmee ook 
het moment van bespreking in het overleg van de 
korpsdirectie. Voor een goede planning van de 
veiligheidsanalyses, is daarom afstemming met de 
beleidsondersteunende afdeling van de politie van 
doorslaggevend belang. Het is zonder meer 
verstandig om analyseproducten, die een periodiek 
karakter dragen, op te nemen in de beleidskalender 
van het korps. Beter iets minder diepgaand 
geanalyseerd dan te laat ingeleverd.      

TOT SlOT
de ‘Tien van Analyse & research’, die in dit artikel 
werden besproken, zijn zeker niet allemaal van 
tevoren bedacht. Soms lijken zij misschien wel erg 
vanzelfsprekend. Toch zijn ze voor ons in de loop van 
de jaren belangrijk gebleken. Wellicht kunnen 
anderen die zich bezighouden met veiligheids-
analyses van onze ervaring profiteren. <<

met dank aan henk Elffers van het Nederlands Studie-
centrum Criminaliteit en rechtshandhaving (NSCr) en 
paul harland van de politie haaglanden.
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door Ilse van Leiden en Edo de Vries Robbé
de auteurs zijn onderzoeker bij Advies- en 

Onderzoeksgroep Beke te Arnhem. 

elke gemeente in ons land wordt in meer of mindere 
mate geconfronteerd met verschillende vormen van 
criminaliteit, die variëren van hennepkwekerijen en 
illegale prostitutie tot aan witwaspraktijken. 
dergelijke praktijken kunnen zich op diverse 
locaties of in bepaalde sectoren in gemeenten 
voordoen, zoals in horecagelegenheden, huur-
woningen of in de seksindustrie. dit brede terrein 
waarop criminele activiteiten plaatsvinden, maakt 
dat elke gemeente er kwetsbaar voor is. Welke 
specifieke vormen van criminaliteit op lokaal niveau 
spelen, zal deels afhangen van de grootte en ligging 
van de gemeente. Zo zullen grote gemeenten eerder 
te kampen hebben met concentratiegebieden van 
criminaliteit dan kleinere gemeenten. Steden of 
gemeenten die aan de landsgrenzen of zeegrenzen 
gelegen zijn, lopen weer een groter risico op grens-
overschrijdende criminaliteit zoals drugshandel en 
transportcriminaliteit. 

FACIlITEITEN
Bij bepaalde criminele praktijken zijn onderwereld 
en bovenwereld onvermijdelijk met elkaar 
verweven. Crimineel verdiend vermogen kan 
bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in een lokale 
horecagelegenheid, die de exploitant vervolgens 
een ‘omgeving’ biedt om er drugs te verhandelen. 
een ander voorbeeld is het runnen van een auto-

sloperij, waar gestolen auto’s worden gesloopt en 
de onderdelen worden doorverkocht. In dergelijke 
gevallen zijn criminelen en criminele netwerken 
voor hun ongeoorloofd handelen afhankelijk van de 
faciliteiten die gemeenten hen bieden. Voor veel 
criminele praktijken geldt namelijk dat de betrok-
kenen afhankelijk zijn van een pand of bedrijf om 
illegale activiteiten te kunnen ontplooien. Hiervoor 
is men aangewezen op toewijzingen van 

aanbestedingen en vergunningen door de 
gemeente. en juist dáár waar criminele praktijken 
onvermijdelijk de kop opsteken in de legale boven-
wereld, is het voor gemeenten en lokale veiligheids-
partners mogelijk om – in aanvulling op de 
strafrechtelijke aanpak – het probleem via 
bestuurlijke weg te bestrijden. 

