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Ten geleide

Het thans voor u liggende rapport behelst het verslag van een in ons land
nog niet eerder toegepaste vorm van criminologisch onderzoek: een over-
koepelende evaluatie van een groot aantal criminaliteitspreventieve maatre-
gelen, uitgevoerd in het kader van het beleidsplan Samenleving en Crimina-
liteit. Het basismateriaal voor de meta-evaluatie werd gevormd door de on-
derzoeksrapporten van de geëvalueerde preventieprojecten.

Dat dit onderzoek kon plaatsvinden, is het resultaat van de voorwaarden
die de Ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken, via de Stuur-
groep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit, verbonden aan de toe-
kenning van subsidies voor criminaliteitspreventieprojecten. Voor het eerst
werd bij een landelijk beleid en op grote schaal als conditie voor subsidië-
ring de eis gesteld dat er een wetenschappelijke proces- en effectevaluatie
van het project diende plaats te vinden.

Deze eis heeft geleid tot een groot aantal onderzoeken en evaluatierap-
porten. Hoewel de kwaliteit van het verrichte onderzoek variabel is en in
sommige gevallen te wensen overlaat, wordt de noodzaak van evaluatie ten
behoeve van beleidsvernieuwing nu algemeen, ook door lokale overheden
erkend. Het wetenschappelijk evalueren van projecten begint een gewoonte
te worden. Dit op zichzelf is reeds een grote verworvenheid.

Teneinde uit het zeer gedifferentieerde landelijke preventiebeleid van de
afgelopen jaren, de lessen ten behoeve van toekomstig beleid te kunnen
trekken,.is aan het WODC gevraagd op grond van het beschikbare evalua-
tie-onderzoek deze meta-evaluatie te verrichten. Dit bleek geenszins een
eenvoudige opdracht. De gebrekkige theoretische en methodologische ont-
wikkeling van dit terrein van de criminologie heeft de onderzoekers voor
grote problemen gesteld. Met creativiteit en vindingrijkheid hebben zij ge-
tracht een zekere ordening en structuur in het onderzoeksmateriaal aan te
brengen en een zinvol begrippenkader ten behoeve van het beleid te ont-
werpen. Aan de hand daarvan bleek het mogelijk om tot relevante conclu-
sies te komen met betrekking tot het toekomstige preventiebeleid.

Met deze studie willen de onderzoekers geenszins pretenderen het laatste
woord op het gebied van meta-evaluaties gesproken te hebben. In de nabije
toekomst zullen ten behoeve van beleidsontwikkeling steeds vaker meta-
evaluaties uitgevoerd moeten worden en dit zal stringentere eisen stellen
aan zowel de basisevaluaties als aan de theoretische onderbouwing en spe-
cifieke methodologie van dit type onderzoek.

Vanuit dit perspectief bezien wil het WODC-rapport een eerste stap vor-
men op de weg naar vervolmaking van een belangrijk beleidsondersteunend
onderzoekinstrumentarium.

J. Junger-Tas



Voorwoord

In 1985 is, in het kader van het Justitie-beleidsplan Samenleving en Crimi-
naliteit (SEC), de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit in het
leven geroepen. Daarmee startte een periode van vijf jaar experimenteel be-
leid, waarin de stuurgroep financiële steun heeft verleend aan criminaliteits-
preventieprojecten, uitgevoerd door gemeenten, provincies en parketten.
Een van de voorwaarden voor zo'n subsidiëring is de uitvoering van een
evaluatie geweest. Begin 1989 is door het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, op verzoek van de
stuurgroep, een meta-evaluatie begonnen: een overkoepelend onderzoek
naar de resultaten van deze SEC-preventieprojecten, uitgaande van de ver-
schillende projectevaluaties. Het voor u liggende rapport doet verslag van
deze meta-evaluatie.

