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Voorwoord 
 
Een bijzonder moment. Dit is de laatste maal dat ik een voorwoord schrijf voor mijn studie aan de Utrechtse 

School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Ik ben blij met het feit dat het rapport van mijn 

afstudeeronderzoek voor de master Communicatie, Beleid en Management nu voor u ligt. Met veel plezier heb ik 

eraan gewerkt. Diepe dalen betreffende “Hoe nou verder?” ben ik reeds vergeten. Het onderzoek wat ik u, met 

gepaste trots, presenteer heb ik mogen uitvoeren bij het politiekorps Gooi en Vechtstreek op de afdeling Bureau 

KorpsOndersteuning (BKO). Daar heb ik gewerkt aan een onderzoek naar de aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit.  

 

De kernbegrippen in dit onderzoek zijn ‘integraal’ en ‘jeugd’. Het gaat om een 100% integrale aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit. Daarnaast focust het onderzoek zich ook op een 100% sluitende en 

persoonsgebonden aanpak van de jongeren die veel voorkomende criminaliteit hebben gepleegd. Bij dit alles is 

het van cruciaal belang dat de actoren er 100% voor gaan, anders kan worden gefloten naar een ‘100% aanpak’ 

van veel voorkomende criminaliteit.  

 

Het onderzoek past binnen de master Communicatie, Beleid en Management. Reden daarvoor is dat het 

onderzoek zich focust op een maatschappelijk probleem (veel voorkomende criminaliteit) wat grotendeels 

opgelost kan worden door goed management van de diverse organisaties. Hierbij is communicatie cruciaal om 

een gedegen (integraal) beleid te formuleren, uit te voeren en te evalueren. Door op een juiste wijze te 

communiceren kun je draagvlak creëren voor beleid, analyseren waarom beleidsplannen wel of niet hebben 

gewerkt of samen met burgers een nieuw beleidsplan schrijven. Dit is ook van groot belang wil er resultaat 

geboekt worden bij de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Door de diverse organisaties op de juiste wijze 

te managen door bijvoorbeeld de kennis en competenties van alle partijen in te zetten wordt de kans op effectief 

en efficiënt beleid vergroot. De begrippen Communicatie, Beleid en Management hangen nauw met elkaar samen, 

en zijn (in)direct terug te vinden in dit onderzoeksrapport naar de aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  

 

Ik hoop van harte dat u zult genieten van dit onderzoeksrapport. Dat het een bescheiden, maar waardevolle 

bijdrage levert aan het wetenschappelijk onderzoek en dat het bruikbaar zal zijn voor de politieorganisatie. Maar 

vooral hoop ik dat u 100% overtuigd zult zijn dat er iets mogelijk is door ‘100% aanpakken!’. 

 

Janine de Graaf BA 
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Samenvatting 
 

Het onderzoek is gericht op de aanpak van veel voorkomende criminaliteit in de regio Gooi en Vechtstreek en 

heeft twee invalshoeken. Enerzijds is de integrale werkwijze bestudeerd van veel voorkomende criminaliteit. 

Anderzijds ligt de focus op de grootste groep verdachten van veel voorkomende criminaliteit, de jongeren. Hierbij 

is onderzocht in hoeverre de aanpak van jongeren sluitend en persoonlijk is. Dankzij het bestuderen van 

bovengenoemde zaken is er een antwoord gevonden op de centrale vraag: ‘In hoeverre is de aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit met in het bijzonder jeugdcriminaliteit in de regio Gooi en Vechtstreek effectief te 

noemen?’ Kenmerkend voor veel voorkomende criminaliteit is dat het zich afspeelt in de publieke ruimte en 

massaal voorkomt. Gevolgen zijn dat de kwaliteit van leven wordt aangetast en een hoge (im)materiële 

schadepost. In het onderzoek betreft veel voorkomende criminaliteit de drie meest voorkomende delicten in de 

regio: ‘Vernieling cq. Zaakbeschadiging’, ‘Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen’ en ‘Diefstal van brom-, snor-, fietsen’. 

Jeugdcriminaliteit heeft in dit onderzoek betrekking op de jongeren van 12 t/m 24 jaar die handelen in strijd met de 

Nederlandse strafwet.  

 

Door het afnemen van gestructureerde interviews met 16 relevante actoren is er een representatief beeld ontstaan 

van de aanpak van veel voorkomende criminaliteit in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze personen zijn werkzaam 

voor gemeente, politie, welzijnswerk en openbaar ministerie, hebben zowel kantoor als uitvoerende functies en 

werken in verschillende gemeenten in de regio. Daarnaast zijn de gezamenlijke veiligheidsplannen van tweederde 

van de gemeenten in de regio geanalyseerd. Dat draagt bij aan een betrouwbaar beeld van de integrale aanpak. 

 

De eerste focus van het onderzoek ligt op de drie kenmerken van een integraal veiligheidsbeleid. Ten eerste de 

veiligheidsketen, dit is een cyclisch proces van pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Het tweede 

kenmerk zijn de partners, die betrokken moeten worden in de hele beleidscyclus. Dat leidt tot draagvlak bij de 

partners en tot optimaal gebruik van de professies. Samenwerking is van belang, maar moeilijk door de 

complexiteit: veel actoren, tegenstrijdige belangen en verschillende organisatieculturen. Het derde kenmerk is de 

beleidscyclus bestaande uit drie fasen: beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie.  

Deze drie kenmerken van het integrale veiligheidsbeleid zijn slechts gedeeltelijk aanwezig in de regio Gooi en 

Vechtstreek. De cyclus van de veiligheidsketen wordt niet volledig doorlopen en er ligt veel nadruk op repressie en 

nog te weinig op preventie. Verder is er sprake van gezamenlijke beleidsvorming door gemeente en politie, de 

beleidsuitvoering gebeurt ook met de andere partners, maar van gezamenlijke (tussentijdse) evaluatie is geen 

sprake. Gevolg is dat er geen gezamenlijk leerproces plaatsvindt en er geen controle op de uitvoering is waardoor 

bijsturing achterwege blijft. De samenwerking is nog niet optimaal. Reden is dat de regierol niet voldoende door de 

gemeente op zich genomen wordt. Ook is er een teveel aan overlegvormen en botsen de diverse 
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organisatieculturen soms. Wel zijn de partners zich bewust van het belang van een integrale aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit, en zijn de eerste stappen in de goede richting gezet.  

 

De andere focus van het onderzoek is gericht op de sluitende en persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit 

in de regio Gooi en Vechtstreek. Ten eerste de sluitende aanpak, die is terug te zien in het consequent optreden 

van de politie, de aandacht voor diverse (criminogene) factoren en oog voor de strafrechtelijke en civiele kant van 

interventies. Wat niet pleit voor een sluitende aanpak zijn de lange tijd tussen het plegen van een delict en de 

uitvoering van de straf, de ketenpartners die niet consequent optreden, de zorg die soms pas laat wordt ingezet en 

het in beperkte mate berekenen van het recidiverisico. Ook wordt niet geborgd dat een jongere de volledige 

behandeling van zowel straf als zorg doorloopt en vervolgens in beeld blijft.  

Ten tweede is er de persoonsgebonden aanpak. Die is terug te zien in het Justitieel Casusoverleg waar de 

jongeren (12 t/m 18 jaar) die een misdrijf hebben begaan door de ketenpartners worden besproken. De jongeren 

worden behandeld door professionals, die de interventie zoveel mogelijk op de persoon afstemmen. De straffen 

voor jongeren zijn weinig gevarieerd, en zijn alleen bij ernstige misdrijven onttrekking uit de sociale gemeenschap 

door (jeugd)detentie. Jongeren begrijpen meestal dat ze gestraft worden, maar ervaren dat soms als te zwaar of 

te licht. Met de invoering van een Veiligheidshuis willen de partners een betere samenwerking en afstemming 

bewerkstelligen. In het Veiligheidshuis kan worden gewerkt met veiligheidskaarten zodat de ‘loopbaan’ van de 

jongere kan worden bijgehouden en er tijdig kan worden ingegrepen. 

 

Er is tot op zekere hoogte sprake van een effectieve aanpak van veel voorkomende criminaliteit in de regio Gooi 

en Vechtstreek. Onder een ‘effectieve aanpak van veel voorkomende criminaliteit’ wordt verstaan het aanwezig 

zijn van een integrale aanpak van veel voorkomende criminaliteit en het aanwezig zijn van een sluitende en 

persoonsgebonden aanpak van jongeren die veel voorkomende criminaliteit plegen. De partners zijn op diverse 

gebieden al de goede weg ingeslagen. Dat neemt niet weg dat er nog een heel aantal kenmerken van een 

integrale aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en kenmerken van een sluitende en persoonsgebonden 

aanpak van veel voorkomende jeugdcriminaliteit niet aanwezig zijn in de regio Gooi en Vechtstreek. Er zijn dus 

nog een aantal verbeteringen toe te passen wil er sprake zijn van een 100% effectieve aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit. 
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1. Inleiding 
  

“Er komt een nieuw veiligheidsprogramma met als doelstelling 25% minder criminaliteit in 2008-2010 ten opzichte 

van 2002.” Zo staat geschreven in het Regeerakkoord Balkenende IV getiteld ‘Samen werken, samen leven’. Dit is 

één van de genoemde doelen die een bijdrage levert aan het vergroten van de veiligheid in Nederland. In de 

landelijke prioriteiten 2008-2011 wordt gewaarborgd dat de politie gericht bijdraagt aan deze doelstelling.  

 

Er zijn verschillende vormen criminaliteit te onderscheiden: zware, middelzware, lokaal ernstige en veel 

voorkomende criminaliteit. Gesorteerd van de vorm met de meeste naar de minste impact op de maatschappij. 

Het is van belang om te beseffen dat de diverse vormen van criminaliteit met elkaar in verband staan. Zo 

veroorzaakt een drugsverslaafde overlast, maar zijn drugs heeft hij bemachtigd via betrokkenen op ‘hoger niveau’: 

een dealer, distributie-dealer en exporteur1. De verschillende vormen van criminaliteit zijn wel te onderscheiden, 

maar niet volledig te scheiden in de aanpak 2 . Dit onderzoek richt zich op één criminaliteitsvorm, de veel 

voorkomende criminaliteit. Deze vorm werd vroeger ook wel bestempeld als ‘kleine criminaliteit’, in deze categorie 

vallen onder meer diefstal uit de auto en vernielingen. 

 

Veiligheid is een kernwoord bij de politie. Dat zien we terug in de missie van de politie Gooi en Vechtstreek: “Het 

leveren van een herkenbare en aantoonbare bijdrage aan de veiligheid en veiligheidsgevoelens, aan de 

leefbaarheid en aan de maatschappelijke integriteit van de samenleving.”3  Een afname van veel voorkomende 

criminaliteit zal een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor de burgers. Er is slechts één instrument 

om dit te bewerkstellen, namelijk de aanpak optimaliseren. De politie kan de daders van de veel voorkomende 

criminaliteit bijvoorbeeld niet verplichten om te verhuizen of bepalen met wie de daders wel of niet omgaan.  

 

Gooi en Vechtstreek 

Nederland is verdeeld in 25 regio’s. In elk van die regio’s bevindt zich een politiekorps. Daarnaast is er nog het 

KLPD, Korps Landelijke PolitieDiensten. Eén van de politieregio’s is Gooi en Vechtstreek. Het beschreven 

onderzoek in dit rapport is in die regio uitgevoerd. De regio bestaat uit negen gemeenten: Hilversum, Huizen, 

Bussum, Wijdemeren, Weesp, Naarden, Laren, Blaricum en Muiden. Samen tellen deze gemeenten 242.431 

inwoners op een oppervlakte van 273km². Zodoende is het één van de kleinste en tegelijkertijd dichtstbevolkte 

regio’s van Nederland. Hier mag het korps Gooi en Vechtstreek met ongeveer 700 medewerkers haar taak 

vervullen. Deze taak is geformuleerd in de politiewet van 1993: "De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan 

                                                 
1 Van Zuidam (1997) p. 37 
2 Ibid. 
3 Bureau Korpsondersteuning en Bureau Communicatie (2007) p. 9 
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het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke 

handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven".   

1.1 Aanleiding  

In het Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 van het politiekorps Gooi en Vechtstreek behoort de aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit tot de prioriteiten. Om dit onderzoek te kunnen afbakenen is een vooronderzoek 

uitgevoerd met betrekking tot de veel voorkomende criminaliteit in de regio Gooi en Vechtstreek. Er is een aantal 

oriënterende gesprekken gevoerd met beleidsmedewerkers van het korps. Tevens is er cijfermateriaal uit GIDS 

verzameld, dit is een managementinformatiesysteem van de politie. Zodoende kon de stijging/daling van de 

criminaliteit in de regio Gooi en Vechtstreek worden berekend, zoals hieronder is weergegeven. 

 
Wat opvalt in de cijfers is dat er gedurende de periode van 2002-2007 bepaalde delicten zijn gestegen en anderen 

zijn gedaald. De eerste drie benoemde categorieën zorgen voor 50,2% van de aangiften en voor 71,9% van de 

aangiften zijn de eerste vijf benoemde categorieën verantwoordelijk. In dit onderzoek zal de aandacht uitgaan 

naar de eerste drie benoemde categorieën: ‘Vernieling cq. Zaakbeschadiging’, ‘Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen’ 

en ‘Diefstal van brom-, snor-, fietsen’. Reden hiervoor is dat de helft van alle aangiften deze delicten betreft. 

Daarnaast behoren deze misdrijven niet tot lokaal ernstige of (middel)zware criminaliteit, wat bij bijvoorbeeld 

‘mishandeling’ wel het geval is. De categorie ‘Overige vermogensdelicten’ is niet meegenomen, omdat het tal van 

subcategorieën bevat waar teveel variatie in zit om er eenduidige uitspraken over te kunnen doen.  

 

De top drie van veel voorkomende criminaliteit is gestegen met 1,2%. Dit lijkt weinig, maar als we bedenken dat 

het over grote aantallen misdrijven gaat blijkt verbetering nodig. Daarbij komt dat ‘Vernieling cq. 

Zaakbeschadiging’ over een periode van vijf jaar gestegen is met 17,4% en van de totale aangiften in 2007 neemt 

deze categorie 19,6% voor zijn rekening4. De ‘Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen’ komt ook zeer veel voor evenals 

de ‘Diefstal van brom-, snor-, fietsen’, groot verschil tussen deze twee is dat laatstgenoemde categorie met 17,5% 

is gedaald. Dit is positief, toch is het van belang de cijfers nog meer te laten dalen. In het Regeerakkoord 

                                                 
4 GIDS (10 feb 2008) BPS Algemeen 

Geregistreerde aangiften (categorie) 2002 2007 Aantal 
verschil 

Relatief 
verschil 

Vernieling cq. Zaakbeschadiging 2578 3027 +  449 + 17,4 % 

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 2561 2652 +  91 + 3,6 % 

Diefstal van brom-, snor-, fietsen 2527 2084 -  443 - 17,5 % 

Overige vermogensdelicten 1719 1848 +  129 + 7,5 % 

Diefstal/inbraak woning 1755 1499 -  256 - 14,6 % 

Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 1449 884 -  565 - 39,0 % 

Mishandeling 616 850 +  234 + 38,0 % 

Fraude 332 433 +  101 + 30,4 % 

Bedreiging 350 388 +  33 + 9,4 % 

Winkeldiefstal 554 321 -  233 - 42,1 % 
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Balkenende IV wordt nadruk gelegd op fietsendiefstal, door te vermelden dat er in heel Nederland 100.000 fietsen 

minder gestolen moeten worden dan in 2006. 

Onder veel voorkomende criminaliteit zal ik in de rest van dit onderzoek de delicten ‘Vernieling cq. 

Zaakbeschadiging’, ‘Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen’ en ‘Diefstal van brom-, snor-, fietsen.’ verstaan. Deze 

categorieën zullen in het vervolg aangeduid worden met: vernieling, diefstal uit motorvoertuigen en fietsendiefstal. 

 

Jongeren 

Wat een nadere analyse van de gegevens uitwijst is dat voornamelijk de jongeren van 12 t/m 24 jaar 

verantwoordelijk zijn voor de veel voorkomende criminaliteit. Zo blijkt dat van alle verdachten 69,4 % jongeren zijn 

in de leeftijd van 12 t/m 24 jaar bij de categorie vernieling5. Daarbij valt op dat slechts 8,3 % van de verdachten 

vrouw is. Bij de diefstal uit motorvoertuigen en fietsendiefstal zijn respectievelijk 57,1% en 73,1% van alle 

verdachten bij deze delicten 12 t/m 24 jaar oud6. Het hoge aandeel van de jeugd bij de veel voorkomende 

criminaliteit is de aanleiding geweest om in dit onderzoek aandacht te besteden aan een aanpak die effectief is 

gebleken bij jeugdcriminaliteit.  

 

Andere reden om nader in te gaan op de jeugdcriminaliteit is de focus van het korps. Zij wil voorkomen dat 

jeugdige daders uitgroeien tot volwassen veelplegers7. Verder wordt in het Regeerakkoord, wat de basis vormt 

voor het regionale beleidsplan van de politie, de aandacht op jongeren gevestigd ter voorkoming van crimineel 

gedrag. Het kabinet is van mening dat reclassering en jeugdwerk een rol in de voorhoede moeten hebben8. Tot 

slot bleek uit het volgende citaat uit de landelijke prioriteiten 2008-2011 dat het van belang is om dit onderzoek 

tevens toe te spitsen op jeugdcriminaliteit: “De politie zal een extra impuls geven aan de aanpak van problemen in 

onveilige wijken en aan de aanpak van geweld en jeugdcriminaliteit. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in de 

kwaliteit en kwantiteit van de criminaliteitsbestrijding in het algemeen.” 

 

Integrale aanpak 

Naast jeugd heeft het onderzoek nog een focus en wel de integrale aanpak van veel voorkomende criminaliteit. 

Reden hiervoor is dat het korps Gooi en Vechtstreek criminaliteit onder volwassenen wil voorkomen door criminele 

carrières van jongeren vroegtijdig te verstoren9. De veronderstelling daarbij is dat het doel eerder zal worden 

bereikt door met diverse partners samen te werken, zoals gemeenten en welzijnswerk. Het gaat niet alleen om het 

bestrijden van de criminaliteit, maar juist ook het voorkomen daarvan. De politie treedt veelal repressief op, zij 

richten zich met name op de bestrijding van acute noodsituaties. De gemeente kan een belangrijke rol vervullen in 

                                                 
5 GIDS BPS Verdachten (10 feb 2008) 
6 Ibid. 
7 Korps Gooi en Vechtstreek (2007) p. 18  
8 Regeerakkoord Balkenende IV p. 33 
9 Korps Gooi en Vechtstreek (2007) p. 18 
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de preventieve aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Door een integrale aanpak zal de kans op recidive 

mogelijk afnemen, omdat naast een strafrechtelijke interventie een interventie kan plaatsvinden gericht op de 

oorzaken van het ongewenste gedrag van de jongere. 

1.2 Relevantie 

Doel van het onderzoek is inzicht bieden in de integrale aanpak van veel voorkomende criminaliteit met een focus 

op jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek. Door de verzamelde data te toetsen aan de theorie kan worden 

bepaald in hoeverre er een aanpak is van veel voorkomende criminaliteit die integraal is in de regio Gooi en 

Vechtstreek. Ook zal in dit onderzoek duidelijk worden in welke mate de aanpak van jeugdcriminaliteit sluitend en 

persoonsgebonden van aard is. Hierdoor wordt duidelijk in hoeverre de aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit, met jeugd in het bijzonder, effectief te noemen is. Het begrip ‘effectief’ zal in 1.3 nader worden 

toegelicht. Het onderzoek is dus van belang voor de politie Gooi en Vechtstreek, die een ophelderingstaak heeft 

en de gemeente die een regierol in veiligheid heeft. Er zullen op basis van de conclusie nog enkele aanbevelingen 

worden gedaan die mogelijk een positief effect hebben op de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Daarbij 

komt dat het presteren van de politie nauwlettend in de gaten wordt gehouden door politiek en maatschappij. Er 

zijn hoge verwachtingen waar de politie aan moet voldoen. Maar daarnaast worden er ook hoge eisen gesteld, 

zoals het laten dalen van de criminaliteit met 25% ten opzichte van 200210. Dit onderzoek kan een bijdrage 

leveren aan het waarmaken van de verwachtingen en eisen. Uiteraard is dit ook van maatschappelijk belang. 

Immers, als de politie haar instrumentarium effectiever kan inzetten zal de criminaliteit in de regio mogelijk 

afnemen. Dit vergroot de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burgers. 

 

Dit onderzoek levert ook een wetenschappelijke bijdrage. De veel voorkomende criminaliteit is onderzocht vanuit 

het perspectief van de master Communicatie, Beleid en Management (CBM). Deze drie begrippen zijn terug te 

zien in de gekozen invalshoeken: een werkwijze in de aanpak van veel voorkomende criminaliteit en de grootste 

groep verdachten van veel voorkomende criminaliteit. Met name in de integrale werkwijze zien we de 

kernbegrippen uit de master CBM terug. Denk hierbij onder meer aan de communicatie tussen de betrokken 

actoren, het vormen van het veiligheidsbeleid en het managen van de beleidscyclus. Bij de groep verdachten (de 

jongeren) gaat het vooral om de juiste communicatie. Waardoor de jongeren zelf, ouders en burgers worden 

bereikt. Uiteraard is hier gedegen beleid voor nodig dat zich focust op de jongeren en goed management van een 

sluitende en persoongebonden aanpak van de jongeren. Al met al bieden de twee genoemde invalshoeken 

nieuwe theoretische inzichten, omdat de kenmerken van een integrale aanpak en de aanpak van jongeren 

expliciet en volledig worden gemaakt. Op basis van diverse bestaande theorieën zijn nu de kenmerken van een 

integrale aanpak en een sluitende en persoonsgebonden aanpak van jongeren geformuleerd.  

 

                                                 
10 Regeerakkoord Balkenende IV 
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Daarnaast is het onderzoek relevant, omdat in kaart wordt gebracht in hoeverre de aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit effectief is te noemen binnen de gestelde onderzoekskaders. De sterke en zwakke punten worden 

zodoende aan het licht gebracht. Er wordt inzicht verkregen in de factoren van invloed op de integrale aanpak van 

veel voorkomende criminaliteit en de sluitende en persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit. Het 

onderzoek is gebaseerd op slechts één case. In één bepaalde regio is gekeken in hoeverre de aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit effectief is te noemen. De resultaten zijn dus niet per definitie geldend voor de andere 

regio’s. De vraag is in hoeverre de gevonden resultaten kunnen worden gegeneraliseerd naar een groter geheel. 

Volgens onderzoek van Yin kan op basis van casestudy onderzoek geen uitspraken gedaan worden over de 

frequentie waarin een bepaald verschijnsel voorkomt (statistische generalisatie)11. Het is echter wel mogelijk om 

de resultaten te generaliseren naar een meer algemeen geldende theorie. Het gaat dan om de theoretische of 

analytische generalisering van de resultaten naar een theorie met het doel deze uit te breiden en te 

veralgemeniseren12. In casestudy onderzoek is de generaliseerbaarheid dus primair gebaseerd op de uitkomsten 

van de case en eventueel veronderstelde overeenkomsten en verschillen tussen de case en niet op statistische 

argumenten. Het casegebied moeten daarom niet worden gezien al representatief voorbeeld, in die zin dat elk 

andere casegebied dezelfde uitkomsten geeft13. De resultaten dienen zodoende beschouwd te worden als nader 

te toetsen veronderstellingen. 

 

Tot slot is het onderzoek van belang, omdat het kan fungeren als basis voor vervolgonderzoek. Het onderzoek 

richt zich op een integrale werkwijze van veel voorkomende criminaliteit en op een deel van de aanpak van 

jeugdcriminaliteit. Het kan op diverse terreinen nog worden aangevuld. Denk aan een onderzoek naar de aanpak 

van jeugdcriminaliteit dat dieper ingaat op de strafrechtelijke interventies en de taken van de jeugdhulpverlening, 

maar ook gericht op de effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit aan de zogenaamde voorkant (preventief). 