WAArbOrGEN
Het creëren en behouden van een goed veiligheids-
klimaat in de samenleving is voor een groot deel een 
taak voor de overheid. Gemeenten hebben een 
belangrijke rol in de bestrijding van illegale 
praktijken die zich op lokaal niveau openbaren. 
een cruciale vraag is of gemeenten zich bewust zijn 

  Wegwijzer voor bestuurlijke aanpak

DE bESTuurlIjkE 
VuIST 
Gemeenten kunnen met steeds meer bestuurlijke middelen een stokje 
steken voor criminele praktijken. maar tegen drugshandel in een 
particuliere woning optreden, is iets anders dan tegen drugshandel 
in een huurhuis of winkelpand. Om gemeenten de juiste bestuurlijke 
middelen te helpen kiezen, is een digitale wegwijzer ontwikkeld. 
hiermee kunnen gemeenten niet alleen putten uit praktijkervaringen, 
maar ook vernieuwende en creatieve maatregelen delen met anderen.

Gemeenten aan lands of 
zeegrenzen lopen een 
groter risico op vormen 
van grensover
schrijdende criminaliteit. 
Transportcriminaliteit, 
waarbij vrachtwagens 
en ladingdiefstal worden 
gestolen, is daar een 
vorm van | foto: Inge van 
Mill.

>>

Bij bepaalde criminele praktijken 

is er onvermijdelijk sprake van een 

verwevenheid tussen onderwereld 

en bovenwereld
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van bedreigingen van criminaliteitsvormen, die zich 
vaak onder de oppervlakte voordoen. In hoeverre 
criminaliteit zich in gemeenten kan manifesteren, 
is vooral gerelateerd aan de ruimte die het lokale 
veiligheidsbeleid laat om strafbaar gedrag te 
kunnen ontplooien. Om tot een effectieve aanpak te 
komen, moet daarom allereerst onderkend worden 
dat criminele praktijken – en de uitwassen ervan – 
niet alleen met strafrechtelijke middelen kunnen 
worden bestreden. een bestuurlijke aanpak is 
daarbij onmisbaar. Gemeenten kunnen met de 
voorhanden zijnde bestuurlijke middelen waar-
borgen creëren om de risico’s op en de gevolgen van 
criminele praktijken te verkleinen. Criminelen 
kunnen worden ontmoedigd zich in de gemeente te 
vestigen, en gevestigde criminelen kunnen uit de 
gemeente worden verwijderd. Uiteindelijk zal een 
goed georganiseerde en ingebedde bestuurlijke 
aanpak resulteren in een effectief, preventief 
gemeentebeleid.

DIGITAlE WEGWIjZEr
de laatste jaren krijgen bestuursorganen steeds 
meer mogelijkheden (en verplichtingen) om op 
lokaal niveau bestuursrechtelijk te handhaven. 
Zo geeft bijvoorbeeld de Wet Bibob nieuwe mogelijk-
heden om een integriteitstoets uit te voeren. Al veel 
langer bestaan er mogelijkheden om invloed uit 
te oefenen, zoals met behulp van bestemmings-
plannen, aan- of toepassing van de APV en 
exploitatievergunningen. Bij veel gemeenten staat 
echter een gebrek aan aangrijpingspunten en 
praktische ondersteuning een effectieve aanpak in 
de weg. Ook blijkt dat gemeenten verlegen zitten 
om informatie en ondersteuning bij kennis-
ontwikkeling, en behoefte hebben aan onderlinge 
uitwisseling van deskundigheid en ervaringen. Om 
deze lacune te vullen, heeft Advies- en Onderzoeks-
groep Beke in opdracht van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid een praktische 
handreiking voor de bestuurlijke aanpak van 

criminele praktijken ontwikkeld. de handreiking, 
die de vorm van een digitale wegwijzer heeft 
gekregen, is beschikbaar via de website Gemeenten 
aan zet. 