Aan de uitvoering van het onderzoek hebben verschillende mensen een
belangrijke bijdrage geleverd. In de eerste plaats danken wij Josine Junger-
Tas, die de supervisie over het onderzoek heeft gehad en met haar nimmer
aflatend optimisme een grote steun is geweest. Chris Baerveldt danken wij
voor zijn actieve deelname aan alle stadia van het onderzoek. René Hesse-
ling en Maurits Kruissink danken wij voor de talloze nuttige suggesties en
voor hun medewerking bij de gegevensverzameling. Truus Remmelzwaal
zijn wij dankbaar voor het ontwerpen en voortdurend aanpassen van de
computerprogrammatuur. Hans Cox heeft als stagiaire een nuttige bijdrage
geleverd aan het vooronderzoek en Anke Slotboom heeft de tekst van het
rapport becommentarieerd; wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Sjaak
Essers danken wij voor het verzorgen van de grafieken en de schema's en
Marianne Sampiemon voor de redactie en de lay-out van de tekst. De mede-
werkers van het secretariaat van de stuurgroep bedanken wij voor hun hulp
bij het verzamelen van de rapporten van de projectevaluaties.
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Samenvatting

In 1985 is in het kader van het Justitie-beleidsplan Samenleving en Crimi-
naliteit (SEC) de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit in het
leven geroepen. Daarmee startte een periode van vijf jaar experimenteel be-
leid, waarin de stuurgroep financiële steun heeft verleend aan criminaliteits-
preventieprojecten, uitgevoerd door gemeenten, provincies en parketten.
Een van de voorwaarden voor zo'n subsidiëring is de uitvoering van een
evaluatie geweest. Dit rapport doet verslag van een meta-evaluatie, geba-
seerd op 104 van dergelijke evaluatie-onderzoeken.-

De meta-evaluatie tracht antwoord te geven op vier vragen:
1. In hoeverre is de kwaliteit van de projectevaluaties voldoende voor het

vaststellen van de effecten op de criminaliteit?
2. In hoeverre hebben preventieprojecten geleid tot vermindering van cri-

minaliteit?
3. Waarvan hangt het preventieve effect van de projecten op de criminali-

teit af?
4. Hoe kan het preventieve effect op de criminaliteit worden vergroot?

Voor de gegevensverzameling is een inhoudsanalyse uitgevoerd van de ver-
slagen van de 104 evaluatie-onderzoeken. Daarbij zijn gegevens verzameld
over de getroffen preventiemaatregelen en de waargenomen effecten daar-
van op de criminaliteit.

Het preventiemodel

Voor een systematische beschrijving van de preventiemaatregelen is eerst
een begrippenkader geformuleerd: het preventiemodel. Dit model definieert
drie aspecten van een criminaliteitspreventieproject:
- oriëntatie: persoons-, delict- en/of situatiegericht;
- bereik: de groepen daders, delicten en situaties waarop de maatregel ge-

richt is;
- strategie: de beinvloeding van de perceptie van de potentiële dader over

de baten en kosten van een delict.

De oriëntatie maakt een systematische indeling van de maatregelen moge-
lijk in vijf groepen. Deze zijn weergegeven in schema 1.

Ook de intensiteit waarmee de preventiemaatregelen zijn uitgevoerd, en
de ernst van het criminaliteitsprobleem dat men wil bestrijden, kunnen van
belang zijn voor het effect op de criminaliteit.
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Schema 1: De oriëntaties van maatregelen, met voorbeelden

persoonsgericht delictgericht situatiegericht

nee ja ja
nee nee ja
ja ja ja
ja ja nee
ja nee nee

voorbeeld

inbraakalarminstallaties in gebouwen
huismeesters in wooncomplexen
begeleiding/hulpverlening voetbalsupporters
vandalismevoorlichting op scholen
georganiseerde vrijetijdsbesteding

Gegevensverzameling

Per project zijn samenvattingen gemaakt van de inhoud van de projecten en
van de maatregelen. Bovendien is informatie in het gegevensbestand opge-
nomen over de oriëntatie en het bereik van de maatregelen. Verder zijn ge-
gevens opgenomen over de effectmetingen. Naast een algemene beschrijving
betreffen deze de gehanteerde onderzoeksopzet, de groepen daders, situa-
ties en delicten waarop de meting betrekking heeft (het bereik van de me-
ting), de richting van de gemeten effecten (al dan niet gunstig) en de kwali-
teit van de meetresultaten. Ten slotte zijn de preventiemaatregelen beoor-
deeld op de strategie. Deze laatste beoordeling is alleen uitgevoerd bij pro-
jecten met ten minste één effectmeting.