Vervolgonderzoek kan ook gericht zijn op de samenwerking tussen gemeente en Bureau Jeugdzorg of andere 

actoren. Hetzelfde onderzoek kan ook uitgevoerd worden in andere regio’s. De resultaten van die regio’s kunnen 

worden vergeleken met de resultaten uit de regio Gooi en Vechtstreek. Op die manier kan van elkaar geleerd 

worden. Een optie voor gerelateerd onderzoek is om naast de integrale aanpak van veel voorkomende criminaliteit 

ook de integrale aanpak van lokaal ernstig, middelzware en zware criminaliteit onder jongeren te onderzoeken. 

Interessant is om te onderzoeken of hier soort gelijke uitkomsten zichtbaar worden. Dit zijn slechts een aantal 

suggesties voor vervolgonderzoek, maar er zijn mogelijkheden te over.  

                                                 
11 Yin (1994) p. 36 
12 Ibid. 
13 Bennett en Shurmer-Smith (2002)  
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1.3 Onderzoeksvragen 

Om het onderzoek gefocust te houden is er een vraag geformuleerd die centraal staat gedurende het onderzoek. 

Alles wat gebeurt in dit onderzoek heeft het uiteindelijke doel om een bijdrage te leveren aan de beantwoording 

van deze centrale vraag (zie conclusie). De centrale vraag luidt: 

 

In hoeverre is de aanpak van veel voorkomende criminaliteit met in het bijzonder jeugdcriminaliteit 

in de regio Gooi en Vechtstreek effectief  te noemen? 

 

Deze vraag zal worden beantwoord met behulp van onderstaande deelvragen. Hiervan zijn de eerste drie vragen 

theoretisch van aard. In de vierde en vijfde deelvraag wordt de praktijksituatie van de regio Gooi en Vechtstreek 

getoetst aan de criteria gevormd op basis van de theoretische deelvragen. De laatste vraag valt grotendeels 

buiten het kader van dit onderzoek, maar kan interessante inzichten verschaffen in factoren die een positieve dan 

wel negatieve invloed uitoefenen op de aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  

 

I. Wat wordt verstaan onder veel voorkomende criminaliteit en jeugdcriminaliteit? 

II. Wat zijn de kenmerken van een integraal veiligheidsbeleid? 

III. Wat zijn kenmerken van een sluitende en persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit? 

 

IV. In hoeverre is er sprake van een integrale aanpak van veel voorkomende criminaliteit binnen de regio Gooi 

en Vechtstreek? 

V. In welke mate is er een sluitende en persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit in de regio Gooi en 

Vechtstreek? 

 

VI. Welke elementen worden door de betrokken actoren gezien als faal- en succesfactoren bij de aanpak van 

veel voorkomende criminaliteit? 

 

De centrale onderzoekvraag bevat het woord ‘effectief’. Dit kan nader worden verklaard. De aanname is gemaakt 

dat een integrale aanpak een effectieve methode is in het bestrijden van veel voorkomende criminaliteit. Deze 

aanname is gebaseerd op het feit dat het optreden efficiënter zal zijn door een bredere en samenhangende 

aanpak. Dat wil zeggen, een gezamenlijke en goed afgestemde aanpak door de diverse partners. Dit wordt 

bevestigd door een verschuiving van het politieke discours begin jaren negentig richting een integrale aanpak. In 

3.1 zal dit nader toegelicht worden. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt door in te zoomen op een sluitende en 

persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit, omdat de veel voorkomende criminaliteit grotendeels wordt 

gepleegd door jongeren. De aanname daarbij is dat een sluitende en persoonsgebonden aanpak van jongeren 
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een positieve uitwerking heeft op het verminderen van de jeugdcriminaliteit en zo ook de veel voorkomende 

criminaliteit. 

 

In onderstaande figuren is schematisch weergegeven wat in dit rapport onderzocht is en hoe deze onderwerpen 

zich tot elkaar verhouden. De aanpak van veel voorkomende criminaliteit wordt effectief genoemd als er sprake is 

van een integrale werkwijze. De aanpak van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit (het patroon weergegeven in 

cirkel B) is effectief als de aanpak sluitend en persoonsgebonden is. Het is van belang om te beseffen dat er geen 

diepgaand onderzoek is gedaan naar de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat beslaat weer een ander 

terrein. Zoals uit dit rapport blijkt is het element niet helemaal weggelaten; dat is vrijwel onmogelijk, omdat een 

deel van de jeugdcriminaliteit overeenkomt met veel voorkomende criminaliteit. 

 

 

 

B. Verdachten 

veel voorkomende criminaliteit

Jeugd

Overige

A. Werkwijze

 veel voorkomende criminaliteit

Integrale aanpak
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2. Veel voorkomende criminaliteit en jeugdcriminaliteit 
 

Grenzen geven aan wat wel en niet mag, het zorgt voor duidelijkheid in de maatschappij. Bij crimineel gedrag 

worden grenzen overschreden. Dit gedrag wordt niet toegestaan en heeft ongewenste effecten. Criminaliteit zal 

altijd blijven bestaan, maar door de gepaste maatregelen kan de criminaliteit afnemen. De vraag waar in dit 

hoofdstuk een antwoord op zal worden gegeven is als volgt geformuleerd: 

 

I.  Wat wordt verstaan onder ‘veel voorkomende criminaliteit’ en ‘jeugdcriminaliteit’? 

 

2.1 Begrip ‘veel voorkomende criminaliteit’ 

De criminaliteit die veel voorkomt betreft lichte delicten. Deze delicten kan de politie afhandelen met een 

bekeuring, waarbij de daders bij een eerste overtreding doorgaans niet worden vervolgd door de Officier van 

Justitie of waarbij de rechter geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf oplegt14. Dit is een heel praktisch criterium, 

gebaseerd op de definitie van veel voorkomende criminaliteit uit het rapport van de Commissie Roethof 15 . 

Angenent formuleert ook een definitie met betrekking tot veel voorkomende criminaliteit: Het gaat daarbij over (I) 

lichte delicten die (II) op grote schaal voorkomen en daardoor (III) veel schade veroorzaken16. Angenent gebruikt 

in zijn boek nog het begrip ‘kleine criminaliteit’. Dit was de eerdere benaming van het begrip veel voorkomende 

criminaliteit. De term is gewijzigd omdat de delicten soms wel grote gevolgen voor de slachtoffers hebben17. De 

definitie van Angenent (1988) kan aan de hand van drie criteria en de literatuur van Brandhof (2007) nader 

uitgewerkt worden.  

• Er is sprake van massaal voorkomend strafbaar gedrag. Juist vanwege die massaliteit is het hinderlijke en 

werkt het onveiligheidsgevoelens van burgers in de hand18. De delicten berokkenen per geval weinig 

schade. De totale schade aan personen, instanties en de maatschappij als geheel is niet gering. Het gaat 

om zowel materiële als immateriële schade. Hier zijn geen cijfers over bekend, maar dat het in de 

miljarden loopt daar bestaat geen twijfel over. De immateriële schade is niet te schatten19. Een paar 

concrete voorbeelden van immateriële schade zijn: angst in het eigen huis door inbraak, frustratie en 

hinder als de fiets gestolen is en ergernis door vernielingen.  

• Het is antisociaal gedrag. Er vallen geen dodelijke slachtoffers of ernstig gewonden, maar de kwaliteit van 

leven wordt wel aangetast20. In eerste instantie voor de slachtoffers, maar ook het leven van andere 

burgers kan er negatief door worden beïnvloed. Door diverse auteurs wordt de veel voorkomende 

                                                 
14 Angenent e.a. (1988) p. 13 
15 Christophe & Clement (1988) p. 3 
16 Angenent (1988) p. 14 
17 Brandhof (2007) p. 7 
18 Ibid. 
19 Angenent e.a. (1988) p. 17 
20 Brandhof (2007) p. 7 
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criminaliteit in verband gebracht met de stijgende onveiligheidsgevoelens van de burgers21. Dit is één 

aspect van de levenskwaliteit. De andere aspecten zijn te vatten onder (im)materiële schade.  

• Veel voorkomende criminaliteit speelt zich af in de publieke ruimte, en niet in de privé-sfeer. Het gaat om 

diefstal, geweld in publieke ruimte en vernielingen22.  

Deze kenmerken geven aan wat onder veel voorkomende criminaliteit wordt verstaan. Doordat deze 

criminaliteitsvorm op diverse manieren kan worden benaderd, zal het in 2.2. in de context worden geplaatst door 

het gevoerde beleid te behandelen.   

2.2 Beleid 

In de jaren zeventig verschuift de aandacht in de media met betrekking tot de criminaliteit van grote zaken naar 

kleinere zaken. De media fungeert als ‘de spiegel van de publieke opinie’. Zodoende ging de aandacht van de 

Tweede Kamer en de politie uit naar dit onderwerp23. In het eerste kabinet Lubbers (1982) wordt besloten een 

commissie in te stellen die tot taak heeft de ministers te adviseren over mogelijke verbeteringen bij het voorkomen 

en bestrijden van veel voorkomende criminaliteit. De Commissie Roethoef brengt twee adviezen in 1984 en 1986. 

In de kern gaat het erom dat de criminaliteitsbestrijding niet alleen een justitiële benadering moet hebben van het 

probleem, maar juist een preventieve benadering. Het gaat dus niet om strafrechtelijke repressie, maar ook om 

het bestrijden van de aandrang en gelegenheid tot het plegen van veel voorkomende criminaliteit. Dit kan door 

meer functioneel en relatiegebonden toezicht24. De aandacht ligt meer bij preventieve maatregelen in de aanpak 

van veel voorkomende criminaliteit, met het doel een gezamenlijke aanpak van de sociale oorzaken van 

criminaliteit buiten het strafrecht om. Cachet, Derickx en Vos bevestigen deze ontwikkeling nog steeds. Zij zeggen 

dat de grote aandacht voor repressie, kerntaken en kwantitatieve doelstellingen geen structurele oplossingen 

kunnen bieden voor achterliggende maatschappelijke oorzaken van criminaliteit en (sociale) onveiligheid25.  

De aanbevelingen van de Commissie Roethof zijn gebaseerd op de ‘Social Control Theory’ van Hirschi uit 1969 

waar hij verklaart hoe het komt dat niet alle mensen crimineel gedrag plegen. De verklaring wordt gezocht in de 

sterkte van de binding die mensen hebben met de maatschappelijke orde26. De sociale controle stond ook 

centraal in het beleidsplan ‘Samenleving en criminaliteit’ (1985) evenals het verbeteren van de rechtshandhaving. 

De verantwoordelijkheid ter voorkoming van de criminaliteit ligt volgens het beleidsplan bij de samenleving als 

geheel 27 . Politie, justitie en gemeente moeten gaan samenwerken met private partners, maatschappelijke 

organisaties en burgers. In de jaren negentig resulteerde dit in een integraal veiligheidsbeleid: een concrete 

probleemgerichte aanpak onder regie van het openbaar bestuur, met aandacht voor alle veiligheidsketens. In 

eerste instantie lag het zwaartepunt voor het realiseren van dit beleid bij het lokale bestuur, maar vanaf eind jaren 

                                                 
21 Zoals Verbruggen (1991), Brandhof (2007) en Angenent (1988) 
22 Brandhof (2007) p. 7 
23 Angenent e.a. (1988) p. 14 
24 Verbruggen (1991) p. 202 
25 Cachet, Derickx en Vos (2005) p. 9 
26 Bruinsma (1990) p. 18 
27 Verbruggen (1991) p. 203 
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negentig kwam er een sterkere nadruk op de samenwerking tussen publieke en particuliere veiligheidszorg. Vanaf 

2002 ligt het accent niet alleen op de samenwerking, maar ook op de verantwoordelijkheid van de burger en het 

bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan de veiligheid. Volgens Boutellier (2005) kan men spreken van een 

nieuw veiligheidsparadigma, waarin naast de klassieke strafrechtelijke rechtshandhaving een complex van 

samenwerkingsrelaties is gegroeid tussen politie, justitie, onderwijs, horeca, winkeliersverenigingen, 

woningbouwcorporaties en verslavingszorg28. 

 

2.3 Jeugdcriminaliteit 

De formele omschrijving van jeugdcriminaliteit luidt: ‘alle handelen van jeugdigen (jonger dan achttien jaar) dat in 

strijd is met de Nederlandse strafwet’ 29 . Het jeugdstrafrecht bestaat uit regels die speciaal voor jeugdige 

delinquenten geschreven zijn in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. De jongeren van 

18 t/m 24 jaar krijgen een interventie op basis van het strafrecht voor volwassenen. De jongeren van nu groeien 

anders op dan vroeger. Ze hebben meer geld te besteden en nemen op veel latere leeftijd deel aan het 

arbeidsproces. Zodoende gaan ze pas laat maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Dit betekent dat de 

aanpak van jeugdcriminaliteit ook anders moet. Er is steeds meer nadruk gekomen op het beschermen van de 

maatschappij tegen jeugdigen, er is een roep om zwaardere straffen. Echter, er wordt juist geïnvesteerd in een 

preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit: voorlichting, versterken (ouderlijk) toezicht en het voeren van gericht 

jeugdbeleid. In de politiek is er veel aandacht voor jeugdcriminaliteit. Bestrijding van jeugdcriminaliteit is voor 

justitie en politie één van de speerpunten. Zo is van 2003-2006 het actieprogramma ‘Jeugd Terecht’ ingezet, 

waarbij een groot aantal acties zijn uitgezet gericht op een duidelijke afname van jeugdcriminaliteit. Zoals het 

invoeren van het casusoverleg, de invoering van nachtdetentie, de pilot tot het starten van signaleringsgesprekken, 

het opzetten van een helpdesk privacy en de aanpak van doorlooptijden binnen de jeugdstrafrechtketen. Het gaat 

tegenwoordig bij de aanpak van jeugdcriminaliteit om een vroege signalering en snelle aanpak van problemen bij 

jeugdigen, zodat de ontwikkeling van een criminele loopbaan wordt voorkomen. De strafrechtelijke interventies 

moeten zoveel mogelijk afgestemd worden op de betreffende problematiek van de jeugdige verdachte 30 . 

Kenmerkend voor jeugdcriminaliteit is dat het vaak ‘kleine’ delicten betreft. Anders gezegd, zij plegen vaak 

misdrijven die veel voorkomen, zoals vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde31.  

                                                 
28 In: Brandhof (2007) p. 19 
29 Bac e.a. (2004) p. 10 
30 Ibid, p. 9 
31 Kalidien & Choenni (2008) 
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Conclusie 

Onder ‘veel voorkomende criminaliteit’ worden de delicten verstaan die massaal voorkomen en zich afspelen in de 

publieke ruimte. Het gevolg is dat de kwaliteit van leven vermindert en er veel materiële en immateriële schade 

wordt veroorzaakt. Dankzij de adviezen van de Commissie-Roethof die in het beleidsplan (1985) zijn 

overgenomen is de aanpak van veel voorkomende criminaliteit meer gericht op preventie en minder op repressie 

door het strafrecht. Daarnaast is er de voorzet gegeven voor het decentraliseren van criminaliteitsbestrijding, en 

voor het aangaan van samenwerkingsverbanden met private partners, maatschappelijke organisaties en burgers. 

Onder ‘jeugdcriminaliteit’ wordt het handelen van jongeren (onder de achttien) verstaan dat in strijd is met de 

Nederlandse strafwet. Er is ook hier veel aandacht voor preventie, vroeg en snel reageren zijn belangrijke punten. 

Het doel is voorkomen dat jongeren hun criminele carrière verder opbouwen. Het verband tussen de behandelde 

vormen van criminaliteit is dat de veel voorkomende criminaliteit voor een groot deel gepleegd wordt door 

jongeren.  
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3. Integraal veiligheidsbeleid 
 

‘Integraal’ is het kernwoord van dit hoofdstuk. De aandacht zal uitgaan naar integraal veiligheidsbeleid. Elke 

gemeente heeft een eigen integraal veiligheidsbeleid en is daar verantwoordelijk voor. In dit beleid staan de 

maatregelen beschreven betreffende een integrale aanpak van onveiligheid. De centrale vraag in dit hoofdstuk 

luidt: 

II. Wat zijn de kenmerken een integraal veiligheidsbeleid? 

 

Het doel van deze vraag is om te ontdekken welke elementen zeker in een veiligheidsbeleid terug moeten komen 

wil er sprake zijn van een integrale aanpak. Ik ben tot de conclusie gekomen dat een integraal veiligheidsbeleid 

drie dominante kenmerken heeft. Deze worden besproken in 3.2. Belangrijk om te beseffen is dat de aanpak (het 

beleid) van veel voorkomende criminaliteit onderdeel is van integraal veiligheidsbeleid. Op basis van dit hoofdstuk 

kan vervolgens onderzocht worden in hoeverre er sprake is van een integrale aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit in Gooi en Vechtstreek. Zodoende levert het dus een belangrijke bijdrage in de beantwoording van de 

hoofdvraag. Voordat de kenmerken behandeld worden zal eerst ingegaan worden op het belang van een integraal 

veiligheidsbeleid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. In bijlage 1 is extra informatie opgenomen 

over het begrip veiligheid, veiligheidsbeleid door de jaren heen en de rol van de politie met betrekking tot de drie 

kenmerken van het integrale veiligheidsbeleid.  

3.1 Redenen integraal veiligheidsbeleid 

Volgens Castenmiller heeft een veiligheidsbeleid het doel de mensen zoveel mogelijk vrij te waren van gevaren en 

eventuele aantastingen van de veiligheid adequaat te bestrijden 32 . De aantastingen zijn in de 

veiligheidsrapportage (1993) onderscheiden in: feitelijke aantastingen van veiligheid (zoals brand en diefstal), 

veiligheidsrisico’s (bijvoorbeeld de aanwezigheid van chemische industrie of vliegveld) en gevoelens omtrent 

onveiligheid33. Een integrale aanpak van onveiligheid heeft volgens Brandhof (2007) meerwaarde ten opzichte van 

versnipperde en incidentele voorkoming en bestrijding van onveiligheid. Het gaat dan vooral om een brede en 

samenhangende aanpak, wat de efficiëntie ten goede komt34. Van der Wouden benoemt vijf redenen die pleiten 

voor het formuleren van een integraal veiligheidsbeleid. Ten eerste tasten alle vormen van onveiligheid het 

publieke domein aan. De burgers zien veiligheid als een ‘totaalpakket’. Dus voor de probleembeleving van burgers 

is het verstandig een integraal veiligheidsbeleid te hebben. Ten tweede wordt door een integrale aanpak de 

veiligheidsketen van pro-actie tot nazorg doorlopen. Hierdoor komt er aandacht voor situationele en structurele 

oorzaken van onveiligheid. Een derde reden voor een integraal veiligheidsbeleid is het aanpakken van 

‘plaatsgebonden’ oorzaken van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen, zoals sociale controle, voorzieningen voor 

                                                 
32 Castenmiller (1994) p. 17 
33 Ibid, p. 29 
34 Ibid, p. 31 
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jongeren of politieactiviteiten. Ten vierde is in het verleden vaak de criminaliteitsbestrijding ineffectief gebleken. 

Door een integrale aanpak wordt ingezet op meer efficiëntie. Tot slot bevordert een integraal veiligheidsbeleid het 

systematiseren van informatiestromen, zodat afstemming kan verbeteren. Denk hierbij aan veiligheid in de brede 

zin, waarbij informatie over neveneffecten vaak ontbreekt. Dit geldt voor bijvoorbeeld repressieve maatregelen, die 

het probleem van de ene buurt naar de andere verplaatsen35.  

3.2 Drie kenmerken  

 
3.2.1 Veiligheidsketen 

Het eerste kenmerk van een integraal veiligheidsbeleid is de veiligheidsketen. Deze keten betreft tevens de 

aanpak van veel voorkomende criminaliteit. De veiligheidsketen is voortgekomen uit het besef dat handhaving en 

bestrijding niet toereikend zijn in de aanpak van criminaliteit. Voorkomen heeft prioriteit gekregen sinds de 

integrale veiligheidsrapportage uit 1993 (zie bijlage 1B voor samenvatting). Op basis van dat beleid is de 

veiligheidsketen ontstaan. De keten bestaat uit vijf vormen van maatregelen: pro-actie, preventie, preparatie, 

repressie en nazorg. 

Pro-actie is het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Veelal in het kader van lange 

termijnplanning36 . Denk aan het verbeteren van de kwaliteit van woonbuurten om verloedering, overlast en 

criminaliteit tegen te gaan. Pro-actie lijkt eenvoudig en voor de hand liggend, maar de maatregelen kosten (veel) 

geld en bewijzen pas hun nut bij calamiteiten, terwijl ze juist helpen voorkomen dat calamiteiten zich voordoen37. 

Preventie is het in een gegeven (potentieel onveilige) situatie treffen van maatregelen om de directe oorzaken van 

onveiligheid te voorkomen en/of de gevolgen ervan verminderen 38 . Hierbij kan gedacht worden aan het 

aanbrengen van goed hang- en sluitwerk (inbraakpreventie).  

Preparatie is de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting van de veiligheid39. Het 

betekent dat de hulpdiensten (en vaak ook burgers en instellingen) goed zijn uitgerust, opgeleid en geoefend40.  

Repressie is de bestrijding van onveiligheid en de hulpverlening in acute noodsituaties door daadwerkelijke inzet 

van politie, brandweer en andere hulpverleningsdiensten41. Dit heeft dus betrekking op het optreden zelf en is erop 

gericht om naast bestrijden van de calamiteit de vervolgschade zoveel mogelijk te beperken42. 

Nazorg omvat activiteiten die dienen om terug te keren naar een ‘normale’ situatie. Dit gebeurt middels drie 

elementen. Ten eerste het menselijke element dat bestaat uit de opvang van slachtoffers en hulpverleners. Dit is 

gericht op het beperken van de geestelijke schade. Het economische element verwijst naar schadereductie en 

                                                 
35 Wouden (1995) p.53-54 
36 Centrum Criminaliteit Veiligheid (2008) p. 1 
37 Liebregts (2006) p. 61 
38 Castenmiller (1994) p. 34 
39 Centrum Criminaliteit Veiligheid (2008) p.1 
40 Liebregts (2006) p. 61 
41 Castenmiller (1994) p. 34 
42 Liebregts (2006) p. 61 
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bereddering, zoals het regelen van vergoedingen of het op gang brengen van het bedrijfsproces. Het derde 

element is het leerelement dat verwijst naar het evalueren van de gebeurtenissen43.  

De veiligheidsketen heeft een cyclisch karakter, de output van de ene schakel is de input voor de volgende. Naast 

cyclische relaties is er ook sprake van dwarsverbanden tussen schakels in de vorm van terugkoppelings- of 

leereffecten. Zo kunnen bij een grote inzetoefening hulpverleners constateren dat de werkwijzen in de nazorg 

onvolkomenheden bevat. Dat kan de aanleiding zijn om de nazorg aan te passen. Er is dan een direct verband 

tussen preparatie en nazorg. Kortom, in elke fase kan worden geleerd over de vraag hoe het in andere fasen beter 

kan. In onderstaand figuur zijn de dwarsverbanden in de veiligheidsketen zichtbaar, dit wordt het 

veiligheidspentagram genoemd44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze keten vormt de methode waarop de veel voorkomende criminaliteit kan worden aangepakt. Het is van 

belang dat alle schakels goed op elkaar aansluiten en dat bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid sprake is 

van een goede systematiek, samenhang en samenwerking.  

3.2.2 Partners 

“Overheidssturing heeft steeds meer een horizontaal karakter: samenwerking en overreding in plaats van 

command en control. Governance in plaats van het traditionele government”45.  