de wegwijzer is grotendeels gebaseerd op praktijk-
ervaringen van twintig gemeenten, die koploper, 
gevorderde of beginneling zijn op het gebied van de 
bestuurlijke aanpak. Bij deze gemeenten zijn de 
behoeften aan kennis over het onderwerp in kaart 
gebracht, en zijn de leerervaringen als belangrijke 
praktijklessen opgetekend. Omdat de wegwijzer is 
gestoeld op praktijkkennis en op de bestaande 
bestuurlijke mogelijkheden en middelen om 
criminele praktijken te bestrijden, kenmerkt de 
webapplicatie zich als een praktisch instrument 
voor en door gemeenten. de bedoeling is dat 
gemeenten zich gesteund voelen om met de 
bestuurlijke aanpak van criminele praktijken aan de 
slag te gaan. daartoe wordt een overzicht geboden 
van concrete aangrijpingspunten en bestuurlijke 
mogelijkheden voor gemeenten om – in samen-
werking met de veiligheidspartners – verschillende 
typen criminele praktijken het hoofd te bieden. 
elke criminaliteitsvorm vereist van gemeenten 
voldoende kennis en creativiteit om bestuurlijk op 
te treden. Zo verschillen de mogelijkheden voor het 
optreden tegen drugshandel in een particuliere 
woning van de mogelijkheden om in een huurhuis 
of een winkelpand bestuurlijk te reageren op deze 
criminaliteitsvorm. dit heeft alles te maken met de 
mogelijkheid om op basis van de exploitatie-
vergunning, het bestemmingsplan, de huisvestings-
vergunning of een leefmilieuverordening op te 
treden. de wegwijzer maakt grote, kleine, ervaren en 
minder ervaren gemeenten wegwijs in het woud van 
mogelijkheden om bestuurlijk te reageren op 
criminele praktijken in zowel preventieve als 
repressieve zin. 

13� hennepkwekeRijen in UtReCht opgeRold
Sinds het afsluiten van een convenant in februari 2005 heeft de 
aanpak van thuisteelt zijn vruchten afgeworpen. In 2006 zijn in 
utrecht 135 hennepkwekerijen opgerold. Hierbij werden 41 000 
planten en 667 kilo gedroogde toppen aangetroffen, die een 
straatwaarde van 8 miljoen euro vertegenwoordigen. In totaal zijn 
vorig jaar 218 panden gecontroleerd. Deelnemers aan het convenant 
zijn de politie utrecht, het openbaar ministerie, de belastingdienst, 
utrechtse woningcorporaties, Eneco Energie, uitkeringsinstantie 
uwV, Sociale Verzekeringsbank en de gemeente utrecht. Later hebben 
ook de grootste particuliere verhuurders zich aangesloten.
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AlGEmEEN NAAr SpECIFIEk
de informatie die in de verschillende onderdelen 
van de wegwijzer is opgenomen, varieert van 
algemeen naar specifiek. er is allereerst aandacht 
voor de noodzaak van bestuurlijk optreden tegen 
criminele praktijken. Gemeenten moeten zich 
bewust zijn van de schade die criminaliteit in de 
gemeente kan veroorzaken. daarnaast wordt het 
noodzakelijke kader beschreven waarbinnen 
gemeenten een bestuurlijke aanpak kunnen 
vormgeven, aan de hand van een overzicht van de 
wettelijke mogelijkheden en de wijze waarop het 
lokaal beleid hieraan invulling kan geven. denk aan 
bestuurlijke mogelijkheden als bestuursdwang, 
sluiting en onteigening. Binnen dit kader is 
bovendien aandacht voor enkele belangrijke 
randvoorwaarden en aandachtspunten die de 
aanpak een onmisbare basis en structuur geven. 
Tot slot wordt concreet ingegaan op de wijze waarop 
gemeenten praktisch uitvoering kunnen geven aan 
een bestuurlijke aanpak op de diverse specifieke 
probleemgebieden; de toegepaste aanpak. In dit 
onderdeel biedt de wegwijzer informatie over 
mogelijke verschijningsvormen van criminaliteit, 
signalen die wijzen op misstanden, en de 
signaleerders en partners die relevant zijn bij de 
opsporing en aanpak van het probleem. daarnaast 
wordt per probleemgebied een uitgebreide 
beschrijving gegeven van de mogelijke vormen van 
aanpak. naast een beschrijving van de bestuurlijke 
aanpak zijn er wetsteksten, jurisprudentie, 
voorbeelddocumenten, rapporten en andere 
informatiebronnen op de site te vinden.

VOOr EN DOOr GEmEENTEN
Criminelen vinden steeds nieuwe wegen om hun 
doel te bereiken en op bestuurlijk handhavings-
niveau staan ontwikkelingen ook niet stil. Het is 
dan ook zaak dat de wegwijzer up-to-date wordt 
gehouden. daarmee wordt gedoeld op een 
actualisering van de wegwijzer door het beschrijven 
van nieuwe criminaliteitsfenomenen, opgedane 
praktijkervaringen van gemeenten, nieuwe 
jurisprudentie en vernieuwende bestuurlijke 
mogelijkheden. Hiervoor wordt een beroep gedaan 
op gemeenteambtenaren en veiligheidshandhavers 
die zich met het dossier bezighouden. Gemeenten 
met specifieke problemen en met creatieve 

methoden van aanpak worden aangemoedigd hun 
ervaringen te delen met andere gemeenten. 
de kracht van de wegwijzer zit immers in het feit dat 
gemeenten van elkaar kunnen leren. Bovendien 
geldt dat naarmate meer gemeenten zich toeleggen 
op de bestuurlijke aanpak van criminele praktijken, 
het preventieve en repressieve effect het grootst is. 
eventuele verplaatsingseffecten die het fenomeen 
kenmerken en die ook onderkend moeten worden, 
kunnen met een gezamenlijk optrekken van 
gemeenten in de kiem worden gesmoord. <<

de kracht van de wegwijzer zit in 

het feit dat gemeenten van elkaar 

kunnen leren

www
Gemeenten aan zet: een wegwijzer voor een bestuurlijke aanpak 
van criminele praktijken, Ilse van Leiden, Edo de Vries robbé en 
Henk Ferwerda, Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep beke, 2007. 
De digitale wegwijzer is te vinden op www.bestuurlijkhandhaven.nl  
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Column

de meeste geweldmisdrijven en 
dodelijke verkeersongelukken worden 
veroorzaakt door personen die onder 
invloed van alcohol verkeren. Tot de 
landen waarin het meeste bier ter wereld 
wordt gedronken behoren Ierland, 
engeland, Australië en nederland. deze 
zuipnaties vertonen ook de hoogste 
percentages slachtoffers van geweld. 
nergens in europa wordt door teenagers 
zoveel gedronken en gevochten als in 
nederland. Valt daar dan niets tegen te 
doen?  natuurlijk wel. In engeland heeft 
een verbod op happy hours geleid tot een 
directe daling van het aantal letsel-
opnames in ziekenhuizen. Hogere 
leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop, 
zoals in de Verenigde Staten, zijn 
bewezen effectief. Hogere accijnzen, 
zoals in Scandinavië, leiden onmiddellijk 
tot minder alcoholconsumptie, met 
name onder jongeren. en tot minder 
geweld, inclusief moorden. deze 
statistische verbanden zijn keihard. 
Als de nederlandse overheid zou willen, 
is het probleem dus binnen enkele jaren 
opgelost.  