 

Het tweede kenmerk van integraal veiligheidsbeleid betreft de betrokkenheid van zowel interne als externe 

partners van de gemeente. Interne partners behoren tot de gemeente, zoals de afdeling jeugdbeleid en welzijn en 

een communicatiemedewerker. De externe partners hebben belang bij veiligheidsbeleid, maar werken niet voor de 

gemeentelijke overheid. De gemeente heeft de regierol in handen van een integraal veiligheidsbeleid, daardoor 

                                                 
43 Liebregts (2006) p. 61 
44 Ibid, p. 66-67 
45 Cachet, Derickx en Vos (2005) p. 8 
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heeft zij de rollen als inspirator, coördinator, bruggenbouwer, troubleshooter en bezemwagen 46 . Belangrijk 

gegeven is dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de steken die partners laten vallen, voor het in gebreke 

blijven door partijen en voor het niet nakomen van afspraken door partners. De gemeente heeft veelal geen 

formele zeggenschap over externe partijen. Als partners afspraken niet nakomen is dat hun eigen 

verantwoordelijkheid. Zo is de politie verantwoordelijk voor haar aandeel in de aanpak van harde kernjongeren, de 

woningcorporatie voor de verlichting van haar complexen en winkeliers voor het hang- en sluitwerk van hun 

winkels47.  

 

Er is een handreiking voor gemeenten genaamd ‘Kernbeleid Veiligheid’. Deze kan volledig worden doorlopen, als 

een gemeente nog geen beleid heeft of gedeeltelijk als een gemeente al wel een integraal veiligheidsbeleid heeft. 

In de handreiking is veel aandacht voor de partners, de belangrijkste lokale partijen moeten deelnemen aan de 

beleidsvorming in het kader van veiligheid. Zodoende is de politie altijd een partner in veiligheid. De 

vertegenwoordiger van de politie zal veelal de wijkteamchef zijn. De vertegenwoordiger van de organisatie moet 

namelijk het terrein goed kunnen overzien, in naam van de organisatie kunnen spreken, gemakkelijk kunnen 

terugkoppelen naar de achterban en een zekere handelingsvrijheid hebben48. Voordeel van het samenstellen van 

een werkgroep bestaande uit gemeente en partners is dat er uitkomsten ontstaan die veel draagvlak hebben voor 

beleid, omdat de partners dit zelf hebben bedacht. Tevens zal het beleid inhoudelijk sterk worden, omdat elke 

partner zijn kennis en ervaringen inbrengt. Het veiligheidsprobleem wordt vanuit verschillende disciplines bekeken, 

wat zorgt voor een multidisciplinaire aanpak. Ook kennen zij de mogelijkheden en beperkingen van de eigen 

organisatie. Het uiteindelijke product is een adviserende kadernota die door de werkgroep wordt voorgelegd aan 

de raad.  

 

De belangrijkste actoren in het proces zijn de rijksoverheid en lokale overheid, die reeds in bovenstaande aan bod 

zijn gekomen. De welzijnssector speelt ook een belangrijke rol in het netwerk om veiligheid te verbeteren. Zo 

wordt er in het kader van jeugdbeleid samengewerkt tussen jongeren- en opbouwwerkers en politie. Verder 

verenigen winkeliers zich om winkeldiefstal te bestrijden of om het gehele gebied rond de winkel veilig te houden.  

Een andere partner is de burger. De burger wordt betrokken bij de veiligheid van de leefomgeving, dit wordt als 

noodzakelijk beschouwd om de sociale onveiligheid te bestrijden. In buurten waar weinig sociale cohesie is door 

bijvoorbeeld veel verhuizingen is sprake van meer onveiligheid door het gebrek aan sociale controle. Dat kan 

afgeleid worden uit de, al eerder genoemde, ‘Social Control Theory’ van Hirschi. Concreet voorbeeld is de wijk 

Hoograven, één van de minste wijken in Utrecht. Er zijn daar veel verhuizingen, omdat mensen meestal in die wijk 

wonen vanwege de krapte op de Utrechtse woningmarkt. Er is daar sprake van weinig sociale cohesie doordat de 

                                                 
46 Schreck & Tielen (2006) p. 35 
47 Ibid. 
48 Ibid, p. 42 
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mensen het wonen in die wijk als tussenstapje zien in hun wooncarrière. Een substantieel aandeel denkt de buurt 

binnen vijf jaar weer te verlaten49. De burger is ook een belangrijke partner, omdat het van belang is dat zijzelf ook 

wil en durft in te grijpen bij onveiligheid. De burger betrekken bij projecten en dus actie laten ondernemen is van 

belang50. Tot slot is de politie een belangrijke partner in de beleidscyclus van integraal veiligheidsbeleid. In bijlage 

1C wordt de rol van de politie in de verschillende fasen van de beleidscyclus beschreven. In dit onderzoek zal de 

aandacht met name uitgaan naar de betrokkenheid van de publieke partners.  

 

Bij partnerschappen doen zich regelmatig problemen voor. Zo spelen er conflicten tussen samenwerkende 

organisaties die verband houden met verschillende ideologieën, doelen, middelen en prioriteiten. Oorzaken zijn 

ook machtsverschillen die samenhangen met beschikbaarheid van personeel, toegang tot informatie en 

bevoegdheden51. Voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen politie en welzijnswerkers met betrekking tot het 

verstrekken van gegevens door welzijnswerkers aan de politie. Veel is te herleiden tot cultuurverschillen. De politie 

hanteert namelijk de strenge aanpak en de welzijnswerkers hebben een zachtere aanpak52. Dit zorgt voor frictie 

tussen deze partners in veiligheid. Volgens Cachet en Ringeling (2004) blijft het meest te wensen over op het 

terrein van netwerksturing en procesmanagement, wat neer komt op de sturing van samenwerking, afstemming en 

coördinatie van het proces. Dit is wel noodzakelijk op het gebied van veiligheid, omdat het gekenmerkt wordt door 

complexiteit van de vele actoren, uiteenlopende organisatieculturen en strijdige belangen53. 

3.2.3 Beleidscyclus 

Het laatste kenmerk van een integraal veiligheidsbeleid is de beleidscyclus. De beleidscyclus kent drie fasen 

welke ik zal toelichten aan de hand van Bovens e.a. (2001)54. Hierbij zal in elke fase de koppeling met integraal 

veiligheidsbeleid worden gemaakt.  

 

Ten eerste is er de beleidsvorming, dit is het tot stand komen van politieke beslissingen. Er wordt dan een analyse 

gemaakt van het beleidsprobleem, waarvoor beleidsvoorstellen worden geformuleerd. Op basis daarvan wordt er 

een beleidsontwerp ontwikkeld 55 . In deze fase moet bij een integrale aanpak structurele afstemming en 

samenhang in de doelstellingen plaatsvinden. Hierbij is het van belang om goed na te denken over de inzet van 

de veiligheidsketen. Helemaal omdat bij plotselinge grote problemen vaak alleen een repressieve aanpak wordt 

ingezet met een beperkt effect56. Verder is het in deze fase van belang dat de beleidsinstrumenten die worden 

ingezet goed op elkaar zijn afgestemd, zoals het aanscherpen van de regelgeving of het intensiveren van 

                                                 
49 Bolt & Torrance (2005) p. 61 
50 Brandhof (2007) p. 29-31 
51 Ibid, p. 34 
52 Ibid, p. 32 
53 Cachet & Ringeling (2004) p. 30 
54 Bovens e.a. (2001) p. 86-95 
55 Ibid, p. 88-90 
56 Castenmillers (1994) p. 32 



Janine de Graaf BA - 3076881 
 

 23 

voorlichting57. Tot slot is het in de beleidsvoorbereiding van belang dat er een goede afstemming is tussen interne 

en externe partners, die bij voorkeur regelmatig plaats vindt. Hierbij wordt gedacht aan de thema specifieke 

overleggen met politie, corporaties en/of andere partners, maar ook aan halfjaarlijkse overleggen met alle partijen. 

De geformeerde werkgroep Kernbeleid kan hiervoor ingezet worden, en wordt zo als het ware meer een 

stuurgroep. Gesteld wordt dat het in ieder geval aan te bevelen is dat de werkgroep Kernbeleid bij de jaarlijkse 

evaluatie van het beleid betrokken wordt58. Gedurende de hele beleidscyclus is de werkgroep dus actief. 

 

De tweede fase in de beleidscyclus is de beleidsuitvoering, waarbij de politieke beslissingen worden omgezet in 

bestuurlijk optreden. Er worden één of meerdere instrumenten ingezet om het probleem aan te pakken59. Bij de 

uitvoering van integraal veiligheidsbeleid heeft de gemeente de regierol, en is het van belang dat er structurele 

aandacht voor veiligheid is op de diverse beleidsterreinen. Verder is het bij de uitvoering van een integraal 

veiligheidsbeleid samenwerking, afstemming en coördinatie van groot belang60. Er moet veel geld en menskracht 

worden geïnvesteerd bij de uitvoering, want resultaat laat enige tijd op zich wachten. Ook is het van belang voor 

de uitvoering dat er draagvlak is bij de maatschappij, politiek en bestuur61. Het draagvlak is met name nodig bij de 

interne en externe partners. Voordeel is dat de partners al betrokken zijn in de eerste fase van de beleidscyclus, 

zodat ze mede verantwoordelijke zijn voor het beleid dat uitgevoerd gaat worden. Draagvlak is ook nodig bij de 

burgers, zij dienen in ieder geval betrokken te worden. Het is van belang om het beleid goed te communiceren 

naar de burger. Een gedegen communicatiestrategie is gewenst. Redenen daarvoor zijn dat de input van burgers 

van belang is zodat het beleid bij hun beleving aansluit, en dat de burgers zelf een actieve rol kunnen spelen in 

het tegen gaan van onveiligheid. Onderdelen van de strategie zijn het informeren van burgers, consultatie van 

burgers en participatie van burgers62. 

 

De laatste fase is de beleidsevaluatie waar de totstandkoming en de resultaten van het beleid worden beoordeeld. 

Dit kan worden gezien als een leerproces en als een strijd tussen voorstanders en critici. Enerzijds kunnen de 

conclusies van de evaluatie over slagen en falen van het beleid en noodzaak tot aanpassing gezien worden als 

feedback dat als basis fungeert van het nieuwe beleid. Anderzijds kan het worden gezien als basis voor de 

machtsverhoudingen tussen de beleidsvoerders en critici 63 . De taak van het toetsen van de gezamenlijke 

resultaten en doelstellingen ligt bij de gemeente, betrokken actoren zijn dan ook burgemeester en wethouders, 

gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Zij trekken de conclusie met betrekking tot het gevoerde en het te 

voeren beleid.  

                                                 
57 Castenmillers (1994) p. 33 
58 Schreck & Tielen (2006) p. 53 
59 Bovens (2001) p. 93-94 
60 Castenmillers (1994) p. 42 
61 Ibid, p. 49 
62 Schreck & Tielen (2006) p. 54 
63 Bovens (2001) p. 94-95 
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In de evaluatieve fase van integraal veiligheidsbeleid wordt onderzocht of de doelen, die zijn geformuleerd in de 

beleidsvorming, zijn behaald. Sinds 2003 gebeurt dit in het publieke domein heel concreet op basis van prestatie-

indicatoren. Bij prestatiesturing is sprake van aansturing op basis van output (producten en diensten) en de 

verbonden kosten daaraan. Er zijn prikkels ingevoerd die de doelmatigheid van de organisatie vergroten64. Gevaar 

is ondermeer dat prestatiemeting een doel op zich wordt, dat er ‘slim’ met de cijfers wordt omgegaan en dat 

tunnelvisie kan ontstaan door alleen op de taken gericht te zijn die meetbaar zijn. In bijlage 1D zijn uitgebreid de 

positieve en perverse effecten van prestatiesturing uiteengezet. 

 

Beleidscyclus Toegepast op integraal veiligheidsbeleid 

1. Beleidsvorming Structurele afstemming en samenhang in de doelstellingen 

Aandacht voor de veiligheidsketen 

Afstemming tussen ingezette beleidsinstrumenten 

Afstemming tussen interne en externe partners, trekkende rol werkgroep 

2. Beleidsuitvoering Investeren geld en mankracht voor structurele aandacht voor beleid en de uitvoering  

Inzetten op samenwerking, afstemming en coördinatie 

Draagvlak creëren bij maatschappij, politiek en bestuur 

3. Beleidsevaluatie Leerproces: feedback als basis voor nieuw beleid 

Strijd tussen beleidsvoerders en critici 

Prestatiesturing als middel voor doelbereiking 

 
Figuur 3.2 – Beleidscyclus van een integraal veiligheidsbeleid 

 
3.2.4 PDCA-cirkel van Deming 

In de managementliteratuur wordt de beleidscyclus veelal beschreven met behulp van de cirkel van Deming ofwel 

PDCA-cirkel. Deze cirkel bestaat uit vier fasen die elkaar voortdurend opvolgen: plan, do, check en act. Dit komt 

overeen met de hierboven beschreven beleidscyclus. De ‘plan-fase’ komt overeen met de fase van 

beleidsvorming. Er wordt namelijk een analyse van de veiligheidsituatie gemaakt en doelen worden opgesteld. 

‘Do’ heeft betrekking op de uitvoering van de plannen en activiteiten en de inzet van middelen. Dit is dus de 

uitvoeringsfase van een integraal veiligheidsbeleid. De evaluatie van (de uitvoering van) beleid is opgedeeld in 

‘check’ en ‘act’. In de Deming cirkel wordt het evalueren op zichzelf en het daadwerkelijk bijstellen van beleid apart 

benoemd65.  In figuur 3.3 is de beleidscyclus weergegeven. In deze cyclus zijn de positieve effecten genoemd in 

de beleidscyclus als de partners gedurende de hele cyclus betrokken worden.   

 

                                                 
64 Leeuw & Van Gils (2000) p. 6 
65 Liebregts (2006) p. 64 
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3.3 Onderlinge verbanden 

Integraal veiligheidsbeleid bestaat uit drie dominante kenmerken. Deze elementen zijn cruciaal voor het 

functioneren van het beleid. De beleidscyclus beschrijft het oneindige proces met betrekking tot een integraal 

veiligheidsbeleid: vorming, uitvoering, evaluatie en dan weer opnieuw. De partners zijn in alles bij integraal 

veiligheidsbeleid betrokken, zij zijn verweven in het proces. De veiligheidsketen is de ontwikkelde methode 

waarmee onveiligheid het best kan worden aangepakt. Het is de methode die gedurende het proces is bedacht, 

wordt uitgevoerd en wordt geëvalueerd. Dit alles gebeurt door de partners. Dus proces, methode en actoren 

moeten aanwezig zijn bij een integrale aanpak. In figuur 3.4 zijn de drie kenmerken en hun onderlinge relatie 

weergegeven in een schema.  

Beleidsevaluatie  
� Gezamenlijke metingen en 
verbeteringen 

 

 
Doel: Reductie veel voorkomende criminaliteit 
Actoren: Samenwerking interne en externe partners 
 

 Beleidsuitvoering 
� Draagvlak (inzet) 
� Kennis beperkingen en 
   mogelijkheden organisaties  
� Volledig doorlopen veiligheidsketen 

 

Beleidsvorming 

� Sterk beleid (professies) 

Figuur 3.3 – Effecten van partners in de beleidscyclus 
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Output is een integraal 
veiligheidsbeleid met 
als basis de 
veiligheidsketen.  

Beleidsvorming door 

de partners. 

Beleidsuitvoering 
door de partners 
volgens de 
veiligheidsketen. 

Beleidsevaluatie door 
gemeente met de 
partners op basis van 
de veiligheidsketen. 

Conclusie 

De kenmerken van integraal veiligheidsbeleid zijn de veiligheidsketen, partners en de beleidscyclus. 

Ten eerste is er de veiligheidsketen. Bestrijding van onveiligheid is een cyclisch proces van pro-actie, 

preventie, preparatie, repressie én nazorg. Ten tweede zijn de partners van belang in de integrale aanpak van 

onveiligheid, waarbij de gemeente de regierol in handen heeft. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij politie 

en rijks- en lokale overheid, maar ook bij welzijnswerk, de burger en private partners. Samenwerking is 

noodzakelijk, maar moeizaam in verband met de complexiteit: veel actoren, uiteenlopende organisatieculturen 

en strijdige belangen. Het laatste kenmerk van het integrale veiligheidsbeleid is de beleidscyclus bestaande uit 

drie fases beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie. Hierbij zijn respectievelijk analyse en ontwerpen, 

afstemming en draagvlak, verbeterproces en strijd kernbegrippen. De drie kenmerken van het integrale 

veiligheidsbeleid staan onderling in verband met elkaar. De partners zijn betrokken in de beleidscyclus en de 

inhoud van het beleid is gebaseerd op de veiligheidsketen. 

Figuur 3.4 – Schema van de drie kenmerken van een integraal veiligheidsbeleid 
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4. Sluitende en persoonsgebonden aanpak 
 

In dit hoofdstuk zal een antwoord worden gegeven op de vraag: 

 

III Wat zijn de kenmerken van een sluitende en persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit? 

 

Door de beantwoording van deze vraag zal duidelijk worden wat de kenmerken zijn van een sluitende en 

persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit. De aanname hierbij is dat een sluitende en persoonsgebonden 

aanpak effectief is  in de aanpak van jeugdcriminaliteit, zodat voorkomen wordt dat jongeren een misdrijf plegen of 

recidiveren. De vraag zal onder meer worden beantwoord met behulp van de ‘what works-principles’. In 4.1 zal dit 

nader worden toegelicht. De kenmerken van de sluitende aanpak zullen in 4.2 aanbod komen, gebaseerd op een 

evaluatie van de Algemene Rekenkamer over het beleid van Montfrans en Kalsbeek. Tot slot zullen de kenmerken 

van een persoonsgebonden aanpak en de conclusie aan bod komen.  

 

4.1 Onderzoek ‘what works-principles’ 

‘Zo vroeg mogelijk beginnen en zoveel mogelijk leefgebieden bestrijken’, zo luidt het advies voor de aanpak van 

jeugdcriminaliteit in het onderzoek ‘Jeugdcriminaliteit over de grens’ van Bol66. Zij heeft een onderzoek gedaan 

naar de bestrijding van jeugdcriminaliteit in Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten. In dit onderzoek, wat een 

bijdrage levert aan de evaluatie van justitiebeleid, wordt ook ingegaan op de methoden die hun effectiviteit hebben 

bewezen in het tegengaan van jeugdcriminaliteit buiten Nederland.  

Ook in Noord-Amerika is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van diverse methodes in de bestrijding van 

(jeugd)criminaliteit. Dit is uitgemond in de ‘what works-principles’ die effectief zijn gebleken bij de aanpak van 

jeugdcriminaliteit. Deze beginselen hebben betrekking op de dader, omstandigheden waaronder het delict is 

gepleegd, achtergronden en oorzaken van crimineel gedrag. Andere beginselen hebben betrekking op de aard, 

inhoud en methodiek van de interventie en de uitvoering daarvan. Kenmerkend aan de ‘what works-principles’ is 

dat het niet alleen gaat om sancties maar om een strafrechtelijke interventie via behandeling van het gedrag.  

Vooraf aan die beginselen waren er al vier voorwaarden geformuleerd: onmiddellijk en consequent optreden en 

begrijpelijke en gevarieerde straffen toepassen. Aan deze kenmerken moeten straffen voldoen willen zij het 

gedrag beïnvloeden, zo blijkt uit pedagogisch en psychologisch onderzoek. Van der Laan formuleert het als volgt: 

‘Door te straffen kan ongewenst gedrag worden tegengegaan mits de sanctie en de toepassing ervan aan 

bepaalde voorwaarden voldoen.’67 

 

                                                 
66 Bol (2002)  
67 Slot (1988), Aussems & Zwaan (1991), McGuire & Priestley (1995), Bol (1995) 
  in: Van der Laan & Slotboom (2002) p. 966 
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4.2 Sluitende aanpak 

Dat een sluitende aanpak cruciaal is om resultaat te boeken bij jeugdcriminaliteit blijkt uit het geëvalueerde beleid 

van Montfrans (1994) en Kalsbeek (2002) (zie bijlage 2A voor samenvatting). De negatieve conclusie van de 

Algemene Rekenkamer is namelijk dat de betrokken actoren er niet in slagen om de beoogde sluitende aanpak 

van jeugdcriminaliteit te realiseren. Een sluitende aanpak wil zeggen dat lokale instellingen die voorkomen in 

verschillende levensgebieden van de jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium het normovertredend gedrag 

signaleren. Hier moeten de organisaties dan eenduidig op reageren, zodat de jongere op de diverse terreinen met 

eenzelfde reactie op ongewenst gedrag wordt geconfronteerd68. Uit deze definitie blijkt dat een sluitende aanpak 

nauw samenhangt met een integrale aanpak. Zo is de conclusie van het onderzoek dat er een oplossingsgerichte 

aanpak moet komen, waarbij signaalgedrag van een jongere zo vroeg mogelijk leidt tot één gecoördineerde 

aanpak over de grenzen van alle betrokken organisaties heen 69 . De betrokken actoren en hun 

verantwoordelijkheden zijn weergegeven in bijlage 2B.  

 

Een deel van de ‘what works-principles’ zijn gericht op de sluitende aanpak van jeugdcriminaliteit. De 

voorwaarden van onmiddellijk en consequent optreden, en de beginselen van risico, behandelmodaliteit en 

programma-integriteit. Achtereenvolgens zullen deze begrippen behandeld worden. Tevens zullen de resultaten 

uit het onderzoek van de Algemene Rekenkamer worden meegenomen. 

4.2.1 Optreden 

Wil er sprake zijn van een sluitende aanpak dan is het van belang dat er consequent wordt gestraft. Bij het plegen 

van een strafbaar feit moet dus altijd worden gestraft. Als het een keer niet gebeurt kan worden gedacht dat het 

geen ongewenst gedrag is. Hierbij moeten de diverse partners dus eenzelfde aanpak hanteren. Een andere 

voorwaarde voor het straffen is dat een sanctie onmiddellijk, dus snel op het ongewenste gedrag moet volgen. Het 

moet direct duidelijk zijn dat bepaald gedrag niet toegestaan is. Er zou op zeer korte termijn gestraft moeten 

worden. Zo wordt vermeden dat snel wordt vergeten wat niet geoorloofd is. De aanbeveling uit het rapport is een 

structurele interdepartementale afstemming over het preventie beleid dat goed moet aansluiten bij repressief 

beleid. De aanpak betreffende repressie is niet sluitend, omdat in de praktijk het vroegtijdig, snel en consequent 

reageren op gepleegde delicten door jongeren slechts beperkt is 70. 

4.2.2 Risicobeginsel 

Het risicobeginsel draagt bij aan een sluitende aanpak als er wordt gekeken naar het verband met structurele 

voorzieningen om de kans op het plegen van een strafbaar feit door een jongere in te schatten (preventief) en de 

kans op recidive te signaleren. Volgens het risicobeginsel moet er een intensievere behandeling plaatsvinden als 

de kans op recidive toeneemt. Immers het risico is niet bij iedereen, bij elk type delict of in alle omstandigheden 

                                                 
68 Kleiman en Kuyvenhoven (1997) p. 1 
69 Algemene Rekenkamer (2002) p. 6 
70 Ibid, p. 7 
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hetzelfde71. Als het risico op herhaling klein is kan er een lichte of zelfs geen interventie worden toegepast. Is het 

risico op herhaling daarentegen groot moet er een intensieve interventie plaatsvinden, die 40 tot 70 procent van 

iemands tijd in beslag zal nemen gedurende drie tot negen maanden72. Kortom, laag-risico-delinquenten vragen 

minimale behandeling, hoger-risico-delinquenten vragen intensieve behandeling73 . Volgens het risicobeginsel 

stemmen effectieve programma’s het risiconiveau af op het niveau (intensiteit en duur) van de behandeling. Een 

juiste afstemming (match) is cruciaal, als dat niet zo is kan de uitkomst tegengesteld zijn aan wat wordt 

nagestreefd en verwacht. Dat betekent dat een minimale behandeling van iemand bij wie het risico op herhaling 

groot is, kan leiden tot meer criminaliteit. Omgekeerd net zo, een bovenmatig zware reactie terwijl het risico op 

herhaling gering is kan dan juist uitmonden in meer criminaliteit74. Het is daarbij dus van belang dat er een 

betrouwbare en valide schatting van het recidiverisico is, hiervoor zijn verschillende instrumenten (assessment 

tools) ontwikkeld in Noord-Amerika. In Nederland is het ontwikkelen van instrumenten die het recidiverisico 

schatten nog in een beginstadium75. Het rapport van de Algemene Rekenkamer bevestigt dat er het van belang is 

om een (verkort) screeningsinstrument bij de politie in te voeren. Zo worden de potentiële risico’s in kaart 

gebracht, zodat de kans op het ontstaan van een criminele carrière wordt geminimaliseerd. 