Minister Klink stelde onlangs maat-
regelen in het vooruitzicht om happy 
hours tegen te gaan. een zeer voor de 
handliggend actie, want happy hours 
worden door teenagers benut om zich 
massaal te bezatten. Parlementaire 
woordvoerders en enkele lakeien van 
Koning Alcohol verklaarden zich echter 
unaniem tegen dit voorstel. de redactie 
van NRC/Handelsblad sloot zich bij de 
kritiek aan en typeerde Ab Klink als 
Minister van Kleinburgerlijke Zaken. 
enige tijd later deed minister Guusje ter 
Horst de al even verstandige suggestie de 
leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop te 
verhogen tot 18 jaar. reeds de volgende 
dag stond een keur aan Kamerleden voor 
de microfoon te dringen om het plan de 
grond in te boren. Kamerlid A wijst de 
plannen af, want de minister moet eerst 
de 16 jaargrens maar eens beter hand-
haven. Zou het handhaven van de 16 jaar-
grens niet wat makkelijker gaan als de 
grens tot 18 wordt verhoogd? Kamerlid B 
verklaarde dat voor zo'n drastische 
maatregel geen draagvlak bestaat bij de 
nederlandse bevolking. Uit een dezelfde 

dag gepubliceerde enquête bleek dat 75 
procent van de nederlanders zo’n 
maatregel juist van harte zou toejuichen. 
Beetje vervreemd van de achterban, 
deze Kamerleden? Of zou – schandelijke 
gedachte – een te hoog alcohol-
promillage in de financiële bloedstromen 
van hun partijen een rol kunnen spelen?

de brouwerslobby geldt als een van de 
machtigste in nederland. Maar zij staat, 
hoop ik, nu aan de vooravond van een 
historische nederlaag. de brutale 
schijnheiligheid waarmee de bescheiden 
anti-alcoholmisbruikvoorstellen van 
ministers Klink en Ter Horst zijn neer-
gesabeld, hebben de nederlanders aan 
het denken gezet. Vinden wij het echt 
cool-liberaal om onze 12-jarige zonen en 
dochters op zaterdagochtend laveloos 
van de stoep te moeten oprapen? 
Behartigen de politieke partijen de 
belangen van onze gezinnen, of van hun 
lobbyisten/donoren? de fracties beseffen 
dat hun connecties met de bierlobby-
isten nu volop in de schijnwerpers staan. 
nederlandse ouders zijn het zat. er is 
draagvlak voor drastische maatregelen. 
natuurlijk moeten de happy hours 
worden verboden en de verkoopgrens, 
net als in de meeste landen, worden 
verhoogd tot 18 jaar. Maar het belangrijk-
ste punt is een forse verhoging van de 
accijns op bier en breezers. dat zal de 
nederlandse wijken pas echt veiliger 
maken! <<

kONING AlCOhOl EN hET 
GrOVErE lObbyWErk

Jan van Dijk is hoogleraar Victimologie 
en Menselijke Veiligheid aan de 
Universiteit van Tilburg.
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  Indachtig het devies ‘Samen buurten, 
samen binden’ heeft minister Ella 
Vogelaar (wonen, wijken en Integratie) 
veertig wijken in Nederland bezocht, 
die in een aantal opzichten als proble-
matisch te boek staan. Deze wijken moe-
ten opboksen tegen een opeenstapeling 
van sociale en fysieke problemen en 
 achterstanden, zoals krappe en versleten 
behuizing, gebrek aan sociale cohesie 
(veel verhuizingen), vervuiling, verkeers-
overlast, sociale overlast (van buren en 
van hangjongeren), vandalisme en 
 onveiligheid. bijgestaan door gemeen-
ten, woningcorporaties, bedrijfsleven, 
politie, welzijnswerkers en buurtbewo-
ners wil de overheid de wijken opkrikken. 
In het Actieplan Krachtwijken, dat de 
minister in juni 2007 naar de tweede 
kamer stuurde, zijn de resultaten van de 
wijkenronde verwerkt.