 

4.2.3 Beginsel van behandelmodaliteit 

Bij een sluitende aanpak is het van belang dat er aandacht is voor verschillende gebieden in de veiligheidsketen. 

De interventie moet multi-modaal zijn, dat wil zeggen dat het programma zich richt op een veelheid van 

criminogene behoeften en niet slechts op één. Er gaat veel aandacht uit naar het leren van sociale vaardigheden 

door middel van cognitief en gedragsoriënteerde methodieken. Zo leren mensen inzien hoe gedrag tot stand komt 

en ontwikkelen ze zich op sociaal gebied. Het meeste resultaat wordt behaald door te belonen (positieve 

bekrachtiging) in plaats van straffen, de kans op succes wordt vier keer groter geschat 76 .  De Algemene 

Rekenkamer doet een aanbeveling aan de minister van Justitie die hierbij aansluit. Namelijk om structurele 

voorzieningen te treffen voor de vroegtijdige signalering van risico- of probleemgedrag bij jongeren die nog geen 

delict hebben gepleegd en voor de doorverwijzing van de jongeren naar de (vrijwillige) hulpverlening. Op deze 

wijze kunnen interventies zich richten op diverse criminogene oorzaken die samenhangen met het (verwachte) 

gedrag van de jongere77. 

4.2.4 Beginsel van programma-integriteit 

Het laatste beginsel dat bijdraagt aan een sluitende aanpak is dat van programma-integriteit. Het gaat om het 

integer opzetten en uitvoeren van een interventie. Effectieve programma’s zijn ontwikkeld en ontworpen aan de 

                                                 
71 Van der Laan & Slotboom (2002) p. 968 
72 Van der Laan (2004) p. 35 
73 Bonta (2004) p. 24 
74 Van der Laan & Slotboom (2002) p. 968 
75 Van der Laan (2004) p. 24 
76 Van der Laan & Slotboom (2002) p. 970 
77 Algemene Rekenkamer (2002) p. 7 
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hand van theoretische verklaringen van crimineel gedrag. Methodieken en methoden worden toegepast die 

betrekking hebben op de criminogene oorzaken. Ook heeft programma-integriteit betrekking op het volledig 

uitvoeren van een programma. Er is namelijk op basis van de theorie een stelsel van activiteiten uitgezet. Elke 

activiteit draagt bij aan een integrale bestrijding van het criminaliteitsprobleem. Als bijvoorbeeld bij een analyse 

van probleemgedrag wordt vastgesteld dat slechte relaties met de sociale omgeving (familie) van de betrokkene 

een belangrijke rol spelen, dan zal er daadwerkelijk iets gedaan moeten worden aan de verbetering van die 

relaties. Gebeurt dat niet dan zal de interventie niet integraal zijn en zal het eindresultaat uitblijven of slechts voor 

een deel worden bereikt78. Bepaalde elementen moeten dus niet worden overgeslagen in de uitvoering van het 

programma. Hierbij kan gedacht worden aan het stelselmatig bijhouden van de vorderingen van de jeugdige, 

waarbij zonodig het programma wordt bijgesteld. Ook het element van de nazorg moet aandacht krijgen ter 

voorkoming van recidive. Vandaar dat de processen van monitoring en evaluatie van het programma een 

belangrijke plaats moeten innemen79. Dat zorgt voor een hoge mate van zekerheid over de effectiviteit van het 

behandelingsprogramma. Ook de programma-integriteit komt naar voren in het rapport van de Algemene 

Rekenkamer. Zo blijkt uit het onderzoek dat er gebrek is aan betrouwbare informatie over hoe de jongeren de 

strafrechtketen doorlopen80.  

 

4.3 Persoonsgebonden aanpak 

Naast een sluitende aanpak is er nog een aantal voorwaarden en beginselen waar rekening mee gehouden moet 

worden in het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit. Dit komt neer op een persoonsgebonden aanpak, 

dus gericht op het specifieke individu en zijn context.  

 

4.3.1 Optreden 

Wat de voorwaarden betreft is het van belang dat door de jongere wordt begrepen dat hij gestraft wordt. Ook de 

soort straf moet voor de jongere begrijpelijk zijn. Het helpt als de activiteiten in het kader van een straf als zinvol 

worden ervaren. De straf moet ook rechtvaardig gevonden worden. De intentie is om de dader te laten inzien dat 

hij een norm overschreden heeft en dat anderen ook worden gestraft als zij overtredingen begaan, anders zal het 

effect klein(er) zijn. Verder moeten straffen een zekere variatie bezitten. Zo wordt voorkomen dat er gewenning 

optreedt na verloop van tijd, en het effect verdwijnt.  

4.3.2 Behoeftenbeginsel  

Het behoeftenbeginsel van de ‘what works-principles’ richt zich op de criminogene behoeften (‘needs’) van de 

dader. Dit zijn kenmerken, risicofactoren en problemen die rechtstreeks samenhangen met het delinquente 

gedrag. Het gaat om de persoon van de dader, zijn bezigheden, sociale omgeving en leefsituatie. Voorbeelden 

                                                 
78 Van der Laan & Slotboom (2002) p. 970 en Van der Laan (2004) p. 37 
79 Bol (2002) 
80 De Jonge & Van de Linden (2004) p. 33 
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van criminogene behoeften zijn bijvoorbeeld gebrekkige sociale relaties, slechte huisvesting, geen werk, 

verslavingsproblematiek en onvoltooide opleiding. Het aanpakken van deze criminogene oorzaken vermindert 

recidive81. Een interventie moet zich dan richten op het wegnemen van anti-sociale houdingen en opvattingen, 

stimuleren van pro-sociale attitudes en opvattingen en het aanbieden van positieve identificatie met niet-criminele 

rolmodellen. In het literatuuronderzoek ‘Jeugdcriminaliteit over de grens’ wordt benoemd dat onder meer 

vaardigheidstrainingen die structuur bieden en gedragstherapeutische interventies succesvol zijn. Ook zijn 

volgens het onderzoek gezins- en systeemgerichte interventies effectief. De privacy van het gezin is erg belangrijk 

in Nederland. Dit is een groot goed, maar het gevaar is dat er te laat wordt ingegrepen82. De niet-criminogene 

oorzaken zoals eigenwaarde, depressie en angstgevoelens kunnen worden behandeld. Dat zal echter niet 

effectief zijn in de zin dat daardoor de kans op herhaling afneemt. Hierbij geldt evenals bij het risicobeginsel dat er 

een correcte, individuele beoordeling van de problemen van de dader moet zijn, omdat het vaak om een complex 

van factoren gaat die de aandacht verdienen83.  

4.3.3 Responsiviteitsbeginsel 

Bij het responsiviteitsbeginsel gaat het erom dat de behandeling wordt aangeboden in een stijl en vorm die passen 

bij het individu. Belangrijk is de afstemming tussen de dader en zijn intellectuele en sociale capaciteiten, de 

uitvoerder van de interventie en het programma en de methodiek die worden gebruikt84. Dus niet alle interventies 

zijn voor alle daders geschikt, de uitvoerders moeten kunnen inschatten wat haalbaar en aanvaardbaar is. Zo kan 

een zeer angstig en introvert persoon bijvoorbeeld moeilijk meekomen in een groepstherapie, maar bij individuele 

begeleiding zich op zijn gemak voelen85. Naast het programma, moet er ook een match zijn tussen de uitvoerder 

van de interventie en de dader. Zo past bij een sterk introverte dader geen extraverte behandelaar of andersom86. 

4.3.4 Professionaliteitsbeginsel 

Het professionaliteitsbeginsel heeft betrekking op de uitvoerders van de interventie. Het hangt samen met het 

beginsel van programma-integriteit. De behandelaar van de dader moet professioneel te werk gaan, dus niet 

impulsief en intuïtief. Dat wil zoveel zeggen als goed opgeleid en getraind, in staat een programma aan te passen 

aan individuele behoeften en mogelijkheden (responsiviteitsbeginsel)87.  

4.3.5 Beginsel ‘gemeenschap-georiënteerd’ 

Dit is het laatste beginsel van de ‘what works-principles’. Dit beginsel stelt dat bij voorkeur interventies moeten 

worden ingevoerd waarbij de betrokkene niet uit zijn sociale omgeving wordt verwijderd. Dus in plaats van een 

                                                 
81 Bol (2002) en Van der Laan en Slotboom (2002) p. 969 
82 Bol (2002) 
83 Van der Laan & Slotboom (2002) p. 969 
84 Van der Laan (2004) p. 25 
85 Bonta (2002) p. 25 
86 Van der Laan & Slotboom (2002) p. 970 
87 Ibid, p. 971 
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residentiële (zoals gevangenisstraf) wordt er een ambulante (zoals taakstraf) opgelegd. Hierbij is het van belang 

dat aan het beginsel van programma-integriteit wordt voldaan en aan het professionaliteitsbeginsel88.   

 

                                                 
88 Van der Laan & Slotboom (2002) p. 971 

Conclusie 

De kenmerken van twee methodes die effectief zijn in de aanpak van jeugdcriminaliteit zijn in dit hoofdstuk aan 

bod gekomen. Zeker is dat een sluitende aanpak een positieve bijdrage levert aan het voorkomen en bestrijden 

van jeugdcriminaliteit. Sluitend betekent dat partners betrokken zijn op de diverse leefgebieden van de jongere 

en eenduidig reageren. Verder moeten er structurele maatregelen worden genomen, zodat wordt voorkomen 

dat jongeren een delict plegen of dat recidive optreedt. Bij de repressieve maatregelen moet er sprake zijn van 

onmiddellijk en consequent optreden door de betrokkenen. Andere kenmerken voor een sluitende aanpak zijn: 

oog voor risicofactoren, een behandeling gericht op meerdere factoren en sprake van programma-integriteit. 

De andere methode is de persoonlijke aanpak. Die heeft als kenmerken dat de sancties uitgevoerd moeten 

worden in de sociale gemeenschap, variëren en door de jongere begrijpelijk worden gevonden. Wat de 

behandeling betreft moet dit gericht zijn op de criminogene behoeften van de jongere. De interventie moet door 

professionals worden uitgevoerd en passen bij het specifieke individu.  
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5. Methoden en technieken 
 

De voorgaande hoofdstukken hebben de theorie uiteengezet betreffende de aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit. De nadruk is gelegd op integraal veiligheidsbeleid en persoonsgebonden en sluitende aanpak van 

jeugdcriminaliteit. Reden daarvoor is dat er geen onderzoek is gedaan naar de meest effectieve aanpak van de 

veel voorkomende criminaliteit. Wel zijn er cases te vinden met betrekking tot vernielingen, diefstal uit 

motorvoertuigen en fietsendiefstal, maar deze bieden geen houvast voor een theoretische basis voor 

vervolgonderzoek89. De theoretische verbanden zoals besproken in de hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn vereenvoudigd 

weergegeven in figuur 5.1. Wat betreft het integraal veiligheidsbeleid (zie deelvraag II) is er een indeling van de 

drie cruciale kenmerken van het integraal veiligheidsbeleid gemaakt, gebaseerd op een groot aantal bronnen. De 

reeds behandelde deelvraag III zoomt nader in op de jeugd. Zij zijn meestal de plegers van ‘kleine’ delicten. Deze 

deelvraag heeft met name de ‘what works-principles’ als theoretische basis, omdat daar concreet wordt gesproken 

over maatregelen die effectief zijn bij de aanpak van delinquente jongeren. De opdeling van de aanpak in sluitend 

en persoonlijk richt zich op de interventies (sancties én behandeling) van de jongere. 

 

 

In de komende hoofdstukken 6, 7 en 8 zal op basis van dataverzameling in de regio Gooi en Vechtstreek 

antwoord worden gegeven op de empirische deelvragen. In dit hoofdstuk zullen de gebruikte methoden en 

technieken worden verantwoord die zijn gebruikt voor de dataverzameling en het analyseren van de data.  

                                                 
89 Zoals de projecten ‘aanpak fietsendiefstal’, ‘aanpak graffiti’, ‘de uitdaging’, ‘help vandalisme afbreken’ (beide vernieling) en 
‘niets erin niets eruit’ (auto-inbraken).  
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Figuur 5.1 – Opzet theoretisch kader 
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5.1 Onderzoekstechnieken 

 
5.1.1 Documentenanalyse  

Er wordt relevante informatie verzameld voor de beantwoording van de hoofdvraag door het analyseren van 

documenten. De documenten worden doorgenomen aan de hand van de kenmerken van een integraal 

veiligheidsbeleid. Deze documenten zijn beleidsplannen zoals het integrale veiligheidsbeleid van gemeente 

Hilversum en beleidsplannen van de politie Gooi en Vechtstreek. De aandacht voor de integrale aanpak wordt zo 

zichtbaar. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat het een afspiegeling is van de beoogde 

aanpak. Uit de interviews komt naar voren hoe het in praktijk eraan toe gaat bij de ‘street level bureaucrats’. De 

aanpak van jeugdcriminaliteit wordt niet geanalyseerd aan de hand van documenten, omdat er geen documenten 

zijn die naast de interviews meerwaarde leveren aan een antwoord op deelvraag V. 

5.1.2 Interviews 

Respondenten 

De interviews worden gehouden met de kernpartners die samenwerken in de bestrijding van veel voorkomende  

criminaliteit. Dit zijn politie, gemeente, welzijnswerk en openbaar ministerie. Er worden in het totaal 16 interviews 

afgenomen. Bij de keuze voor de respondenten is gelet op hun functie en standplaats om een representatief beeld 

van de regio Gooi en Vechtstreek te krijgen.   

 

Er worden zes personen geïnterviewd bij de politie Gooi en Vechtstreek, elk in een kantoorfunctie. Dit zijn de 

beleidsmedewerkers voor district Noord en Zuid, de plaatsvervangende korpschef en directeur politie, de vorige 

coördinator en huidige projectleider jeugd, veelplegers en huiselijk geweld en de districtchef Zuid met de 

portefeuille jeugd. Zij bezitten veel kennis over de aanpak van jeugdcriminaliteit en over integraal 

veiligheidsbeleid. Echter, dit zou een eenzijdig beeld geven als er geen interviews werden gehouden met de 

uitvoerende medewerkers bij de politie, dit zijn de wijkagenten en jeugdagenten. In totaal worden er vier agenten 

geïnterviewd. Deze personen kunnen informatie bieden over de aanpak van de veel voorkomende criminaliteit in 

de praktijk. Op deze wijze wordt theorie en praktijk onderzocht. Er is gekozen voor een agent uit de grootste 

gemeente van district Noord (Huizen) en voor de grootste gemeente van district Zuid (Hilversum). De andere twee 

agenten komen uit kleinere en rustigere gemeentes namelijk Blaricum en Wijdemeren. Er worden ook drie 

beleidsmedewerkers geïnterviewd van de lokale overheid. De beleidsmedewerkers jeugd en openbare orde, 

veiligheid en crisisbestrijding in Hilversum. Van deze gemeente is bekend dat zij voorloper is met beleidsvorming. 

Ook is er een interview afgenomen met de beleidsmedewerker openbare orde, veiligheid en rampenbestrijding in 

Weesp, een kleinere gemeente. Er worden ook interviews gehouden met een jeugdwerker en met een 

opbouwwerker in de Hilversumse Meent en Hilversum, zij behoren immers ook tot de partners in veiligheid. Tot 

slot, wordt er een interview afgenomen met een parketsecretaris van de politie Gooi en Vechtstreek. Dat is een 
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stevige juridische inhoudelijke functie90, waardoor zicht wordt verkregen op de strafrechtelijke kant van de aanpak 

van de jongeren.  

 

Zoals uit bovenstaande blijkt zijn er personen met hele diverse achtergronden, gemeentes, organisaties en 

functies geïnterviewd. Dit alles om een representatief beeld te krijgen van de regio Gooi en Vechtstreek, om zo de 

betrouwbaarheid van het onderzoek te vergroten. 

 

Verantwoording methode 

Er worden gestructureerde kwalitatieve interviews afgenomen. Dit is de meest geschikte methode, omdat het 

enerzijds ruimte geeft aan respondenten om vrij te spreken en anderzijds gericht is op het verkrijgen van de 

specifieke informatie. De ruimte voor de respondenten is in dit onderzoek noodzakelijk, omdat er niet alleen 

feitelijke informatie wordt gevraagd, maar ook de visie van de respondenten op de onderwerpen. Dit geldt 

helemaal bij het vragen naar de faal- en succesfactoren van de aanpak ven veel voorkomende criminaliteit. De 

keuze voor structuur en vooraf opgestelde vragen tijdens de interviews is in zekere zin een ingebouwde garantie. 

Zo wordt de kennis verkregen die gemeten moet worden om een antwoord op de onderzoeksvragen te krijgen. De 

vragen voor de interviews zijn ingedeeld op basis van de drie empirische deelvragen: IV, V en VI. Deze vragen 

zullen worden behandeld in de hoofdstukken 6, 7 en 8. 

 

Om de interviews goed te laten verlopen en zeker te zijn van de juistheid en betrouwbaarheid van de antwoorden 

is er aandacht besteed aan een aantal zaken. Betrouwbaarheid is de mate waarin de metingprocedure dezelfde 

uitkomst geeft met betrekking tot een bepaald kenmerk elke keer dat het wordt gemeten onder exact dezelfde 

omstandigheden 91 . Ten eerste is er aandacht besteed aan het feit dat respondenten sociaal wenselijke 

antwoorden kunnen geven. Daarom is ervoor gewaakt om de vragen niet suggestief te formuleren. Ten tweede 

worden er in de interviews controle vragen gesteld en worden (onduidelijke) antwoorden samengevat, om zo een 

verkeerde interpretatie van het antwoord te vermijden. Ten derde wordt vooraf aan het interview gezegd dat de 

gegeven antwoorden alleen worden gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Tot slot bestaat de kans dat niet alle 

respondenten een antwoord weten op de gestelde vragen. Een beleidsmedewerker van de gemeente weet 

mogelijk niet hoe de strafrechtelijke aanpak van jeugdcriminaliteit in zijn werk gaat. Evenzo weet een wijkagent 

mogelijk weinig van de beleidscyclus af. Elke respondent heeft zijn vakgebied, daar zal tijdens de interviews goed 

op worden doorgevraagd, om zo het maximale resultaat te behalen.  

  

De locatie van de interviews zijn door de respondenten bepaald en vinden zodoende plaats in de eigen omgeving 

van de respondent. Voordeel hiervan is dat de respondent zich op zijn gemak voelt en makkelijker spreekt. De 

                                                 
90 Website Openbaar Ministerie (juni 2008) 
91 McCall (2001) p. 309 



Janine de Graaf BA - 3076881 
 

 36 

interviews worden één op één in een aparte ruimte afgenomen, zodat de respondent zich vrij voelt om negatieve 

dan wel minder sociaal wenselijke antwoorden te geven. Ook het feit dat de interviews zijn opgenomen bevordert 

de betrouwbaarheid. Dit komt de betrouwbaarheid ten goede, evenals het feit dat de interviews zijn opgenomen. 

Groot voordeel van opnemen is dat er geen informatie verloren gaat, helemaal omdat er soms twee interviews 

(achter elkaar) op een dag zijn gepland en uitwerking niet altijd direct mogelijk is. Er zal dus geen informatieverlies 

plaatsvinden.  

5.2 Operationalisatie 

Het is van belang om daadwerkelijk te meten wat je wilt weten, daarin levert de operationalisatie een belangrijke 

bijdrage. Validiteit is de mate waarin de metingprocedure uitkomsten geeft die accuraat de variabele weergeven 

die gemeten wordt92. Over het algemeen streeft men er naar bij begrippen niet één, maar meerdere indicatoren te 

zoeken. Des te meer indicatoren je hebt, des te minder je afhankelijk wordt van toevallige invloeden93 . De 

belangrijkste onderzoeksmethode in dit onderzoek is interviewen. In deze paragraaf zullen de (sub)indicatoren van 

de dimensies ‘integraal veiligheidsbeleid’ en ‘aanpak jeugdcriminaliteit’ uiteen worden gezet. Door het gebruik van 

de juiste indicatoren, kunnen de dimensies betrouwbaar worden gemeten. Dit gebeurt op basis van de theorie 

behandeld in het theoretisch kader.  De centrale vraag in het onderzoek luidt: ‘In hoeverre is de aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit met in het bijzonder jeugdcriminaliteit in de regio Gooi en Vechtstreek effectief te 

noemen?’. De deelvragen hebben betrekking op de verschillende aspecten van deze vraag, namelijk integrale 

veiligheid, jeugdcriminaliteit en hoe deze factoren de aanpak van veel voorkomende criminaliteit beïnvloeden.  

5.2.1 Begrippen en indicatoren 

Integraal veiligheidsbeleid 

Integraal veiligheidsbeleid speelt een belangrijke rol in bij de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. De 

empirische deelvraag betreffende dat onderwerp luidt: ‘In hoeverre is er sprake van een integrale aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit binnen de regio Gooi en Vechtstreek?’ Dit kan worden gemeten aan de hand van de 

verschillende dimensies van de kenmerken van een integraal veiligheidsbeleid: veiligheidsketen, partners en 

beleidscyclus.  

 

Ten eerste is er de veiligheidsketen die effectief is als de keten (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en 

nazorg) van begin tot eind wordt doorlopen. Na pro-actie komen er nog delicten voor, was er geen vervolgstap in 

de keten dan zou er niets met deze output gebeuren.   

• Toegepaste methode. De schakels van de veiligheidsketen die worden toegepast. Bijvoorbeeld: welke 

schakel dominant is, en of de cyclus van de veiligheidsketen volledig wordt doorlopen. 

• Onderlinge verhouding. De wijze waarop de schakels zich onderling tot elkaar verhouden. 

                                                 
92 McCall (2001) p. 308  
93 Gastelaars (2003) p. 179 
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Het tweede kenmerk van integraal veiligheidsbeleid zijn de partners. Het is van belang dat de partners gedurende 

de beleidscyclus betrokken zijn.  

• Betrokken partners. De relevante partners in de aanpak van veel voorkomende criminaliteit en 

betrokkenheid in de beleidscyclus.  

• Functies. De onderlinge taakverdeling tussen de partners op schrift en in de praktijk.  

• Relaties. De afstemming, coördinatie en samenwerking tussen de partners.  

 

Het derde kenmerk is de beleidscyclus. De beleidscyclus moet volledig worden doorlopen wil het een maximale 

bijdrage leveren aan de aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  

• Beleidsvorming. De wijze waarop beleid wordt gevormd en of dit gebeurt middels afstemming van 

gezamenlijke instrumenten en doelstellingen. 

• Beleidsuitvoering. De wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd, waar de prioriteiten liggen en de wijze 

waarop draagvlak wordt gecreëerd. 

• Beleidsevaluatie. Hoe en in welke mate er beleidsevaluaties plaatsvinden.  

 

Aanpak van jeugdcriminaliteit 

Het tweede begrip dat om operationalisatie vraagt is ‘aanpak van jeugdcriminaliteit’. De vraag die moet worden 

beantwoord is: ‘In welke mate is er een sluitende en persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit in de regio 

Gooi en Vechtstreek?’ Er zijn twee indicatoren te benoemen, de sluitende en persoonsgebonden aanpak.  

 

De eerste indicator is een sluitende aanpak. Deze bestaat uit vijf subindicatoren, uiteengezet in hoofdstuk 4. 

• Onmiddellijk. Het direct optreden van de (straat)professionals bij een misdrijf gepleegd door een jongere. 

• Consequent. Te allen tijde optreden tegen ongewenst gedrag door de diverse partners. Ook het eenduidig 

optreden door de partners in de handelswijze.  

• Risicobeginsel. Of er voorzieningen zijn waarmee de kans op recidive wordt gemeten, en of er überhaupt 

rekening met het recidiverisico wordt gehouden met de strafbepaling. 

• Beginsel van behandelmodaliteit. Richt de interventie zich op één of meerdere criminogene factoren.  

• Beginsel van programma-integriteit. Het integer en volledig uitvoeren van een interventie. 

 

De tweede indicator heeft betrekking op de persoonsgebonden aanpak van de jongeren.  

• Begrijpelijk. Het optreden wordt als logisch en zinvol ervaren door de jongeren. 

• Variatie. De interventies variëren als een jongere meerdere delicten pleegt.  

• Behoeftenbeginsel. De interventie richt zich op de criminogene factoren, dat zijn de factoren die het 

ongewenste gedrag veroorzaken.  
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• Responsiviteitsbeginsel. In stijl en vorm moet de interventie specifiek worden afgestemd op de delinquent. 

• Professionaliteitsbeginsel. De uitvoerder van de interventie moet goed opgeleid en getraind zijn, 

professioneel te werk gaan.  

• Beginsel ‘gemeenschap-georienteerd’. De sanctie moet uitgevoerd worden in de sociale omgeving van de 

jongere zelf.  

 

Faal- en succesfactoren 

De derde empirische deelvraag: ‘Welke elementen worden door de betrokken actoren gezien als faal- en 

succesfactoren bij de aanpak van veel voorkomende criminaliteit?’ Hier wordt expliciet naar gevraagd in de 

interviews. Het gaat om de visie van de respondenten. 

• Faalfactoren. De factoren die een negatieve invloed hebben op de aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit.  

• Succesfactoren. De factoren die een positieve bijdrage leveren aan de aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit.  

 

 
Figuur 5.2 – Operationalisatie veel voorkomende criminaliteit  
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5.3 Analyse 

De subindicatoren worden onderzocht in de regio Gooi en Vechtstreek door het houden van interviews en 

bestuderen van documenten. De interviewvragen (zie bijlage 3A) zijn gebaseerd op de operationalisatie. De 

interviews worden volledig uitgeschreven, zodat alle uitspraken worden meegenomen. Ook de uitspraken die op 

het eerste gezicht onbelangrijk lijken, maar wel waardevol blijken te zijn. De resultaten worden geanalyseerd, dat 

gebeurt met behulp van het computerprogramma MaxQDA. In dit programma zijn categorieën gemaakt op basis 

van de (sub)indicatoren, in bijlage 3C is de categorisering van MaxQDA te vinden. De gegevens worden per 

subindicator bestudeerd en zodoende inzichtelijk gemaakt. Bij het analyseren van het verzamelde materiaal uit de 

interviews is er rekening gehouden met het feit dat sommige uitspraken bij meerdere categorieën in te delen zijn. 

Op basis van de (sub)indicatoren zijn criteria opgesteld, welke in bijlage 3B zijn opgenomen. Aan de hand van de 

gestelde criteria kan worden getoetst in hoeverre er sprake is van een effectieve aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit in de regio Gooi en Vechtstreek. 
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6. Integrale aanpak Gooi en Vechtstreek 
 

In dit hoofdstuk zal op basis van onderzoek in de regio Gooi en Vechtstreek een antwoord worden gegeven op de 

vraag: 

IV       In hoeverre is er sprake van een integrale aanpak van 

veel voorkomende criminaliteit binnen de regio Gooi en Vechtstreek? 

 

Per kenmerk wordt er een analyse van de data gemaakt. Dit wordt getoetst aan de gestelde criteria. Op basis 

daarvan kan een conclusie worden getrokken over de mate waarin de aanpak van veel voorkomende criminaliteit 

integraal is in de regio Gooi en Vechtstreek. 

6.1 Veiligheidsketen 

 

Preventie aandacht 

Alle respondenten benoemden dat preventie een zeer belangrijke rol speelt in de aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit. Er moet aan de voorkant worden ingegrepen, omdat repressie alleen onvoldoende is en “ongelooflijk 

veel inspanning en geld kost”. Als de preventieve maatregelen niet leiden tot waar het moet leiden dan komt de 

repressie inzicht. Vormen van preventie zijn bewustwording van de burgers zelf, bijna de helft van de 

respondenten benadrukt met klem dat dat meer moet gebeuren. Dit geldt met name bij diefstal uit de auto. 

Daarnaast benoemt ongeveer een kwart van de respondenten het belang van fysieke maatregelen. Dat zijn hele 

concrete vaak eenvoudige ingrepen, zoals heggen snoeien en straatverlichting plaatsen.  

 

Utopie 

Wat opvalt is dat er wordt gewezen op het belang van preventie, maar dat tegelijkertijd een derde nadrukkelijk 

wijst op het feit dat helemaal voorkomen een utopie is. Zo verwoordt een respondent: “Het is van belang in de 

veiligheidsketen dat er veel nadruk ligt op preventie. Op deze manier kan veel worden voorkomen, zodat repressie 

minder nodig is.” Veel voorkomende criminaliteit wordt gezien als een zeer complex iets en een patroon is vaak 

niet zichtbaar bij bijvoorbeeld vernielingen, diefstal uit de auto of fietsendiefstal. Vandaar dat er, met name door de 

politie, wordt geïnvesteerd op de repressieve kant. Een respondent formuleert het heel duidelijk: “‘Het is niet te 

voorspellen wanneer en waar veel voorkomende criminaliteit is. Daardoor is er met name een repressieve aanpak 

momenteel.” 

 

 

 



Janine de Graaf BA - 3076881 
 

 41 

Vroegtijdig ingrijpen 

Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat er meer aandacht zou moeten liggen bij de preventieve 

aanpak van jongeren. Op die manier kan worden ingegrepen voordat de jongere afglijdt en uiteindelijk uitgroeit tot 

een “reddeloze crimineel”. Uit de interviews blijkt dat er meer aandacht moet zijn voor het vroegtijdig ingrijpen en  

dat het besef van die noodzaak binnen de organisaties groeit. In een kwart van de interviews wordt het gebrek 

aan een preventieve aanpak toegeschreven aan het capaciteitsprobleem bij de politie Gooi en Vechtstreek. Zo is 

de regie van het schooladoptieplan (voorlichting in groep 7 en 8), in het kader van de kerntakendiscussie, van de 

politie overgegaan naar Bureau Halt. Door aanloopproblemen worden er momenteel veel minder lessen gegeven. 

Het project wat door wijk- en jeugdagenten als succesvol wordt bestempeld is daardoor in een neerwaartse spiraal 

gekomen. De agenten vinden deelname aan het project belangrijk, omdat dit het kennen van en gekend worden 

door de jongeren sterk vergroot.  

 

Organisatiegebonden aanpak 

Uit ruim de helft van de interviews blijkt dat het sterk organisatie afhankelijk is welke aanpak er wordt gehanteerd. 

De respondenten wijzen erop dat de gemeente voornamelijk preventief bezig is en dat ook hoort te zijn. Bij de 

politie ligt de nadruk op repressie met het doel recidive te voorkomen en het handhaven van de openbare orde en 

veiligheid. Opvallend is dat de respondenten van de politie daarentegen juist wél wijzen op het belang van een 

preventieve aanpak, ook vanuit haar organisatie. Eén van de respondenten geeft dit aan: “Voor politie is het ook 

beter om te voorkomen dan te genezen. Je schiet zo weinig op als je repressief aan de gang gaat. Vaak blijkt het 

bij het opnemen van aangiften, want een daderindicatie is er niet.” Verder wordt erop gewezen dat de plannen van 

politie en gemeente meer in elkaar moeten sluiten. Als dat gebeurt is de afstemming tussen preventie en repressie 

ook beter. Nu wordt er sterk geleund op de politie. De beleidsmedewerkers van zowel gemeente als politie geven 

aan dat er preventieve maatregelen moeten komen die zich met name richten op bewustwording. 

6.1.1 Documenten 

Uit de analyse van de gezamenlijke veiligheidsplannen blijkt dat er veel aandacht is voor de veiligheidsketen in de 

aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Met name voertuigcriminaliteit komt in elk plan aan bod. De diefstal 

af/uit auto’s staat in alle gemeenten met uitzondering van Hilversum op de prioriteitenlijst. Vernielingen (auto) en 

fietsendiefstal staan evenzo hoog aangeschreven in de gemeenten94. Andere vernielingen komen niet aanbod in 

de jaarwerkplannen met uitzondering van het integrale veiligheidsbeleid van Hilversum waar maatregelen staan 

voor vernielingen gepleegd door jeugd na het uitgaan. In de geanalyseerde veiligheidsplannen valt op dat er 

aandacht is voor de gehele veiligheidsketen van pro-actie tot en met nazorg. In de jaarwerkplannen staan 

schema’s waarin duidelijk staat weergegeven wie welke rol op zich neemt. Niet bij alle schakels uit de keten staat 

                                                 
94 Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 p. 15 
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een kruisje bij de aanpak van de diverse vormen van voertuigcriminaliteit. Dus niet alle schakels uit de 

veiligheidsketen komen steeds aanbod, waardoor de cyclus onderbroken wordt. Zie figuur 6.1. 

 

Figuur 6.1 – Schema integrale aanpak fietsendiefstal gemeente Wijdemeren 

 

Bij deze werkwijze is een kanttekening te plaatsen. Namelijk dat het veelal onduidelijk is welke van de genoemde 

activiteiten horen bij welke schakel uit de veiligheidsketen. Kritischer bekeken, kan worden afgevraagd of de 

schakel waar een ‘x’ in staat ook daadwerkelijk mee doet in de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. 

Bijvoorbeeld, bij de aanpak van fietsendiefstal heeft de gemeente Wijdemeren als taak preventie en nazorg. 

Preventie komt terug in de maatregel ‘voorlichting beperken risico’s fietsendiefstal’, maar dat is de enige activiteit 

die benoemd wordt. Ander voorbeeld, in de gemeente Weesp staat de rol van OM beschreven als preventie, 

repressie en nazorg, maar in de activiteitenlijst van autokraak staat niets ingevuld bij OM. Nog een kritische noot 

betreft het eenduidig gebruik van de termen van pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg in de 

documenten. Hier is geen sprake van. De definities worden in veel jaarwerkplannen genoemd, maar het 

toepassen daarvan is verschillend. Zo zijn bij een schema in Weesp preparatie en repressie aangekruist bij OM en 

bij een schema in Wijdemeren alleen repressie, terwijl in beide plannen als enige activiteit ‘strafrechtelijke 

handhaving’ wordt genoemd. Ook is het in veel veiligheidsplannen onduidelijk wat met de activiteiten van nazorg 

bedoeld wordt.  

 

INTEGRALE AANPAK  
Doelstelling • Stabilisering van het aantal fietsendiefstallen (gemiddeld 50 diefstallen over de 

afgelopen 4 jaar) en waar mogelijk terugdringen 
• Tegengaan van de handel in gestolen fietsen 

Doelgroep Slachtoffers en daders 
 

Partners en hun rollen in de 
veiligheidsketen Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg 

Gemeente  X   X 
Politie    X X 
Openbaar Ministerie    X X 
Activiteiten en/of producten  
Gemeente • Voorlichting beperken risico’s fietsendiefstal  
Politie • Continue monitoring en analyse als input voor gerichte opsporing daders     

• Extra aandacht gaat uit naar bekende daders en veelplegers 
Openbaar Ministerie •  Strafrechtelijke afhandeling 
Meetpunten •  Aantal aangiften 
Instrumenten • www.hetccv.nl 
Ambitieniveau  
(landelijk/lokaal) 

• In het beleidsprogramma 2007-2011 wordt uitgegaan van een landelijke daling 
van 100.000 fietsendiefstallen in 2011. Hiervoor wordt medio 2008 een grote 
publiekscampagne georganiseerd. Op lokaal niveau zullen vooral passief de 
ontwikkelingen (zoals de invoering van een landelijk registratiesysteem) gevolgd 
worden. Pas wanneer blijkt dat er daadwerkelijk ‘hotspots’ in de gemeente 
bestaan waar veel fietsen worden gestolen, dan zullen er eventueel aanvullende 
maatregelen genomen worden. 

SPEERPUNT 2008: 
• Voorlichting beperken risico’s fietsendiefstal 
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Wat nog meer opvalt is dat in de plannen de nadruk ligt op preventieve activiteiten, zowel bij politie als gemeente. 

De meeste kruisjes zijn gezet bij deze activiteiten. Gevolgd door repressie en nazorg. Hier ligt de nadruk op in de 

plannen. Dat komt ook naar voren in het het  Meerjarenbeleidsplan 2008-2011, waarin staat: “De inbreng van de 

politie zal zich vooral toespitsen op signaleren, adviseren, preventief en repressief aanpakken”. Ook in het 

integrale veiligheidsplan van Hilversum worden preventie en repressie duidelijk benoemd, de overige schakels 

komen nauwelijks aanbod. Dat er veel aandacht komt voor preventie is te verklaren als de bijlage van het 

jaarverslag 2007 wordt bekeken waaruit blijkt dat het ophelderingspercentage van veel voorkomende criminaliteit 

erg laag is. Het percentage van vernielingen is 10,6%, van diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 2,6% en 4,9% bij 

diefstal brom-, snor-, fietsen.  

 

Kortom 

Wat de criteria betreffende ‘Aandacht voor preventie’ en een ‘Evenwichtige verdeling tussen preventie en 

repressie’ is er het besef binnen de organisaties dat dit belangrijke criteria zijn in de aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit. Zo wordt aangegeven dat het effect van vroegtijdige signalering van probleemjongeren 

niet moet worden onderschat. Uit de interviews blijkt dat met name de gemeente meer preventieve maatregelen 

moet treffen, maar ook bij de politie moet meer nadruk leggen op preventie in plaats van repressie. Dat is nu te 

weinig het geval. In de jaarwerkplannen van de gemeenten is dat ook meegenomen. Preventieve maatregelen 

betreffende bewustwording, worden ook waardevol geacht door de respondenten. Het besef heerst ook dat de 

preventieve maatregelen alleen niet voldoende zijn om de veel voorkomende criminaliteit te laten afnemen. ‘Alle 

methoden inzetten van pro-actie tot nazorg’ gebeurt wel, maar niet naar behoren. Er is met name aandacht voor 

preventie en repressie, de overige elementen staan niet hoog op de prioriteiten. In de interviews konden de 

respondenten er weinig over vertellen, maar met name uit de analyse van de gezamenlijke veiligheidsplannen 

blijkt dat nogal eens schakels in de keten worden overgeslagen. Het besef is er niet dat het doorlopen van de hele 

cyclus leidt tot het beste resultaat. Daarnaast blijkt uit de plannen dat er geen eenduidig gebruik van de begrippen 

bestaat.  

6.2 Partners 

 

Betrokkenheid 

Gemeente 

Uit de interviews blijkt dat de gemeente de regierol steeds meer op zich neemt in het sturen en coördineren van 

een integraal veiligheidsbeleid. De politie was altijd trekker van integraal beleid en projecten, maar er is nu een 

overgangsfase waarin die rol steeds meer bij de gemeente komt te liggen. Zoals een beleidsmedewerker van de 

politie verwoordt: “Eerst maakten we alles zelf, vorig jaar gezamenlijk maar was politie belangrijk en dit jaar 

werken we eraan mee.” De gemeente zou volgens alle respondenten de regierol moeten hebben, maar ongeveer 
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driekwart geeft aan dat het nog niet zo is. Volgens hen zou de gemeente meer moeten opstaan en wijzen op de 

gemaakte afspraken. De meest benoemde oorzaak daarvoor heeft betrekking op de onvoldoende competentie en 

capaciteit die de gemeentes in huis hebben om de partners inclusief de “machtige poot van de politie” aan te 

sturen. Daarnaast heeft het te maken met partners die niet mee willen en/of kunnen werken, de verdeeldheid die 

binnen de gemeentelijke organisatie heerst of hangt het af van (botsende) persoonlijkheden en de waan van de 

dag. Toch zagen de respondenten de toekomst positief tegemoet, omdat het merendeel vond dat de gemeente op 

de goede weg zit. De gemeente neemt steeds meer de regisserende rol op zich, maar is nu slechts in de 

ontwikkelingsfase.  

 

Politie 

De taak van de politie is het signaleren van problemen, gemeente adviseren en de partners alerteren bij 

problemen. De politie heeft als taak het aanjagen van andere partners in het bijzonder de gemeente. De 

professionaliteit van de politie zit in het aandragen van juiste informatie. Ongeveer een derde van de 

respondenten geeft aan dat de politie teveel de problemen naar zich toetrekt om die zelf op te lossen, terwijl de 

burgers hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren en de gemeente betrokken kan en mag worden. Een 

kwart van de respondenten denkt dat het positief is dat de politie de stap maakt om integraler te denken dan 

“boeven vangen”.  

 

Welzijnswerk 

Er zijn diverse soorten welzijnswerkers: jongeren- en opbouwwerkers en maatschappelijk werkers. De 

jongerenwerkers hebben een signalerende functie, zij geven de signalen door aan instanties zoals politie, Bureau 

Jeugdzorg, school, ouders e.d. Alle wijk- en jeugdagenten en de welzijnswerkers zelf lieten zich uit over de 

kwestie van ‘vertrouwen’. Er is frustratie bij de politie over het feit dat jongerenwerkers de jongeren vaak niet 

aangeven, om het vertrouwen van de jongeren niet te beschamen. “Jongerenwerkers zijn vaak bang voor een 

breuk in het vertrouwen en dat jongeren niet meer komen en ik denk dat als de angst regeert je geen goed 

product neer kunt zetten.” De geïnterviewde jongeren- en opbouwwerker geven beide aan dat dit de meest 

moeilijke situatie is voor hen. Typerend is dat zij beide voorstander zijn van een hardere aanpak (zwaardere 

straffen) van jongeren. Het contact tussen politie en jongerenwerkers is wisselend per plaats en er is geen 

structureel contact. Oorzaak daarvan is dat jongerenwerkers komen en gaan: “Van de jongerenwerkers in 

Blaricum zijn er zoveel gekomen en gegaan, ik weet niet wie het nu is. Er zijn er wel zeven geweest en soms 

niemand.” Het is moeilijk om goede jongerenwerkers te krijgen in Nederland: “Ze liggen goed in de groep, maar 

hebben de juiste papieren niet of omgekeerd.”  

 

 

 



Janine de Graaf BA - 3076881 
 

 45 

Burgers 

De rol van de burgers in de aanpak van onveiligheid is minimaal, zo blijkt uit de gehouden interviews. Er komt 

informatie binnen bij wijkagenten en de gemeente, maar die wordt slechts meegenomen als het bij de juiste 

persoon aankomt. Structureel is er niets geregeld. Wel zijn er buurtpreventieverenigingen met betrekking tot 

woninginbraak en vandalisme. Burgers kunnen niet veel doen, omdat zij geen informatie ontvangen van de politie 

over wat er aan de hand is. Zij worden wel door gemeente en politie bewust gemaakt van problemen onder meer 

op wijkavonden. Burgers kunnen op wijkavonden projecten selecteren waarop wordt ingezet. Dat wordt als positief 

ervaren in het creëren van draagvlak.  

 

OM 

Het Openbaar Ministerie is een belangrijke partner in veiligheid. In het driehoeksoverleg, dat wordt gehouden met 

politie en de burgemeester, geeft het OM haar prioriteiten aan. Het OM bepaalt of een verdachte vervolgd gaat 

worden of niet. Daar heeft zij het monopolie op. Het OM kijkt naar de haalbaarheid van zaken en werkt met de 

politie samen in strafzaken.  

 

Andere partners betrokken bij integraal veiligheidsbeleid zijn horeca ondernemers met name in verband met 

diefstal uit de auto. Dit heeft een negatieve invloed op hun zaak. Verder spelen woningcorporaties een rol in het 

geheel, onder meer met betrekking tot woninginbraak. Soms zijn buurtverenigingen, religieuze instanties of de NS 

actief bij de bestrijding van onveiligheid.  

 

Samenwerking, afstemming en coördinatie 

Alle respondenten gaven aan dat de samenwerking tussen de partners beter kan. In de samenwerking tussen de 

partners bestaan zeer veel overlegvormen, dit werd door bijna alle respondenten bevestigd. Hierbij gaf bijna een 

derde aan dat er wordt doorgeschoten in overlegvormen, wat de effectiviteit niet ten goede komt. Enkele 

respondenten geven aan dat het van belang is dat de vertegenwoordigers in de overlegvormen wel mandaat 

hebben. Ander opvallend gegeven is dat de helft van de respondenten aangeeft dat de partners elkaar te weinig 

wijzen op hun verantwoordelijkheden, en het nakomen van de gemaakte afspraken. Hierbij is het vaak ook 

gewoon niet duidelijk wie, wat, wanneer doet en de doelen worden niet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdsgebonden) gemaakt. “Uiteindelijk ben ik er wel voorstander van dat je in de ketens wel kritisch 

naar elkaar bent. En aan de voorkant heel duidelijk afspreekt wat het resultaat aan de achterkant moet zijn.” 

Hierbij aansluitend geeft ongeveer een vijfde van de respondenten uit zichzelf aan dat de partners juist ook aan 

het begin van het proces én gedurende het proces betrokken moeten worden voor tussentijdse evaluatie en 

bijsturing. Dat is nu niet het geval. Daarnaast wordt het als positief ervaren dat de partners elkaar weten te vinden. 

“Het contact is er en als ik het contact maak dan wordt er serieus op gereageerd, ik denk dat dat het belangrijkste  
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is.” In de samenwerking is een punt van frictie de privacy gevoeligheid, dit speelt met name tussen politie en 

jeugdzorg. De samenwerking tussen de ketenpartners is niet altijd optimaal, met name tussen politie en jongeren- 

en opbouwwerkers kan het beter. Eenderde van de respondenten wijst in dat geval naar de cultuurverschillen 

tussen de organisaties, en dat het moeilijk is om de verschillende visies te verenigen tot één gezamenlijk doel. 

Hiervoor is een echte trekker nodig, die is er nu nog niet. De samenwerking tussen politie en gemeente kan met 

name beter met betrekking tot de afstemming. De volgende uitspraak illustreert dat: “Misschien moet je wel bij 

elkaar gaan zitten om het plan te schrijven, en dan de taken verdelen. Nu ben je met zijn tweeën bezig met een 

soort gelijk projectplan…”.  

6.2.1 Documenten 

Uit de geanalyseerde veiligheidsplannen blijkt dat de focus duidelijk ligt op een integrale aanpak. Nu wordt er 

samengewerkt tussen politie en gemeente, maar volgend jaar willen de gemeenten het plan maken met de andere 

partners. Zoals in een plan verwoord: “De gemeente Wijdemeren kent zoals hierboven aangegeven, nog geen 

meerjarig Integraal Veiligheidsplan, dat in overleg met alle veiligheidspartners is vastgesteld en waarop de 

jaarwerkplannen gebaseerd kunnen worden.” Opvallend is dat het wordt vermeldt in de plannen, maar dat niet 

duidelijk aangegeven hoe dat enigszins vorm wordt gegeven. Van de samenwerking met de externe partners is in 

de plannen zo goed als niets te vinden. Zij worden niet genoemd en de genoemde activiteiten worden alleen 

uitgevoerd door de gemeente, politie en OM. Dit ondanks dat er wordt gesproken over het betrekken van de 

partners in de uitvoering. Daarnaast komt in alle documenten naar voren dat de gemeente de regierol op zich zal 

nemen, zij heeft de sturende rol in handen. De gemeenten zijn zich daar terdege van bewust, in het plan van 

Bussum staat: “De regierol van de gemeente bestaat erin dit potentieel aan partners te organiseren, te faciliteren 

en het samenwerkingsproces te sturen”. In het Meerjarenbeleidsplan wordt de rol van de politie ook duidelijk 

benoemd ten op zichte van de partners: “Het gedragen als aanjager en vernieuwer in het beleidsnetwerk van 

veiligheidsactoren met als doel partners te bewegen in samenwerking en binnen de eigen verantwoordelijkheid, 

om zo de veiligheid in het gebied te verhogen.”  