 Om de probleemwijken veiliger en 
leefbaarder te maken, zijn een aantal 
wijkinstrumenten en projecten voor-
handen. Daarover is afgelopen juni een 
publicatie verschenen van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid. In dit overzicht worden veertig 
varianten op een rij gezet; van veilige 
linten en stadsetiquette tot het Politie-
keurmerk Veilig wonen. Een welkome 
aanvulling hierop vormt de britse 
publicatie Safer Places. The Planning 
System and Crime Prevention, een 
handreiking voor het creëren van ‘veilige 
en levensvatbare gemeenschappen’ 
(zie:  www.communities.gov.uk). 
Deze interventies moeten niet alleen een 
aantrekkelijke leefomgeving bieden, 
maar ook anticiperen op mogelijke 
criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. 
Planologen en ontwerpers hebben 

weinig besef van het bestaan van deze 
problemen, zo wordt geconstateerd. 
terwijl planologen, projectontwikke-
laars, ontwerpers en andere betrokkenen 
juist al in de plannings- en ontwerpfase 
de relatie tussen leefomgeving en 
onveiligheid moeten overdenken – en 
moeten nagaan wat de mogelijkheden 
op het gebied van criminaliteitspreventie 
zijn. 
 

De handreiking onderscheidt zeven 
kenmerken van levensvatbare gemeen-
schappen die van belang zijn voor crimi-
naliteitspreventie. Deze kenmerken, die 
zijn gedistilleerd uit onderzoek naar 
criminaliteitspreventie en stedelijke 
ontwikkeling, hebben onder meer 
betrekking op: toegang en beweging, 
structuur, toezicht, eigendom, en beheer 
en onderhoud. Om een idee te krijgen 
hoe de inrichting van de ruimte van 
invloed kan zijn op criminaliteit, stelt de 
handreiking aan planologen en anderen 
voor om per kenmerk steeds als een 
crimineel te denken (think criminal). 
Neem als voorbeeld ‘toegang en 
beweging’. Criminelen voelen zich als 
een vis in het water wanneer voetpaden 
slecht verlicht en achteraf gelegen zijn. 
Zij houden van plekken buiten het zicht 
van het verkeer; straten en stegen die 
toegang verschaffen tot de achterzijde 
van gebouwen; de aanwezigheid van 
meerdere toegangswegen – en daarmee 
meerdere vluchtroutes enzovoorts.

Het upgraden van de veertig wijken op 
allerlei gebieden wordt een hele kracht-
toer, maar als er vanuit het perspectief 
van potentiële daders wordt gedacht, 
dan kan de sociale veiligheid in ieder 
geval sterk verbeteren. << Alfred Hakkert

krAChTTOEr
Buitenlandse berichten

Illustratie: H
ans Sprangers
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CCV-nieuws

nIeUWe CCV-PUBlICATIe OVer 
WIjKVeIlIGHeId  
de publicatie Overzicht interventies wijkveiligheid, richt zich op 
alle professionals die op wijkniveau werken aan het verbeteren 
van de veiligheid. niet alleen politie, welzijnswerk en de 
gemeente. Maar ook partijen als woningcorporaties en 
scholen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) wil deze groepen ondersteunen, door goede 
instrumenten aan te bieden die bruikbaar zijn in de eigen 
praktijk.

In de bundel, met als ondertitel 40 oplossingen voor wijk-
veiligheid, is een overzicht opgenomen van de verschillende 
interventies op het gebied van wijkveiligheid die nationaal en 
internationaal voorhanden zijn. er is gezocht naar vernieu-
wende, effectieve initiatieven die zich richten op sociale 
veiligheid in de wijk. de resultaten zijn gebundeld in deze 
publicatie, bondig beschreven, gecategoriseerd en praktisch. 

Het eerste exemplaar van de CCV-publicatie werd op de 
CCV-Zomernetwerkdag uitgereikt aan de burgemeester van 
Utrecht, mevrouw Brouwer-Korf. de Zomernetwerkdag werd 
georganiseerd voor alle relaties van het CCV. 

Bestel de publicatie via de site van het CCV (www.hetccv.nl).

COnGreS jOnGeren Onder InVlOed   

Het Trimbos-instituut en het CCV organiseren op donderdag 
8 en vrijdag 9 november 2007 het congres ‘jongeren onder 
invloed – Kansen voor preventie van schoolbank tot barkruk’. 

Tijdens het congres, dat in Utrecht wordt gehouden, is er 
aandacht voor effectieve aanpakken en mogelijkheden voor 
samenwerking rond veiligheid en gezondheid. donderdag 
8 november staat het thema veilig en gezond uitgaan centraal. 
de vrijdag draait om het thema middelenpreventie op school. 
de congresdagen zijn ook los van elkaar te volgen. 

Kijk voor meer informatie op www.jongerenonderinvloed.nl

fOlder OVer de BeSTUUrlIjKe 
AAnPAK VAn CrIMInAlITeIT

Criminelen zoeken vaak hun toevlucht tot de legale wereld om 
een deel van de criminele praktijken te kunnen financieren, of 
het criminele geld te kunnen witwassen. dit legale aspect biedt 
gemeenten een uitgelezen kans om criminaliteit te kunnen 
opsporen en in te dammen via de bestuurlijke aanpak. 

de kracht van de bestuurlijke aanpak is dat de gemeente verder 
kan gaan dan politie en justitie, omdat deze alleen straf-
rechtelijke mogelijkheden tot hun beschikking hebben. 
de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van criminele 
praktijken vullen elkaar aan. 

Bestel of download de folder in de webwinkel op de site van het 
CCV (www.hetccv.nl). 

VerTrOUWenSMAn BedrIjfSleVen 
WInT VeIlIG OnderneMenPrIjS 2007  

Het project Vertrouwensman Bedrijfsleven uit Zuid-limburg is 
de winnaar van de Veilig Ondernemenprijs 2007. dit maakte 
minister Hirsch Ballin van justitie bekend tijdens het congres 
Veilig Ondernemen 2007 in ede.

Om het bedrijfsleven te voorzien van deskundig en 
vertrouwelijk advies hoe om te gaan met criminaliteit, werd 
in Zuid-limburg in 2005 begonnen met de Vertrouwensman 
Bedrijfsleven. Inmiddels heeft de Vertrouwensman ruim 
honderd adviesverzoeken behandeld. Inschakelen van de 
Vertrouwensman is kosteloos. Het initiatief krijgt landelijke 
navolging. 

Kijk op de site van het CCV (www.hetccv.nl) in de rubriek Veilig 
Ondernemen voor een verslag van het congres en meer 
informatie over de Veilig Ondernemenprijs en de 
Vertrouwensman. << door robbie Keus



SECONDANt #3/4 | juLI-AuGuStuS 2007   79

secondant is een uitgave van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). Het tijdschrift is een 
voortzetting van SeC: tijdschrift over 
samenleving en criminaliteitspreventie. 
Met ingang van 2005 is de naam 
gewijzigd in secondant, waarmee het 
ondersteunen van betrokkenen op het 
gebied van criminaliteitspreventie en 
veiligheid en informeren over kennis en 
ontwikkelingen op het gebied van de 
criminaliteitspreventie en veiligheid 
wordt bedoeld. secondant wil voor 
eenieder die werkzaam is op het terrein 
van de criminaliteitspreventie en veilig-
heid een medium zijn voor praktische 
en actuele informatie over de praktijk 
van criminaliteitspreventie. Ook wil 
secondant deskundigheid bevorderen 
en nieuwe ideeën op het gebied van 
criminaliteitspreventie genereren. 
Hoofddoel is: het bijdragen aan de 
implementatie van criminaliteits-
preventie in brede zin, door te informeren 
over initiatieven en ontwikkelingen op 
het brede terrein van de criminaliteits-
preventie. Hierbij vormen (wetenschap-
pelijke) onderzoeksbevindingen ten 
aanzien van bewezen effectieve 
methoden, best practices en evaluatie-
onderzoek de leidraad. Bijdragen staan in 
het teken van inhoudelijke objectiviteit 
en kritische oordeelsvorming. Opname 
van een artikel in het tijdschrift betekent 
niet dat de inhoud ervan het standpunt 
van het Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid weergeeft. 
secondant verschijnt vijf maal per jaar 
(waaronder een dubbeldik zomer-
nummer) in een oplage van 20 000.
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SluITINGSDATum kOpIj
Kopij voor secondant 21-5 (oktober 2007) 
dient uiterlijk 17 augustus 2007 in het 
bezit van de redactie te zijn. 
Ongevraagde kopij kan plaatsing worden 
geweigerd.