 
Kortom 

Aan het criteria ‘Betrokkenheid externe partners: politie, welzijnswerk en burgers’ wordt gedeeltelijk voldaan. Er 

worden zeker partners betrokken in de beleidscyclus van integraal veiligheidsbeleid, maar is het alleen politie die 

intensief en het hele proces samenwerkt met de gemeente. Verder is welzijnswerk met name op het 

uitvoeringsniveau betrokken, en worden burgers te weinig betrokken volgens de respondenten. Overige partners 

zoals ondernemers worden indien nodig bij projecten betrokken. ‘Er moet sprake zijn van afstemming, coördinatie 

en samenwerking’. De samenwerking is niet optimaal tussen de partners, het grootste probleem hierbij zit in de 

betrokkenheid. De partners zijn niet continu betrokken bij het proces en er wordt te weinig gewezen op de 

verantwoordelijkheid van de partners in het nakomen van de afspraken. Die coördinerende taak moet de  
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gemeente zich meer eigen maken. Nu nemen politie en gemeente veelal samen de regierol op, maar de ‘regierol 

moet in handen zijn van de gemeente’. Er is wel een ontwikkeling gaande waarin de gemeente steeds meer de 

regierol op zich neemt, zoals ook blijkt uit de gezamenlijke jaarwerkplannen.  

6.3 Beleidscyclus 

 

Vorming 

De regisseur van integraal veiligheidsbeleid is de gemeente, in samenwerking met de politie vormen zij het beleid 

op basis van een veiligheidsanalyse. De politie levert gegevens aan bij de gemeente en geeft aan wat ze kunnen 

betekenen. Dit is de ideale situatie en gebeurt daadwerkelijk in de grotere plaatsen zoals Hilversum en Weesp. In 

kleinere gemeentes wordt er veel geleund op de politie. Er wordt geen werkgroep Kernbeleid gehanteerd in de 

gemeentes. In Hilversum en Weesp niet, omdat het volgens de beleidsmedewerkers niet meer nodig is. In de 

overige gemeenten wordt in de documenten vermeldt dat er volgend jaar een werkgroep Kernbeleid in het leven 

wordt geroepen.  

 

De andere partners zijn zo goed als niet betrokken bij de beleidsvorming. Denk aan jongerenwerkers, burgers, 

jeugd- en wijkagenten. De partners kijken naar het beleid en stemmen ermee in, maar er wordt niet veel capaciteit 

op ingezet. Vooraf is er wel sprake van een inventarisatie door de gemeente. De structurele betrokkenheid wordt 

wel belangrijk geacht. Eén van de respondenten zegt: ‘We willen er wel naartoe dat ze een partner om de tafel 

worden. Omdat zij veel dingen weten die door gemeente en politie ook herkend worden. Zij hebben contact met 

de mensen en praten wat makkelijker met ze. Zo komen ze achter bepaalde patronen waar je handig op in kan 

spelen.” De opzet heeft een andere respondent duidelijk voor ogen: “Je moet alle partners om de tafel hebben. Ga 

je eerst probleem analyseren, zodat je weet waar je over praat en wat je wilt bereiken en dan ieder terug naar zijn 

eigen organisatie om het uit te voeren.”  

 

Er is geen regionaal of lokaal beleid specifiek voor veel voorkomende criminaliteit. Dit wordt gedeeltelijk 

besproken in integraal veiligheidsbeleid van de gemeenten. Daarentegen zijn er wel projecten, zodat relevante 

partners kunnen worden betrokken. Deze worden door de politie opgezet en partners worden er indien nodig bij 

betrokken, het is vaak ad hoc reageren. Soms wordt er breder gekeken tijdens overleggen, dus of een plan in 

meerdere plaatsen toepasbaar is. Een regionaal beleid van veel voorkomende criminaliteit wordt als meerwaarde 

gezien.  

 

Uitvoering  

Bij de uitvoering van het beleid hebben de partners steeds meer een eigen taak. In de gezamenlijke 

veiligheidsplannen wordt het sinds kort heel concreet neergezet. Er wordt tijdens de interviews gewezen op het 
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feit dat de uitvoering weer plaats moet vinden door professionals en dat de gemeente daarin moet faciliteren. De 

link tussen beleid en uitvoering is nog niet optimaal. Er is een kloof tussen wat er binnen wordt bedacht en buiten 

wordt uitgevoerd door de ‘street level bureaucrats’. In de uitvoering neemt politie vaak het voortouw, als zij het 

alleen op kunnen knappen middels een projectje doen ze dat door ad hoc een plan van aanpak te maken en uit te 

voeren: “Ik denk dat wij als wijkteam Huizen-Blaricum niet veel integraal bezig zijn, als wij probleem in de wijk 

hebben proberen we dat zelf op te lossen.” Bij de uitvoering is het volgens de respondenten vaak niet duidelijk wie 

de kar trekt, en zou moeten trekken. Beide beleidsmedewerkers van de politie wijzen erop dat er intern sneller 

gereageerd moet worden op pieken.   

 

Evaluatie 

De respondenten geven aan dat er geen evaluatie is in de keten. Er zijn geen overleggen met elkaar, om te 

controleren, evalueren en waar nodig bij te sturen gedurende het hele proces. Dit gebeurt slechts aan het eind van 

het jaar, dan stellen gemeente en politie los van elkaar jaarverslagen op en wisselen die uit. Zoals een respondent 

het verwoordt: “De controle op de uitvoering is matig. Iedereen weet bij de uitvoering wat hij moet doen, maar je 

krijgt de ruimte om het niet te doen.” In de informele contacten kan er over worden gesproken, maar formeel is er 

geen structurele monitoring: “Er zijn verschillende partners die zo nu en dan samenwerken, maar dat moet 

eigenlijk continu, continu de lijn vinden, continu samen komen, continu evalueren en elkaar aanspreken op de 

verantwoordelijkheden…Overleggen om continu van wat gaan we doen doen doen. We moeten naar overleggen 

toe om terug te kijken. Waar gaan we heen. Wat hebben we gedaan. Dat is er niet.” Er is ook een gebrek aan 

gezamenlijke (SMART geformuleerde) doelen en maatregelen. Elke partner heeft het eigen belang voor ogen en 

houdt daaraan vast. Enkele respondenten benadrukten dat het opstellen van gezamenlijke doelen en het 

conformeren daaraan erg belangrijk is. De beleidscyclus is nu intern gericht en zou extern gericht moeten zijn.  

 

Prestatiesturing 

Met betrekking tot de veel voorkomende criminaliteit is er geen prestatiesturing. Er zijn landelijke prioriteiten in het 

kabinetsbeleid voor 2011, maar de verantwoordelijkheid is integraal. Prestatieconvenanten worden gezien als 

aanjager om de politie aan de gang te krijgen: “Als middel om aanpak te verstevigen, doelstelling of actie af te 

dwingen, werkt dat.” In het schrijven van bonnen ziet het merendeel van de respondenten niets, maar met 

betrekking tot het lik op stuk beleid en doorlooptijden zijn ze positief. Kritische noot van een respondent was 

waarom alleen Binnenlandse Zaken een  ‘zak met geld’ heeft om te sturen en de gemeente niet.   

6.3.1 Documenten 

Uit de geanalyseerde documenten blijkt dat er veel gesproken wordt over partners betrekken in de beleidscyclus, 

maar tot op heden is er geen sprake van. Er komt meer aandacht voor een integrale samenwerking zo blijkt uit de 

plannen, maar op welke wijze is nergens te vinden. Het is voor het jaar 2008 ook niet duidelijk welke taken de 
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externe partners, naast politie en OM, op zich moeten nemen in de uitvoering. In de jaarwerkplannen en het 

Meerjarenbeleidsplan is niets te vinden over de wijze waarop (tussentijds) integraal wordt geëvalueerd. In de 

jaarwerkplannen van de gemeenten worden wel meetpunten genoemd, wat positief is. Gebrek daarbij is wel dat er 

niet bij staat hoe vaak, wanneer en met welke partners. In het regionaal jaarverslag 2007 is ook geen terugblik op 

de samenwerking met de partners te vinden. Hieruit blijkt dat er met name veel wordt gesproken over een 

integrale aanpak, maar dat het nog geen handen en voeten heeft gekregen wat betreft het betrekken van de 

partners in de beleidscyclus. Zodoende zijn er doelen geformuleerd waar alleen gemeente, politie en OM zich aan 

geconformeerd hebben. De maatregelen om draagvlak te creëren worden in de veiligheidsplannen niet benoemd. 

In het Meerjarenbeleidsplan van de politie is er wel meer aandacht voor. Bijvoorbeeld “Het kiezen van het 

‘samenwerken met de buurt’ rondom veiligheidsvraagstukken als belangrijke strategie om veiligheid te 

verbeteren.” Verder wordt in het Meerjarenbeleidsplan de prestatie-indicatoren benoemd, maar het effect daarvan 

op de organisatie komt niet aanbod.  

 

Kortom 

Aan het eerste criteria ‘Alle partners moeten betrokken worden bij de vorming, uitvoering en evaluatie van 

integraal veiligheidsbeleid’ wordt zeker nog niet voldaan. Politie en gemeente vormen het beleid, met de diverse 

partners wordt het (vrijblijvend) uitgevoerd en de ketenevaluatie blijft achterwege. Dit wordt door het merendeel 

van de respondenten als een gebrek ervaren. Er worden zodoende ook geen gezamenlijke doelen gesteld en de 

manier waarop deze bereikt moeten worden. Deze worden bepaald door de politie en gemeente en opgelegd aan 

de partners. Aan deze en het volgende criteria ‘Er moeten maatregelen worden genomen die draagvlak creëren’ 

wordt niet volledig voldaan. Het draagvlak creëren bij de partners gebeurt door hen in de hele beleidscyclus, juist 

ook bij de vorming, te betrekken. Hun expertise en belangen worden zo ondergesneeuwd. Het draagvlak creëren 

bij de burgers gebeurt ook minimaal, doordat zij niet in de hele regio structureel betrokken worden. Tot slot is het 

criteria ‘Er moet bewustwording zijn van de effecten van prestatiesturing’ alleen van toepassing op de 

doorlooptijden, gekeken naar de evaluatie van veiligheidsbeleid. Dit is bij de politie aanwezig.  
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Conclusie 

Uit de analyse van de interviews en documenten blijkt dat er in beperkte mate sprake is van een integrale aanpak 

van veel voorkomende criminaliteit. De data is getoetst aan de besproken theorie in hoofdstuk 2. Daaruit blijkt dat 

de kenmerken van een integrale aanpak slechts gedeeltelijk aanwezig zijn. Zo ligt er veel nadruk op repressie in 

de veiligheidsketen, terwijl de nadruk juist meer op de preventieve maatregelen zou moeten liggen. Uit de 

gezamenlijke veiligheidsplannen voor 2008 blijkt wel dat er een ontwikkeling gaande is. Er komt meer aandacht 

voor alle vijf de schakels in de veiligheidsketen met de nadruk op de preventie. Het tweede kenmerk betreffende 

de partners zien we ook slechts gedeeltelijk terug in de regio Gooi en Vechtstreek. Politie en gemeente zijn 

continu betrokken in de beleidscyclus, maar de overige partners zijn met name bij de uitvoering betrokken. Dus 

niet bij de vorming en evaluatie van het beleid. Het gevolg is dat er minder draagvlak wordt gecreëerd en partners 

zich mogelijk niet volledig conformeren aan de gestelde doelen. Ook wordt er hierdoor beperkt gebruik gemaakt 

van de professie die elke organisatie in huis heeft. Verder is de samenwerking tussen de partners niet optimaal 

door de veelheid aan overlegvormen, het gemis van een regiehouder en het gebrek aan tussentijdse controle en 

verantwoording. Het besef is er dat de gemeente meer de regierol op zich moet nemen om de integrale aanpak te 

coördineren. Het derde kenmerk gaat over de beleidscyclus. Daarbij is zichtbaar geworden dat van een ‘integrale’ 

evaluatie geen sprake is. Hierdoor vindt er aan het eind geen gezamenlijk leerproces plaats en is er geen controle 

op de uitvoering, zodat bijsturing achterwege blijft. De beleidsvorming en uitvoering vinden wel plaats, zij het met 

een beperkt aantal partners.  
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7. Sluitende en persoonsgebonden aanpak  
 

In dit hoofdstuk zal nader in worden gegaan op de aanpak van veel voorkomende jeugdcriminaliteit. De 

onderwerpen die aanbod komen betreffen een sluitende en persoonsgebonden aanpak van jongeren.  

 

V.  In welke mate is er een sluitende en persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit 

in de regio Gooi en Vechtstreek? 

 

Om deze vraag te beantwoorden is de verzamelde data uit de interviews gebruikt. Er is bewust ook gesproken 

met enkele parketsecretarissen over jeugdcriminaliteit, omdat zij deskundig zijn op het gebied van interventies die 

jongeren opgelegd krijgen.  

7.1 Sluitende aanpak 
 

Consequent 

Bij de aanpak van veel voorkomende criminaliteit wordt door de politie consequent opgetreden. Zij zullen bij een 

misdrijf de jongere altijd meenemen naar het politiebureau voor een verhoor. Bij het optreden van de  

(keten)partners is eenzelfde consequentie niet zo sterk aanwezig. De jongerenwerkers en scholen melden het 

lang niet altijd als een jongere een delict heeft gepleegd. De reden daarvoor is dat de opbouw- en 

jongerenwerkers het erg moeilijk vinden om een jongere aan te geven, omdat zij de vertrouwensband niet willen 

schaden: “Eigenlijk zou ik je nu moeten aangeven. Maar dat kan ik ook weer niet doen, omdat ik 

vertrouwenspersoon ben. Dat is een hele dunne scheidslijn.” De scholen handelen zaken vaak intern af, zodat 

politie buiten beschouwing wordt gelaten. Een respondent geeft aan dat de ketenpartners het op deze manier 

moeilijk maken voor de politie om consequent op te treden bij veel voorkomende criminaliteit.  

 

Onmiddellijk  

Wat het onmiddellijk optreden betreft kunnen er twee zaken besproken worden. Ten eerste de tijd dat de politie 

een melding krijgt en ter plaatse is, dit wordt de aanrijdtijd genoemd. Als er een melding komt van bijvoorbeeld 

vernieling zijn de jongeren weg voor de politie komt. Reden is dat het geen hoge prioriteit heeft. Zoals de 

districtschef verwoordt: “Om meer kwaliteit te leveren moet er worden gestandaardiseerd door een hogere 

prioriteitsmelding. Van prioriteit 3 naar 2 om zo verplicht te worden binnen 25 minuten ter plaatse te komen en 

geen uur.” Hierbij moet opgemerkt worden dat de jongeren waarschijnlijk binnen 5 minuten weg zijn, de prioriteit 

van de melding maakt in zo’n geval dus niet veel uit. Daarnaast is het logisch dat veel voorkomende criminaliteit 
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geen hoge prioriteit heeft, omdat de ernstige feiten eerst worden afgehandeld bijvoorbeeld een aanrijding met 

letsel of steekpartij.  

Het tweede element dat betrekking heeft op het onmiddellijk optreden zijn de doorlooptijden waarmee wordt 

gewerkt binnen de politie. Dat betekent dat de politie 80% van de jeugdzaken binnen 30 dagen na het eerste 

verhoor van een verdachte moet afhandelen en een Halt verwijzing moet binnen 7 dagen rond zijn. Daarbij gaat 

het om relatief geringe delicten die door first-offenders worden gepleegd. OM heeft 6 maanden om de jongere de 

straf te laten uitvoeren. De vraag die een respondent hierbij stelt: “Is dat kort?” Positief is dat de doorlooptijden al 

korter zijn geworden: “Groot voordeel is dat jongeren nu vrij snel een straf moeten uitvoeren, binnen een paar 

maanden.” De oorzaak voor de lengte van de termijnen is dat het materiaal eerst op bewijsbaarheid wordt getoetst 

voordat de straf wordt bepaald. Verder zijn alle respondenten ervan overtuigd dat een snelle afhandeling 

noodzakelijk is. Er wordt gewezen op het feit dat er wel eens wat blijft liggen, omdat er niet de capaciteit voor is en 

andere zaken soms prioriteit hebben. Dit komt naar voren in dit citaat: “Als het een bekende dader is dan willen we 

dat hij zo snel mogelijk opgepakt wordt, maar je hebt wel eens dat het heel druk is dan blijft het wat langer liggen 

dan gepland.”  Het kan soms erg lang duren voordat de jongere zijn eerste verhoor krijgt, het kan weken of zelfs 

maanden duren voordat het eerste verhoor wordt afgenomen en de 30 dagen in gaan. “Maar het is dat stuk ervoor 

dat niet goed gaat… Maar als ze binnen de voordeur zijn, dan gaat het stappenplan in werking en is er geen 

ontkomen meer aan.” Tot slot is er een systeem wat bijdraagt aan het ‘onmiddellijk’ afhandelen van een zaak, 

namelijk het Justitieel Casusoverleg ofwel JCO. Dit is een wekelijks overleg met diverse ketenpartners: Raad voor 

de Kinderbescherming, Politie, Parketsecretaris, Officier van Justitie, Bureau Jeugdzorg, Halt en Bureau leerling-

zaken. Hier worden de jongeren behandeld tussen 12 en 18 jaar die een misdrijf hebben gepleegd. Het motto is: 

‘Geen jongere weg, zonder overleg’. 

 

Risicobeginsel 

Wat het risicobeginsel betreft wordt er in de aanpak van veel voorkomende jeugdcriminaliteit niet grondig gekeken 

naar de kans op recidive. Zo zijn er geen zogenaamde ‘assessment tools’ om dat te bepalen. Wel wordt elke 

jongere (12-18 jaar) individueel besproken in het JCO waarbij wordt gekeken of de problematiek ernstig is of niet. 

Aan de hand daarvan kunnen ze worden doorgestuurd naar de jeugdhulpverlening, ook kan er een onderzoek 

worden ingesteld door de Raad van de Kinderbescherming. Deze beoordeling is dus mensenwerk en niet 

gebaseerd op betrouwbare meetinstrumenten. De jongere van 19-23 jaar vallen onder het volwassen strafrecht. 

De reclassering werkt met het RISC-model waarmee naar de context van de delinquent wordt gekeken. Als er 

bijzondere omstandigheden zijn of als de problematiek ernstig is dan kan er onderzoek worden uitgevoerd naar de 

omstandigheden van degene die een misdrijf heeft gepleegd, dit gebeurt door de Reclassering. Verder is het 

Centraal MeldPunt ofwel CMP opgericht waar jongeren (12-23 jaar) met een meervoudige problematiek kunnen 

worden aangemeld.  
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Beginsel van behandelmodaliteit  

Er is sinds de invoering van het JCO aandacht voor de jongeren en hun omgeving. De politie maakt een Landelijk 

Overdrachtsformulier op, waar de (context) gegevens van de jongere in staan. Ze stuurt dat naar Justitie in 

Amsterdam. De partners van het JCO krijgen het formulier en zoeken informatie over de jongere in hun systeem. 

Vervolgens komt de jongere in het JCO en wordt door de Officier van Justitie de straf bepaald. De strafbepaling 

gebeurt na ‘iedereen gehoord hebbende’ ofwel na overleg met de ketenpartners. De interventie is bij de veel 

voorkomende criminaliteit een Halt-afdoening of werkstraf voor de jongeren tot en met 18 jaar. Bij ernstige of 

meervoudige misdrijven kan de jongere worden gedagvaard. Blijkt er een ernstige problematiek dan stelt de Raad 

van de Kinderbescherming een onderzoek in en krijgt de jongere soms een leerstraf, zoals  een agressie, sociale 

vaardigheden of seksualiteit training. De ouders worden er sowieso bij betrokken. Doordat de partners betrokken 

zijn, is er dus meer bekend over een jongere en kan direct de juiste interventie worden opgelegd. Wel is hier de 

kanttekening, dat in eerste instantie de zaak afgedaan wordt met een sanctie en het lang kan duren voordat de 

interventie zich richt op meerdere factoren. Dit blijkt uit het volgende voorbeeld: “Jongeren krijgen een 

behandeling als er op meerdere fronten problematiek is. Bijvoorbeeld als de leerplichtambtenaar weet dat hij 

agressief is op school, en hij is vaak aangetroffen bij vechtpartijen dan is dat misschien een reden om iets aan de 

agressie te doen.” Een andere respondent bevestigt: “Het kan heel lang duren voordat iets echt als een probleem 

gezien wordt. Er moet best heel veel gebeuren voordat er wat gedaan wordt, dat vind ik best jammer.”  

 

Beginsel van programma-integriteit  

Wat betreft de strafrechtelijke kant van programma-integriteit wordt er geborgd dat de jongere de straf uitvoert. 

Daarentegen is niet geborgd of de jongere het traject wat daarop volgt doorloopt, de nazorg. De respondenten 

geven aan dat de oorzaak daarvan is dat het totaalbeeld ontbreekt over hoe het de jongere vergaat: “Het wordt 

niet geborgd dat een jongere in de nazorg komt, of de hele cyclus doorloopt. We missen een regiehouder en ik 

vind niet dat de politie die regie moet hebben”. Verder wordt het ook gezien als zwaktepunt dat er geen sprake is 

van (tussentijdse) evaluatie en dat de (na)controle achterwege blijft: “Er moet dus gekeken worden in hoeverre de 

jongeren de cyclus heeft doorlopen en of het effect heeft gehad.” Reden hiervoor is dat de zorgkant veelal gebeurt 

op vrijwillige basis. Soms wordt gesignaleerd dat een jongere de verkeerde kant opgaat, maar behalve in de gaten 

houden kan er nog niets aangedaan worden. Dit werd duidelijk neergezet door een respondent: “Een strafbaar feit 

is pas een strafbaar feit als het gepleegd is.” Dus als de jongere een strafbaar feit gepleegd heeft kan er (weer) 

actie worden ondernomen.  

Enkele respondenten adviseren om een informatie systeem op te zetten waar alle partners op in kunnen loggen. 

Iedereen moet dan wel actief deelnemen, en het belang van de jongere moet voor ogen worden gehouden. Er is 

ook een ontwikkeling gaande genaamd het Veiligheidshuis, waar de partners fysiek bij elkaar in een ruimte zitten. 

Hier wordt door de respondenten veel goeds van verwacht met het oog op afstemming en samenwerking. Zo zijn  
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er nu in Gooi en Vechtstreek weinig programma’s voor een jongere van straf tot nazorg, daar kan dan makkelijker 

verandering in worden gebracht. Daarnaast wordt de ketenkaart ingevoerd. Dat is een kaart waar de gegevens 

van de jongere op staan vanaf 12 jaar, dus ook het (criminele of zorgelijke) verleden. Groot voordeel daarvan is 

dat de overgang van de groep 12-18 jaar naar 19-23 jaar veel soepeler gaat; de jongeren blijven in beeld. Nu 

worden de jongeren nog wel eens uit het oog verloren of bij ernstige problematiek aangemeld bij CMP.  

 

Kortom 

Uit de interviews blijkt dat er gedeeltelijk al sprake is van een sluitende aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat betekent 

echter ook dat er nog veel verbeterd kan worden. Zo is er nog geen sprake van eenduidig ofwel consequent 

optreden door de diverse ketenpartners. Ook is het optreden niet onmiddellijk te noemen. Enerzijds niet omdat 

andere meldingen soms logischerwijs prioriteit krijgen, anderzijds niet omdat er maanden tussen het plegen van 

een delict en het uitvoeren van een straf kan zitten. Wat pleit voor een sluitende aanpak is dat er naar de 

criminogene factoren van de jongere wordt gekeken, hierbij speelt het Justitieel Casusoverleg een belangrijke rol. 

Voor de volwassenen is het RISC-model opgezet, waardoor de context van de delinquent ook wordt 

meegenomen. De kans op recidive wordt echter nog niet vastgesteld aan de hand van betrouwbare 

meetinstrumenten, dat kan dus nog geoptimaliseerd worden. Wat niet pleit voor een sluitende aanpak is het 

gebrek aan programma-integriteit. Er wordt wel geborgd dat een jongere een straf uitvoert, maar niet of hij in het 

nazorg traject komt en dat doorloopt. Oorzaak daarvan is dat er geen regisseur is en geen systeem waarin dat 

zichtbaar is. Er zou mogelijk eerder zorg kunnen worden ingezet om te voorkomen dat een jeugdige recidiveert.  

Het Veiligheidshuis wat nu in ontwikkeling is kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren betreffende de 

afstemming en ketenkaarten. Uit de interviews blijkt dat er nog geen sprake is van waterdicht ofwel volledig 

sluitende aanpak, maar er moet wel worden vermeld dat de respondenten positief zijn over de ontwikkelingen die 

reeds hebben plaatsgevonden (Justitieel Casusoverleg) en gaande zijn (het Veiligheidshuis).   

7.2 Persoonsgebonden aanpak 
 
Begrijpelijk 

Of de jongere hun straf begrijpelijk vinden verschilt per jongere en per situatie. Een respondent zegt: “De meeste 

jongeren die iets gewoon voor een keer doen beseffen dat ze fout zaten. Ze schrikken ervan en zullen het terecht 

vinden.” Het merendeel van de respondenten geeft aan dat de jongeren begrijpen dat ze gestraft worden voor de 

criminaliteit die zij plegen. De zwaarte daarentegen roept wel eens vragen op. Een respondent gaf het voorbeeld 

dat een groep jongeren een misdrijf had gepleegd. Ze kregen een taakstraf bij Halt. Eén jongere was al eens bij 

Halt geweest en kreeg een geldboete van een dermate laag bedrag dat de andere jongens verzochten of zij dat 

ook mochten.   
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Variatie 

Er is sprake van variatie in de straffen, voornamelijk in de zin van zwaarder straffen als een jongere meerdere 

malen een misdrijf pleegt en niet zozeer een ander soort sanctie. Zo wordt bijvoorbeeld eerst het aantal uren van 

de taakstraf dan wel de geldboete (enkele malen) verhoogd, voordat er andere maatregelen worden getroffen. 

Wel zal de interventie zich mogelijk ook richten op het aanbieden van zorg. Bijvoorbeeld een maatregel hulp en 

steun, waarbij de jongere begeleiding krijgt door de jeugdreclassering. Een jongere tot 18 jaar oud kan diverse 

soorten sancties krijgen: Halt straf, werkstraf, leerstraf (als er zorg nodig is, denk aan een sociale 

vaardigheidstraining) of een dagvaarding. De jongeren van 18 tot 23 jaar zullen direct een geldboete krijgen, een 

werkstraf opgelegd krijgen of een dagvaarding. Voor de oudere jongeren is een Halt afdoening niet meer mogelijk, 

ook krijgen zij alleen bij hoge uitzondering een leerstraf. 

 

Behoeftenbeginsel 

Bij de aanpak van jeugdcriminaliteit wordt rekening gehouden met de criminogene factoren van de jongeren. Deze 

factoren komen naar voren in het JCO waar de partners hun informatie bundelen. Het is dus sterk afhankelijk van 

de input en van een groot aantal mensen. De politiemedewerker die proces-verbaal maakt en het Landelijk 

OverdrachtsFormulier (LOF) met persoonlijke gegevens van de verdachte invult, moet wel de gelegenheid hebben 

om er dieper op in te gaan. Er kan ook een Zorgformulier worden ingevuld door de agent die een proces-verbaal 

maakt, als blijkt dat er factoren meespelen als een slechte thuissituatie, overmatig alcohol gebruik e.d. Deze gaat 

dan naar het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het JCO wordt de jongere besproken. Zoals een 

respondent het doel van het overleg formuleerde: “Is er meer aan de hand of is er grensverkennend gedrag.” De 

interventie kan zich dan richten op doorverwijzing naar de juiste hulpverlenerinstantie. Een respondent is positief: 

“Ik denk dat we aan het begin staan van professionalisering die kant op… Belangrijke trend bij jeugdhulpverlening 

is dat ze outreachend moeten werken, ofwel dat de hulpverlening niet moet wachten of jongeren op hun afkomt, 

maar andersom.” Momenteel is er een positieve ontwikkeling gaande die zich meer op de criminogene oorzaken 

van de jongere richt. Zo komt (ernstige) problematiek eerder aan het licht en kan er op de juiste wijze ingegrepen 

worden.  

 

Responsiviteitsbeginsel 

Er wordt een interventie gezocht passend bij het misdrijf wat het individu heeft begaan. Als de jongere in de 

hulpverlening komt dan wordt er wel gekeken naar de persoon en bij welke hulpverlening hij het meest gebaat is. 

Het voert niet zover door als in de ‘what works-principles’ wordt aangegeven dat de afstemming tot in detail op de 

persoon afgestemd is, maar er wordt wel getracht een passende interventie te starten. Met ‘in detail’ wordt 

verwezen naar onder meer de afstemming tussen jeugdige en professional. Het merendeel van de respondenten 

wees op het belang van de zogenaamd ‘warme contacten’ tussen jongere en professional, dat is voor verbetering 

vatbaar. Zoals een respondent het verwoordt: “Warme contacten tussen cliënt en hulpverlener is essentieel, dus 
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niet alleen op straat maar ook bij de psycholoog, hulpverlener of maatschappelijk werker. Want ligt iemand je niet, 

dan werkt het niet goed. … Past het, snappen ze elkaar? Daar liggen nog heel veel verbeterslagen.” 

 

Professionaliteitsbeginsel 

De mensen die worden aangesteld om een jongere te behandelen zijn professionals. Zij hebben er over het 

algemeen voor gestudeerd en weten van aanpakken. Toch hangt het effect wat wordt bereikt bij een jongere 

grotendeels af van de persoonlijkheid van degene die optreedt of behandelt. Zoals een respondent verwoordt: 

“Jongerenwerker is een groot deel persoonlijkheid. Iedere jongerenwerker doet het op zijn eigen manier, dat is niet 

tastbaar. Wat hij/zij met de jongeren neerzet op zijn manier, kan niet zomaar iemand op die manier doen.”  

 
Beginsel gemeenschap-georiënteerd 

De respondenten geven aan dat de straffen altijd als doel hebben de jongere goed te kunnen laten functioneren in 

de maatschappij. Zoals een respondent het zegt: “Heel simpel hoe krijgen we een jeugdige door zijn jeugd heen 

zonder dat de maatschappij daar veiligheidsproblemen mee krijgt.” De sancties zijn voor de jongeren vaak 

taakstraffen die in de gemeenschap uitgevoerd worden, of hulpverlening gericht op de jongere in relatie met zijn 

omgeving. Als een jongere in de (jeugd)gevangenis komt is er sprake van meervoudige of ernstige misdrijven. 

 

Kortom 

Er is voor een groot deel sprake van een persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat is met name terug 

te zien in de interventie, die middels het Justitieel Casusoverleg zoveel mogelijk wordt aangepast op het individu 

en zich ook richt op de criminogene factoren. De uitvoering van de interventie gebeurt, zo bleek uit de interviews, 

door professionals. Het persoonlijke ‘warme contact’ tussen professional en jongere kan verbeterd worden. Er zit 

niet veel variatie in de sancties, wel worden ze zwaarder naarmate de misdrijven vaker voorkomen. Er is dus geen 

sprake van een heel ander soort straf om gewenning te voorkomen. Het merendeel van de jongere begrijpt dat ze 

gestraft worden voor een misdrijf, maar de zwaarte en soort straf wordt niet altijd begrepen. Wat de 

persoonsgebonden aanpak betreft wordt er veel actie ondernomen door de gezamenlijke partners. 
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Conclusie 

Een sluitende en persoonsgebonden aanpak van veel voorkomende jeugdcriminaliteit is gedeeltelijk aanwezig in 

de regio Gooi en Vechtstreek. Er is een aantal kenmerken dat pleit voor een sluitende aanpak, echter deze 

kenmerken kennen meestal ook een beperking. Zo treedt de politie consequent op bij een veel voorkomend delict, 

er is echter geen sprake van consequent optreden van alle partners. Verder ligt de focus op de diverse 

criminogene factoren van een jongere, die factoren worden in kaart gebracht bij het JCO of via het RISC-model. 

Wel wordt aangegeven door de respondenten dat situaties pas laat als problematisch worden gezien, waardoor 

de leerstraffen en zorgtrajecten pas in een redelijk vergevorderd stadium worden opgelegd. Dit kan worden 

geoptimaliseerd met de invoering van het Veiligheidshuis. Waardoor er meer borging is dat de jongere, naast de 

opgelegde straf ook het na-traject van zorg doorloopt. Door de ketenkaarten is meer zicht op (het traject van) de 

jongere, ze zorgen mogelijk ook voor een betere overgang tussen de 18- en 18+ jongeren. Een sluitende aanpak 

richt zich op het recidiverisico, dat is nu uitsluitend mensenwerk. Er zijn geen ‘assesment tools’ waarmee de kans 

op recidive betrouwbaar kan worden gemeten. Tot slot is er nog geen sprake van onmiddellijk optreden, ondanks 

dat er is een succes geboekt door kortere doorlooptijden. 

In de regio Gooi en Vechtstreek ligt de focus op een persoonsgebonden aanpak. Dat zien we terug in het feit dat 

er veel aandacht is voor de context van de jongere, in het JCO worden de jongere van 12-18 jaar besproken. Voor 

de oudere jongeren is minder aandacht, wel is het CMP opgericht voor jongeren met ernstige problematiek tot en 

met 23 jaar. In het Veiligheidshuis zal daar mogelijk meer mee worden gedaan. De uitvoering van de interventie 

gebeurt door professionals. Het zal dus gebaseerd zijn op een goede methodiek en aangepast worden op het 

individu. Verder krijgen de 18- jongeren vaak taakstraffen: Halt, werk of leerstraffen bij veel voorkomende 

criminaliteit die in de sociale omgeving worden uitgevoerd. De personen boven de 18 jaar krijgen vaak de eerste 

malen een (verhoogde) geldboete. Er is geen sprake van variatie in de straffen met het doel gewenning te 

voorkomen. Wat het persoonlijke optreden betreft, blijkt dat de jongeren vaak begrip hebben voor het feit dat ze 

gestraft worden, maar zijn de straffen niet helemaal afgestemd op de persoon. Deze worden nog wel eens te 

zwaar of te licht ervaren door de jongeren.  
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8. Faal- en succesfactoren 
 

In dit hoofdstuk zal de visie van de respondenten op de aanpak van veel voorkomende criminaliteit aanbod 

komen. De respondenten zijn nauw betrokken bij de vorming van beleid of bij de uitvoering daarvan. De centrale 

vraag in dit hoofdstuk luidt: 

 

VI.  Welke elementen worden door de betrokken actoren gezien als faal- en succesfactoren 

bij de aanpak van veel voorkomende criminaliteit? 

 

Op de interviewvragen wat faal- en succesfactoren zijn in de aanpak van veel voorkomende criminaliteit zijn tal 

van antwoorden te geven. De respondenten komen uit diverse organisaties en hebben zowel uitvoerende als 

beleidsmatige functies. Zodoende is er een variëteit aan antwoorden ontstaan. In dit hoofdstuk zullen de meest 

genoemde aanbod komen. Overigens wordt met faalfactoren de factoren aangeduid die een negatieve invloed 

hebben op de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. De succesfactoren zijn vanzelfsprekend de factoren die 

een positieve bijdrage leveren in de aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  

8.1 Faalfactoren 

 

Capaciteit 

Als belangrijkste faalfactor in de aanpak van veel voorkomende criminaliteit wordt het capaciteit tekort gezien. Dit 

wordt mooi verwoord door een beleidsmedewerker: “Er is onvoldoende capaciteit in vergelijking met het 

ambitieniveau.” Het tekort geldt met name binnen de politie organisatie, maar er is ook sprake van tekort bij de 

gemeente. De veel voorkomende criminaliteit heeft weinig prioriteit, zo zegt een uitvoerende agent: “Zaken blijven 

soms te lang liggen, doordat er geen capaciteit is. Ook kleine zaken, zoals diefstal fiets. Dat zal geen voorrang 

krijgen, dat belandt op een plank en na een tijdje wordt er eens naar gekeken van: ‘Oh, laten we die eens 

oppakken’.” Als advies wordt gegeven dat de politie zich moet focussen op enkele punten, en niet alles een 

beetje: “Het is of capaciteit of prioriteit!”. 

 

Doen 

Een deel van de respondenten gaf aan dat er eindeloos veel gepraat wordt in werk-, stuur- en klankbordgroepen. 

Op allerlei niveaus worden er zaken besproken en samen gewerkt. Dit is met name zo bij veiligheid en jeugd het 

geval. Dat is op zich goed, maar niet ten koste van degene die het daadwerkelijk moeten uitvoeren: “Er is nu 

sprake van een omgekeerde piramide: veel managementlagen, planning en control, maar de mensen die 

daadwerkelijk op straat hun ding doen, daar is tekort aan”. Er wordt aangegeven dat er bij de aanpak van veel 
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voorkomende criminaliteit en jeugdcriminaliteit te weinig oog is voor het faciliteren van de uitvoerenden. Een 

respondent geeft aan: “Je moet luisteren naar signalen van professionals op straat. Dat moet je regelen en 

faciliteren en dan is het goed.” Het komt neer op minder praten en meer doen.  

 

Langzaam 

Een derde van de betrokkenen in de politieorganisatie gaf aan dat de snelheid waarmee een project wordt 

opgezet veel te langzaam is. Een projectje zou sneller moeten worden opgezet volgens hen, niet als er “bij wijze 

van spreken in een maand 100 fietsen worden gejat bij het station”. De reactie tussen het signaleren en het 

aanpakken van het probleem is te lang. Dat kan minstens twee weken duren, omdat er een proces van 

besluitvorming is over dilemma’s of het een probleem is, of het prioriteit krijgt en hoe het dan wordt aangepakt. 

Een respondent geeft aan: “Alleen de structuur: district, wijkteam, ploegchef, ploeglid is te lang om snel te 

reageren”. Er moet direct op pieken kunnen worden gereageerd, anders kan het probleem alweer weg zijn. Het is 

de keuze die je maakt en het risico wat je neemt. 

 

Ouderrol  

Uit de antwoorden komt ook de rol van ouders in de aanpak van veel voorkomende criminaliteit gepleegd door 

jongeren duidelijk naar voren. Respondenten gaven enkele voorbeelden van succesvolle situaties waarin ouders 

betrokken werden. De jongeren waren met hun ouders naar het politiebureau gehaald:  “Werkte heel goed, je 

haalt ze uit eigen omgeving en dat maakt indruk. De ouders schamen zich en hebben een goede rol met 

betrekking tot het corrigeren.” Door ouders in te lichten over de situatie en soms te waarschuwen worden ze weer 

gewezen op hun verantwoordelijkheid. Op deze wijze wordt het ‘dichtgemaakt’ rondom de jongere. De 

respondenten geven aan dat die ouderrol niet onderschat moet worden, maar dat ze een belangrijke actor is.  

 

Daadkracht 

De jongeren moeten daadkrachtiger worden aangepakt volgens ongeveer de helft van de respondenten. 

Duidelijke regels stellen, consequent zijn en actie ondernemen is belangrijk. “Structuur bieden dat lijken vieze 

woorden te zijn. Het moet sociaal en er moet overal begrip voor zijn, maar ze pakken de ruimte en daar worden ze 

niet gelukkiger van. Duidelijk zijn en als je ze dingen verbiedt dat kan een groot gevoel van veiligheid geven.” Er 

wordt gewezen dat het optreden zelf, maar ook de sancties niet te soft moet zijn. Hierbij aansluitend moeten er 

ook faciliteiten zijn voor de jongeren. Als zij staan te hangen en worden weggestuurd, dan worden ze vaak naar 

niets weggestuurd als er geen jongerencentrum is of als deze gesloten is.  
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Andere factoren die door de respondenten als faalfactor werden aangewezen zijn al eerder aanbod gekomen in 

de hoofdstukken 6 en 7. Ze zullen hier nogmaals kort benoemd worden.  

� Bewustwording. Met name de respondenten van de politie zijn groot voorstander van het creëren van meer 

bewustwording bij de burgers. Zij moeten gewezen worden op hun eigen verantwoordelijkheid in de aanpak 

van veel voorkomende criminaliteit.  

� Informatiesystemen. “Veiligheidsbeleid is in belangrijke mate informatiemanagement, zorgen dat je goed 

communiceert.” Enkele respondenten pleiten voor integrale informatiesystemen. Ook wordt gewezen op meer 

en betere communicatie met de burgers, zodat zij weten wat er gedaan wordt aan de onveiligheid in hun wijk.  

� Warm contact. Er wordt gewezen op het gemis van warme contacten in de huidige aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit. Dit gaat met name op voor de jongeren. Zij moeten uit de anonimiteit worden 

gehaald, het draait om “kennen en gekend worden”. Hierbij wordt geadviseerd om outreachend te werk te 

gaan als hulpverlening, juist ook voordat de jongere een strafbaar feit heeft gepleegd. De jongere moet 

worden geholpen met basale dingen. “Er zijn de drie gouden w’s: werk, woning en wijf.” 

� Duidelijke doelen. De doelen worden nog niet duidelijk genoeg geformuleerd, ze moeten concreet en 

meetbaar worden gemaakt. Evenzo moeten er resultaatmetingen komen, om te zien of een bepaalde 

maatregel effect heeft gehad. Een kanttekening daarbij is: “Je moet wel heel voorzichtig zijn en jezelf 

relativeren wat nou precies de inbreng is geweest van de lokale aanpak. Ik heb zelf nog nooit sterk causale 

relaties ontdekt tussen hetgeen dat wij doen of niet doen en de effecten in de maatschappij.” 

� Samenwerking. Als faalfactor wordt aangewezen dat de diverse partners de cultuur van de andere organisatie 

niet kennen, wat de samenwerking bemoeilijkt. Er moet meer integraal worden gedacht, door het onderwerp 

van alle kanten te belichten. Tevens moet er meer inzet zijn om de cultuur van de andere organisatie te leren 

kennen.   

� Wachten. Er wordt aangegeven dat zowel de sanctie als zorg voor een jongere lang op zich laten wachten. De 

tijd van het plegen van een delict en het uitvoeren van de sanctie is te lang. Verder wordt de jongere wel 

besproken in het JCO, maar duurt het lang voordat hij als probleemgeval wordt gezien en hulp krijgt.  

� Beschikbare data. Deze factor is nog niet eerder genoemd. Maar enkele respondenten geven aan dat er meer 

gebruik moet worden gemaakt van de beschikbare gegevens voor het maken van de beleidskeuzes en het 

stellen van prioriteiten. Er zijn veel bronnen, zoals jaarlijkse criminaliteitsbeeldanalyse, de kennis van 

(straat)professionals, analyse op basis van GIDS, strategische analyses en CBS gegeven. 

8.2 Succesfactoren 

De betrokken actoren geven voornamelijk al eerder genoemde onderwerpen aan als succesfactoren. Deze zullen 

hieronder benoemd worden.  
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Integrale samenwerking 

De integrale samenwerking is nog niet volmaakt, maar de respondenten ervaren het als een positieve 

ontwikkeling. De partners worden meer opgezocht, waardoor de veel voorkomende criminaliteit op allerlei 

gebieden kan worden aangepakt. “Een gestolen fiets is gewoon heel irritant. De integrale aanpak richt zich dus 

met name op heel veel facetten: bewustwording, helers aanpakken, opsporing vergemakkelijken door uitdelen van 

registratiekaarten, acties organiseren. Een klein onderdeel is meestal niet doorslaggevend.” Tevens worden de 

visies van de partners breder, er is meer begrip voor het handelen van de andere organisatie. “Vroeger was politie 

een vijand, politie heeft wat geleerd en wij hebben wat geleerd. Een ding is belangrijk, de jongeren.” 

 

Justitieel Casusoverleg 

Het casusoverleg wordt door de actoren als een instrument gezien dat bijdraagt aan het verbeteren van de 

aanpak van veel voorkomende criminaliteit gepleegd door jongeren. De jongeren die een misdrijf hebben 

gepleegd worden daar besproken. De respondenten zien het als positief omdat er maatwerk wordt geleverd, er 

wordt naar elke jongere gekeken. Er is meer oog voor de diepgang (achterliggende oorzaken) van jeugdigen. Een 

aantal geeft aan dat het beter zal gaan in het veiligheidshuis.  

 

Gemeente 

Het wordt als succesvol gezien dat de gemeente steeds meer de regierol op zich neemt en daar invulling 

aangeeft. Dit levert een positieve bijdrage aan de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Sturing en 

coördinatie worden belangrijk geacht door de respondenten. De gemeente zit volgens de respondenten in de 

‘ontwikkelingsfase’, ‘zuigelingenfase’ ofwel ‘verkenningsfase’. De eerste stappen in de juiste richting zijn gezet.  

 

Agenten 

Er wordt positief gesproken over de jeugd- en wijkagenten van de politie. Dat zijn professionals en die moet je 

houden. Ze worden gezien als degene op straat die het contact met onder meer de jongeren in de wijk 

onderhouden en hen kennen. De jeugd- en wijkagenten zijn de uitvoerenden die de achterliggende patronen 

kennen, en dus gefaciliteerd moeten worden. De respondenten zijn met name positief over de relatief nieuwe 

functie van jeugdagent. Ze zien het als succesfactor in de aanpak van veel voorkomende jeugdcriminaliteit.  

 

Overig 

Andere succesfactoren die slechts door een enkele respondent werden benoemd zijn de volgende. De crisisdienst 

van Bureau Jeugdzorg waar de politie 24 uur per dag zorgen en meldingen kwijt kan. Verder wordt het als een 

hele vooruitgang gezien dat er (verplicht) kortere doorlooptijden zijn in de strafrechtketen.  
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Conclusie 

Door de respondenten wordt als overkoepelende succesfactor benoemd dat er een positieve ontwikkeling 

gaande is betreffende de aanpak van veel voorkomende criminaliteit in de regio. Een groot deel van de 

faalfactoren heeft betrekking op de kloof die er is tussen de huidige stand van zaken en het te bereiken doel. 

Andere faalfactoren die werden aangewezen zijn: het teveel aan overleggen en het tekort aan uitvoerenden. 

Het capaciteitstekort binnen de politieorganisatie levert ook een negatieve bijdrage aan de aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit. Mede daardoor komen projecten langzaam van de grond. Verder is er behoefte 

aan meer daadkracht bij het optreden bij jongeren. Daarnaast moeten burgers en met name ouders meer 

betrokken worden en verantwoordelijkheid dragen. Andere zaken waar behoefte aan is, zijn de volgende: 

integrale informatiesystemen, ‘warme contacten’ met jongeren, duidelijke doelen, meer begrip voor de 

zienswijze van de partners, sneller aanbieden van straf en zorg en meer gebruik maken van beschikbare 

analyses. 

De genoemde faalfactoren zijn eigenlijk ook de succesfactoren, want de organisaties zijn op de goede weg. Er 

is al deels sprake van een integrale aanpak waarin de gemeente steeds meer de regie op zich neemt. 