AAN DIT NummEr WErkTEN mEE
Silke van Arum, jan van dijk, Henk 
ferwerda, rob van den Hazel, Yvonne van 
der Heijden, Ilse van leiden, Vasco lub, 
eric lugtmeijer, jessica van Mantgem, 
laura Moerenhout, janneke Oppelaar, 
Sandra Put, evert Sevenhuijsen, Paul van 
Soomeren, richard Staring, Peter 
Versteegh, edo de Vries robbé, Karin 
Wittebrood.

Artikelen, bijdragen en/of reacties 
kunnen in overleg met de redactie 
worden geplaatst. Auteurs die een 
bijdrage leveren, geven tevens toe-
stemming de bijdrage te publiceren 
op de website van het CCV. Tegen over-
name van artikelen in nederlandse 

media uit dit tijdschrift (mits met 
duidelijke vermelding van bron en 
auteur) bestaat geen bezwaar. Bij over-
name wordt toezending van een bewijs-
nummer op prijs gesteld. er bestaat geen 
enkele relatie tussen op foto's afgebeelde 
personen en de inhoud van de artikelen, 
tenzij in een fotobijschrift uitdrukkelijk 
anders is vermeld.

AANWIjZINGEN VOOr AuTEurS
secondant wil voor eenieder die werk-
zaam is op het terrein van de criminali-
teitspreventie en veiligheid een medium 
zijn voor praktische en actuele informa-
tie over de praktijk van criminaliteits-
preventie. Bijdragen moeten daarom 
prettig leesbaar zijn – zij zijn in heldere 
en voor eenieder toegankelijke bewoor-
dingen gesteld. Tegelijk worden bijdragen 
getypeerd door inhoudelijke objectiviteit 
en kritische oordeelsvorming en is er 
ruimte voor diepgang en analyse. Waar 
nodig moeten onbekende begrippen 
worden uitgelegd. Voor de praktijk vormt 
de praktische bruikbaarheid de rode 
draad, ook in achtergrondbeschouwin-
gen. dat betekent concreet dat auteurs in 
bijdragen erop gespitst moeten zijn om 
succes- en faalfactoren, leerervaringen, 
tips voor de praktijk (do’s and don’ts) en 
dergelijke te beschrijven. Maximale 
omvang: 1700 woorden. noten alleen bij 
grafieken en tabellen. Voor de toegan-
kelijkheid moeten inhoudelijke noten 
worden vermeden, evenals een bronnen-
overzicht aan het eind van het artikel.

ISSn 1574-5732

Colofon

abonnementenadministRatie
Abonnementen zijn gratis. Aanvragen 
voor abonnementen, alsmede het 
doorgeven van wijzigingen in de 
adressering kunnen uitsluitend 
schriftelijk worden ingediend, onder 
vermelding van NAw-gegevens 
alsmede functie en organisatie/
instelling. 
Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid, redactie secondant, 
Postbus 14069, 3508 SC utrecht, 
E: abonnementensecondant@hetccv.nl
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Voor actuele informatie kunt u zich abonneren op onze digitale nieuwsbrief. 
Meld u aan via: www.hetccv.nl

Op onze website vindt u ook een uitgebreide en actuele agenda.

De Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van 
het ministerie van justitie, het ministerie van binnenlandse Zaken en koninkrijks-
relaties, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCw, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de raad van Hoofdcommissarissen.