Daarnaast wordt er beter maatwerk geleverd en is er aandacht voor de jongeren in het casusoverleg. Tot slot 

dragen de wijkagenten en met name de jeugdagenten positief bij aan de aanpak van veel voorkomende 

(jeugd)criminaliteit.  
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9. Conclusie 
 

In het concluderende hoofdstuk van dit rapport zal antwoord worden gegeven op de vraag die centraal staat in het 

onderzoek: ‘In hoeverre is de aanpak van veel voorkomende criminaliteit met in het bijzonder jeugdcriminaliteit in 

de regio Gooi en Vechtstreek effectief te noemen?’ Onder effectief wordt verstaan het aanwezig zijn van een 

integrale aanpak van veel voorkomende criminaliteit en het aanwezig zijn van een sluitende en 

persoonsgebonden aanpak van jongeren die veel voorkomende criminaliteit plegen.  

 

Integrale aanpak 

Er zijn drie kenmerken waaraan moet worden voldaan wil er sprake zijn van een integrale aanpak. Het eerste 

kenmerk betreft de veiligheidsketen. Er is in de regio Gooi en Vechtstreek geen sprake van het doorlopen van de 

volledige veiligheidsketen. De nadruk ligt nog sterk op de repressieve kant bij de politie, terwijl deze meer op de 

preventieve kant moet komen te liggen bij de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Het tweede kenmerk is 

de betrokkenheid van de partners in de beleidscyclus. Dit is nauwelijks het geval. Er wordt veel samengewerkt 

tussen politie en gemeente, maar in beperkte mate met andere partners. Hierdoor ontstaat er minder draagvlak, 

conformeren partners zich mogelijk niet volledig aan de gestelde doelen en wordt nauwelijks gebruik gemaakt van 

de professies van de diverse organisaties. De samenwerking laat qua efficiëntie en effectiviteit te wensen over, 

door de vele overlegvormen en doordat de partners nauwelijks op hun verantwoordelijkheden worden gewezen bij 

de uitvoering van beleid. Verder neemt de gemeente nog onvoldoende de regierol op zich. Het derde kenmerk is 

de beleidscyclus, deze cyclus wordt niet volledig doorlopen. Er is sprake van gezamenlijke beleidsvorming (politie 

en gemeente), de beleidsuitvoering gebeurt met meerdere partners, maar van een gezamenlijke (tussentijdse) 

evaluatie is geen sprake. Gevolg is dat er geen leerproces plaatsvindt en er geen controle op de uitvoering is 

waardoor bijsturing achterwege blijft. Hoewel aan een groot deel van de kenmerken niet volledig wordt voldaan 

moet de integrale aanpak niet te negatief worden benaderd. De goede weg is reeds ingeslagen door politie en 

gemeente, de waarde van de veiligheidsketen en preventieve maatregelen worden gezien. Ook is er aandacht 

voor de integrale aanpak, hoewel de vormgeving nog onbekend is. Dat de partners beseffen dat het gezamenlijk 

doorlopen van de hele beleidscyclus belangrijk is blijkt niet uit de interviews dan wel documenten. 

 

Aanpak jongeren 

Er zijn in de regio Gooi en Vechtstreek met name kenmerken van een persoonsgebonden aanpak terug te zien, 

de kenmerken van een sluitende aanpak zijn minder aanwezig. Beide zijn dus wel gedeeltelijk aanwezig. De 

sluitende aanpak is terug te zien in het consequent optreden van politie, de aandacht voor diverse (criminogene) 

factoren en oog voor de strafrechtelijke en civiele kant van interventies. Wat niet pleit voor een sluitende aanpak 

zijn de lange tijd tussen het plegen van een delict en het uitvoeren van de straf, de ketenpartners die niet  
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consequent optreden, de zorg die soms pas laat wordt ingezet en het in beperkte mate berekenen van het 

recidiverisico. Tot slot wordt niet geborgd dat een jongere de volledige behandeling van zowel straf als zorg 

doorloopt en in zicht blijft na het uitvoeren van de straf. De overgang van 18- naar 18+ verloopt ook nog niet 

optimaal. 

 

De persoonsgebonden aanpak is in de regio Gooi en Vechtstreek meer aanwezig dan de sluitende aanpak. Er is 

aandacht voor elke jongere die een misdrijf heeft begaan, met name voor de 12-18 jarigen. Zij worden in het 

Justitieel Casusoverleg besproken door de ketenpartners. De opgelegde straf is alleen bij een ernstig misdrijf 

plaatsing in een (jeugd)detentie. De jongeren worden niet zomaar ontrokken uit hun sociale omgeving. De 

jongeren worden behandeld door professionals en de interventie wordt zoveel mogelijk afgestemd op de jongere. 

Wat niet pleit voor een persoonsgebonden aanpak is dat er geen sprake is van variatie in de straffen met het doel 

gewenning te voorkomen. Wat het persoonlijke optreden betreft, blijkt dat de jongeren vaak begrip hebben voor 

het feit dat ze gestraft worden, maar zijn de straffen niet helemaal afgestemd op de persoon. Deze worden wel 

eens te zwaar of te licht ervaren door de jongeren. Ook bij de aanpak van de jongeren geldt dat de partners op de 

goede weg zitten om de aanpak meer sluitend en persoonlijker te maken. Dit willen de partners bereiken door de 

invoering van het Veiligheidshuis, zodat er betere afstemming en samenwerking komt. Daar kan worden gewerkt 

met veiligheidskaarten zodat de ‘loopbaan’ van de jongere kan worden bijgehouden en er tijdig kan worden 

ingegrepen. 

 

Communicatie, Beleid en Management 

Dit onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van veel voorkomende criminaliteit heeft haar plaats binnen de 

master Communicatie, Beleid en Management. Communicatie met de partners is cruciaal voor betrokkenheid, 

afstemming, samenwerking en draagvlak voor het integraal veiligheidsbeleid én voor de sluitende en 

persoonsgebonden aanpak van jongeren. Het betrekken van de partners bij de vorming, uitvoering en evaluatie 

van de gehanteerde aanpak, zorgt voor optimaal gebruik van kennis en competenties van de organisaties. Dat 

moet naar behoren gemanaged worden door gemeente (integraal veiligheidsbeleid) en OM (sluitende en 

persoonsgebonden aanpak van jeugdcriminaliteit) voor de meest effectieve aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit. De resultaten bevestigen dat het onderzoek verband houdt met het benoemde kader vanuit de master 

Communicatie, Beleid en Management, en nauw aansluit bij de hoofdvakken in die master: ‘Veranderen met 

Beleid’ en ‘Van Government naar Governance: Kennis is Macht’. 

 

Kortom 

Er is tot op zekere hoogte sprake van een effectieve aanpak van veel voorkomende criminaliteit in de regio Gooi 

en Vechtstreek. De ketenpartners zijn op diverse gebieden al de goede weg ingeslagen. Dat neemt niet weg dat  
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er nog een heel aantal kenmerken van een integrale aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en kenmerken van 

een sluitende en persoonsgebonden aanpak van veel voorkomende jeugdcriminaliteit niet aanwezig zijn in de 

regio Gooi en Vechtstreek. Er zijn dus nog een aantal verbeteringen toe te passen wil er sprake zijn van een 

100% effectieve aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  
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10. Aanbevelingen 
 
De centrale vraag richt zich op de effectiviteit van de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Op basis van de 

resultaten in dit onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan die mogelijk een positieve bijdrage leveren aan 

het optimaliseren van de aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  

 

I Veiligheidsketen en gemeenten 

De gemeente doet er verstandig aan om een gezamenlijk dan wel integraal veiligheidsbeleid te schrijven waarbij 

de gehele veiligheidsketen wordt doorlopen. Dus van pro-actie tot nazorg. Zoals in hoofdstuk 3 is uitgelegd leidt 

dat tot de beste resultaten. Het is opgevallen dat de gemeenten een goede definitie kunnen geven van de 

begrippen pro-actie tot en met nazorg, maar dat de toepassing van de begrippen verschillend is. Het lijkt erop dat 

er geen goed dan wel eenduidig begrip is van de termen. Mogelijkheid is om in de toepassing van het begrip 

eenheid te creëren tussen de gemeenten, dit is ook handig voor de partners. Hierbij aansluitend is het een 

suggestie om de maatregelen/activiteiten in het vakje van de schakel (bijv. preventie of preparatie) te schrijven. Zo 

wordt gewaarborgd dat elke schakel daadwerkelijk een maatregel heeft en niet alleen een ‘x’-je.  

 
II Partners en samenwerking 

Het is ook aan te bevelen om de partners structureel te betrekken bij de beleidscyclus. Dus systematisch 

betrekken, zowel bij de vorming als bij de uitvoering als bij de (tussentijdse) evaluaties. De partners worden nu  in 

beperkte mate betrokken bij de vorming, zodat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van hun kennis en professie. 

Als de partners wel deelnemen in het proces zal hun betrokkenheid worden vergroot en waarschijnlijk ook hun 

inzet om de gestelde doelen te bereiken. Zo kunnen burgers meer worden betrokken door structurele 

buurtavonden te organiseren en informatie te verschaffen over de onveiligheidssituatie. Mogelijkheid is om daarbij 

te focussen op bewustwording van de burgers, met name wat betreft hun eigen verantwoordelijkheid. Ook is het 

verstandig om ouders meer te betrekken bij de aanpak van jongeren. Door hen in te lichten over het (ongewenste) 

gedrag van hun kind of zelfs te waarschuwen, beseffen de ouders dat zij verantwoordelijk zijn voor hun kind. 

Het is ook aan te bevelen dat de partners de cultuur van de andere organisaties beter leren kennen, zodat de 

denkwijzen van elkaar worden begrepen. Er moet voor worden gewaakt dat dit element niet onder gesneeuwd 

raakt. Voor een integrale aanpak is het belangrijk dat er een sfeer van begrip en eenheid heerst. Communicatie is 

van cruciaal belang om elkaar te leren kennen, maar ook voor het uitwisselen van informatie en het ‘weten wat er 

speelt’. Dit kan mogelijk worden geoptimaliseerd door een gedegen gezamenlijk informatiesysteem.  

 

III Beleidscyclus en evaluatie 

Bij de beleidscyclus is het van harte aan te bevelen dat er aandacht komt voor gezamenlijke evaluaties. Dat  

gebeurt nu niet. De evaluaties betreffen niet de integrale aanpak en vinden los van elkaar plaats in de  
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organisaties. Door (tussentijdse) evaluaties kan worden gezien in hoeverre de partners de afspraken nakomen en 

de maatregelen uitvoeren. Het is dus een soort controle, waarin de partners elkaar ter verantwoording kunnen 

roepen. Door structurele tussentijdse evaluaties is bijsturing mogelijk, zodat de doelen (alsnog) kunnen worden 

behaald en kan de aandacht eventueel worden verlegd. Het belang van evaluaties moet niet worden onderschat, 

een organisatie kan zich daardoor ontwikkelen tot een lerende organisatie. Waarbij er eenheid is tussen de 

‘espoused theory’, dat is de theorie die beweerd wordt te volgen en de ‘theory in use’, de theorie die gehanteerd 

wordt95. Eerst is er het doen, dan is er bezinning, er wordt nagedacht en vervolgens wordt er besloten wat te doen. 

Een verschil in denken en doen wordt als positief ervaren, omdat er dan mogelijkheden tot verbetering zijn. Bij een 

lerende organisatie vindt drieslagleren plaats dus naast het verbeteren van de regels (hoe?), is er ook sprake van 

het vernieuwen van de inzichten (waarom?) en het ontwikkelen van principes (waartoe?). Dit is een leerproces wat 

door interactie met en tussen verschillende mensen plaats vindt96.  

Evaluatie kan alleen plaatsvinden als er van te voren duidelijke meetbare doelen gesteld worden. Het is aan te 

bevelen om dat te doen in de beleids(werk)plannen. Een gepaste methode daarvoor is het SMART formuleren: 

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. ‘Acceptabel’ kan ook worden vervangen door 

‘Aanwijsbaar’. Dan gaat het er niet om of de partners het doel accepteren, maar wie van de partners het doel 

realiseert. Daarnaast is het een optie om resultaatmetingen uit te voeren om te onderzoeken of een ingezette 

maatregel effect heeft gehad. Er kan daarvoor (en voor de vorming van beleid)  meer gebruik worden gemaakt 

van de reeds beschikbare gegevens uit diverse bronnen, zoals de jaarlijkse criminaliteitsbeeldanalyse en de 

kennis van (straat)professionals. 

 
IV Optreden partners en jongeren 

Wat betreft het optreden van de ketenpartners is het aan te bevelen om strakke richtlijnen te hanteren. Welke 

partner ook ontdekt dat de jongere een veel voorkomend misdrijf heeft gepleegd, de jongere moet altijd op 

eenduidige wijze worden aangepakt. Dit is aan te bevelen, omdat een daadkrachtige aanpak vaak juist het gevoel 

van veiligheid geeft. Het biedt structuur en geeft houvast. Verder is het verstandig als er zo snel mogelijk wordt 

opgetreden. In de ‘what works-principles’ wordt gepleit voor het uitvoeren van een sanctie enkele uren na het 

gepleegde delict. In de praktijk is dat niet haalbaar. Wel is zou de veel voorkomende criminaliteit meer prioriteit 

kunnen krijgen. Hierdoor wordt de tijd tussen aangifte en het eerste verhoor van de verdachte mogelijk korter. 

Vanaf het eerste verhoor wordt er gewerkt met doorlooptijden. Dergelijke maatregel is misschien ook mogelijk 

voor de tijd tussen aangifte en het moment dat er actie wordt ondernemen om de (bekende) verdachte ‘binnen’ te 

krijgen. Het inkorten van de reeds bestaande doorlooptijden zou mooi zijn, maar niet realistisch in verband met 

onder meer de sluitende en persoonlijke aanpak die geboden wordt.  

                                                 
95 Agryris & Schon (1978) 
96 Swieringa & Wierdsma (2002) 
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V Jongeren en interventies 

Vanwege de complexiteit van het deelgebied ‘jongeren en interventies’ zullen de aanbevelingen nader op hun 

haalbaarheid en effectiviteit moeten worden getoetst. 

Ten eerste is het aan te bevelen dat er meer regie komt waardoor wordt geborgd dat een jongere naast de straf 

ook het nazorgtraject doorloopt en in beeld blijft. Met name de overgang van jeugdhulpverlening naar 18+ 

hulpverlening is voor verbetering vatbaar, zodat de jongere niet uit het oog wordt verloren. Het Veiligheidshuis kan 

hier een belangrijke bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld de invoering van veiligheidskaarten en een 

gezamenlijk informatiesysteem. Verder is het een suggestie om de zwaarte van de straf aan te passen aan het 

specifieke individu, zodat hij de straf als rechtvaardig zal zien. Bij de strafbepaling zou meer rekening gehouden 

kunnen worden met de kans op recidive. Daarvoor is het van belang dat er ook in Nederland betrouwbare 

‘assessment tools’ worden ontwikkeld om dat te meten. Een gegeven om rekening mee te houden is dat variatie in 

straffen meer effect heeft dan het verhogen van eenzelfde straf, zoals nu voornamelijk het geval is. Tot slot kan 

het advies in overweging worden genomen om jongeren eerder zorg aan te bieden. Dat kan door eerder in het 

proces de criminogene factoren te onderzoeken en door eerder te begeleiden en te ondersteunen met 

gezinssituatie, school, werk, huisvesting etc. Dat werkt waarschijnlijk preventief en recidive beperkend.  

 

VI Jongeren en persoonlijke aanpak 

Van cruciaal belang is het persoonlijke contact van een professional met de jongere. Het gaat om ‘kennen en 

gekend worden’, waardoor de jongeren uit de anonimiteit worden gehaald. Het is aan te bevelen om hier op te 

focussen, door bijvoorbeeld veel aandacht te besteden aan de jongeren in de wijk. Het schooladoptieplan was een 

goede methode om dat te bewerkstelligen. Misschien behoren dat soort plannen wél tot de kerntaken van de 

politie. Het kan namelijk bijdragen om (veel voorkomende) criminaliteit te verminderen door voorlichting én doordat 

er persoonlijk contact is met de jongeren. Het ‘warme contact’ tussen jongere en professional kan ook ontstaan 

door de voorzieningen die er zijn, zoals jongerencentra. Dit is niet overal in de regio nog het geval en de centra 

zijn niet te allen tijde geopend voor de jongeren. Er kan ook worden geïnvesteerd op persoonlijke contacten door 

de juiste match te maken tussen een professional en de jongere, zodat er wederzijds begrip of zelfs vertrouwen 

ontstaat.  

 
VII Politie capaciteit en doen 

Meer capaciteit is gewenst binnen het korps Gooi en Vechtstreek, dit is geen nieuws. Wel is het belangrijk te  

beseffen dat het zeker mee speelt in de aanpak van veel voorkomende criminaliteit. Meer werknemers en/of 

minder prioriteiten kan bijdragen aan een betere uitvoering van de gestelde prioriteiten. Er moet immers worden 

geroeid met de riemen die er zijn. Advies daarbij is om te waken voor het teveel aan overlegvormen. De 

organisaties zouden er goed aan doen de integrale overleggen (ook met betrekking tot jeugd) in kaart te brengen 

en deze zoveel mogelijk te reduceren door bijvoorbeeld samenvoeging. Het capaciteitstekort kan zo voor een klein 
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deel opgelost worden. Er kan dan meer aandacht worden besteed aan het faciliteren van de professionals van de 

straat, zodat zij meer aandacht kunnen besteden aan het uitvoeren van hun kerntaken. Het ‘doen’, waarbij het 

contact met mensen een belangrijke rol speelt. Tot slot kan het overwogen worden om sneller actie te 

ondernemen als er een piek is te zien in een bepaalde vorm van criminaliteit. Er gaat nu eerst veel tijd in 

besluitvorming zitten, dit kan positieve gevolgen hebben, maar de vraag is of er niet sneller actie en soms meer 

risico’s genomen moeten worden door de politie.  
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Discussie 
 

In dit slothoofdstuk zal de waarde van de conclusie besproken worden. Zoals elk onderzoek kent namelijk ook dit 

onderzoek haar beperkingen.  

 

Om te beginnen zijn de gemaakte keuzes te bediscussiëren. Er is gekozen om een integrale aanpak van veel 

voorkomende criminaliteit te bestuderen, en niet de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit. Reden daarvoor is dat 

een integrale aanpak zich niet slechts richt op een doelgroep, maar ook op methodes in de aanpak. De aandacht 

voor jongeren in dit onderzoek is gericht op de mate waarin zij sluitend en persoonsgebonden worden aangepakt 

voor veel voorkomende criminaliteit. Er is dus slechts een deel van de aanpak van jeugdcriminaliteit onderzocht. 

De focus ligt bij de kant van het strafrecht en bij de jongeren die veel voorkomende criminaliteit hebben gepleegd. 

Het beslaat dus een klein gebied. De data is verzameld op basis van interviews, ook met deskundigen op het 

gebied van strafrecht. Echter, deskundigen op het gebied van de zorg (civielrechtelijk, zoals jeugdreclassering) 

zijn niet geïnterviewd. Dit had extra informatie kunnen bieden over programma’s en behandelingen. De uitkomst 

van de aanpak van jeugdcriminaliteit is een voorzet voor vervolgonderzoek dat zich meer kan richten op de 

hulpverlening, of kan vergelijken met andere regio’s.  

 

Het onderzoek beslaat een breed gebied, ondanks de afbakening. Zo richt het zich voornamelijk op de integrale 

aanpak van veel voorkomende criminaliteit, maar is tevens een onderdeel van de aanpak van jeugdcriminaliteit 

onderzocht. Daarnaast is het onderzoek gericht op de regio als geheel, en niet slechts op één gebied. Gevolg 

daarvan is dat op basis van dit onderzoek alleen uitspraken kunnen worden gedaan op procesniveau en niet op 

praktisch niveau over de aanpak van veel voorkomende criminaliteit.  

 

Tot slot luidt de conclusie dat er geen sprake is van een 100% effectieve aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit in de regio Gooi en Vechtstreek. Dat komt voornamelijk ook doordat er ontwikkelingen gaande zijn 

betreffende de integrale aanpak en aanpak van jongeren. Als het onderzoek over 2 jaar zou worden gehouden 

zou er mogelijk al aan veel meer kenmerken worden voldaan. Echter de conclusie van dit onderzoek levert een 

bijdrage in dat traject, doordat de effectieve en minder effectieve factoren van een aanpak van veel voorkomende 

criminaliteit in kaart zijn gebracht. Mede dankzij dit onderzoek kunnen de juiste wegen worden bewandeld.  
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Dankwoord 
 
Het rapport dat voor u ligt had er niet of van mindere kwaliteit gelegen zonder de hulp die ik heb ontvangen van 

diverse personen. Allereerst de begeleiding vanuit de USBO. Hier heeft Karlijn van Lierop veel voor me betekend. 

Haar duwtjes in de goede richting en stimulerende woorden waren onmisbaar. Ook haar positieve opgewekte 

houding maakt haar tot een fijne scriptiebegeleider. Daarnaast wil ik Pauline Hörmann bedanken, zij heeft met 

haar kritische blik (op korte termijn) mijn concept gelezen en waardevolle verbeteringen aangedragen.  

 

Van Bureau Korps Ondersteuning (BKO) wil ik allereerst Lourens Meeuwsen bedanken, hij heeft mij met name in 

het denkproces geholpen. Op de een of andere raadselachtige manier was hij altijd voorzien van een voorraad 

inzichten waar ik in mocht delen. Daarnaast wil ik het hoofd van de afdeling bedanken, Annette Wolthers. Zij heeft 

mij de verwachtingen van het korps duidelijk gemaakt en mede dankzij haar heb ik dit onderzoek bij de politie 

Gooi en Vechtstreek mogen uitvoeren, super. De mannen (of moet ik ‘heren’ zeggen?) en management 

assistentes van BKO wil ik ook hartelijk bedanken voor hun gezelligheid en de bekertjes heet water. 

 

Verder wil ik Ad Verhoef bedanken voor de vele informatieve gesprekken en zijn bereidheid om mij steeds weer te 

helpen. De parketsecretarissen Hans de Graaf en Anneloes Liebregts ben ik ook zeker dank verschuldigd voor 

hun kritische blik op mijn werk over jeugdcriminaliteit. Van het korps wil ik ook de agenten Ydanne Vos en Carl 

Klein bedanken. Met ieder van hen ben ik een middag op pad geweest, dat was erg leuk en leerzaam! Verder wil 

ik al mijn nog respondenten bedanken: Habib Cigri, Ben van Eeuwijk, Jan Kleberg, Carl Klein, Francis Klensman, 

Willem Knoop, Koen Kokkeler, Ronald Korten, Barbara de Mari, Jantien van Riel, Michel Rijnbeek, Ad Verhoef, 

Rikus Visser, Ydanne Vos, Melvin Westerbeek en Ed Willemsen. Zij waren bereid om mij open en eerlijk de 

situatie en hun visie te vertellen betreffende veel voorkomende criminaliteit. Zonder hen had ik mijn onderzoek niet 

uit kunnen voeren, bedankt voor de medewerking. 

 

Ik wil zeker ook Laurens Rouvoet bedanken, mijn fantastische vriend! De diepe dalen mag ik dan al vergeten zijn, 

zijn bemoedigende en opbouwende woorden, humor, gebed en wijsheid nog lang niet. Om het met een citaat uit 

Hooglied te zeggen: “Het is terecht dat men zoveel van u houdt.” Ook mijn ouders wil ik heel hartelijk bedanken 

voor hun stimulans en financiering, alle lerende en studerende jaren lang. Zonder hen had ik nu niet mijn master 

Communicatie, Beleid en Management kunnen afronden. Mijn vriendinnen wil ik ook bedanken. Zij hebben al mijn 

‘scriptie-verhalen’ moeten aanhoren, en erg goed voor afleiding gezorgd. Toppers zijn jullie! Tot slot wil ik nog een 

opmerking maken, die misschien wat vreemd klinkt voor mensen die niet in God geloven. Ik ben namelijk boven 

alles God dankbaar. Hij heeft me steeds weer kracht en inzicht gegeven om dit onderzoek tot een goed einde te  

brengen. Jezus is degene die zei: “Alles kan voor wie gelooft.”, zoals u ziet…! 
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