Analyse

In de eerste plaats hebben we, aan de hand van de oriëntatie, het bereik en
de strategie van de maatregelen, een beschrijving van het preventiebeleid
gegeven zoals men dat in de praktijk heeft uitgevoerd. Ten tweede hebben
we met behulp van een aantal indicatoren een beeld gegeven van de kwali-
teit van de projectevaluaties. Ten slotte is getracht het effect van de preven-
tiemaatregelen op de criminaliteit te verklaren. Hiertoe hebben we gezocht
naar systematische verbanden tussen de oriëntatie, het bereik en de strate-
gie van maatregelen enerzijds, en het effect op de criminaliteit anderzijds.
Het belang van de intensiteit van de maatregelen en de ernst van het crimi-
naliteitsprobleem is pas in de loop van het onderzoek gebleken; er zijn geen
systematische gegevens over verzameld en de beide aspecten zijn kwalitatief
bij de analyse betrokken.

Resultaten

Het preventiebeleid

Het beleidsplan SEC heeft voornamelijk geleid tot situatie- en delictgerichte
preventie. Een minderheid (een derde deel) van de uitgevoerde preventie-
maatregelen is (o.a.) persoonsgericht: buiten mogelijke delictsituaties om
wordt getracht de persoon van de potentiële dader te beïnvloeden. Bij de
persoonsgerichte maatregelen gaat het in verreweg de meeste gevallen om
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preventie gericht op jongeren. Vaak is dat de leeftijdsgroep ouder dan 12
jaar. Voorzover de maatregelen delictgericht zijn, houden ze voornamelijk
bestrijding van vandalisme in. Het tegengaan van vermogensdelicten en ge-
welddelicten is minder vaak het doel. De situatiegerichte maatregelen kun-
nen betrekking hebben op verschillende situaties, bijvoorbeeld parkeergara-
ges, bepaalde stadswijken, winkelcentra, wooncomplexen, scholen, ver-
waarloosde of afgelegen plekken, en de oud-en-nieuwviering, het recreatie-
hoogseizoen en de sluitingstijd van uitgaansgelegenheden.

Kwaliteit van de projectevaluaties

Bij het beoordelen van de kwaliteit van de projectevaluaties hebben we ons
volledig beperkt tot de kwaliteit van de uitgevoerde criminaliteitsmetingen.
Met behulp van een aantal vrij eenvoudig vast te stellen indicatoren is het
goed mogelijk om een algemeen beeld te krijgen van die kwaliteit. Daar-
naast geeft ook de door ons beoordeelde betrouwbaarheid van de meetresul-
taten een indicatie.

Bij 37% van de projecten is het effect op de criminaliteit op geen enkele
wijze nagegaan. Bij 30% van de projecten heeft het evaluatie-onderzoek
bruikbare informatie van de effecten op de criminaliteit opgeleverd; bij on-
geveer de helft daarvan (16% van het totaal) is deze informatie 'betrouw-
baar' te noemen.

De conclusie luidt dat men er in veel gevallen niet in geslaagd is een ef-
fectmeting van goede kwaliteit uit te voeren. De kwaliteit van de interne
evaluaties (politie, gemeente, projectleider) is daarbij wat minder dan van
de externe evaluaties. Bovendien zijn interne evaluaties aanzienlijk minder
kritisch bij de beschrijving van het verloop van de projecten.

Effect op de criminaliteit

De gebrekkige kwaliteit van de gegevens staat geen oordeel toe over het to-
tale effect van de projecten op de criminaliteit. Wel blijkt dat de preventie
onder bepaalde voorwaarden effectief kan zijn. Het gaat dan om effecten
op betrekkelijk korte termijn. Het is uiteraard altijd mogelijk dat effectieve
maatregelen op den duur niet meer werken en dat ineffectieve maatregelen
na jaren toch vruchten afwerpen. Ook is het mogelijk dat bij ineffectieve
maatregelen een andere organisatievorm van de projecten een beter resul-
taat zou geven; wij hebben daarover geen gegevens.

In totaal worden in de verschillende evaluatierapporten 106 metingen
van het effect van maatregelen op de criminaliteit vermeld. Een selectie op
grond van de betrouwbaarheid leverde 43 bruikbare meetresultaten op. Wel-
iswaar is dit aantal niet bijzonder groot, maar één enkel meetresultaat is
vaak gebaseerd op vele honderden gegevens en de geselecteerde meetresul-
taten vertegenwoordigen met elkaar een zeer grote hoeveelheid informatie.
Op basis hiervan kunnen we drie aspecten aangeven die van invloed zijn op
de effectiviteit van een preventiemaatregel:
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- Intensiteit. Preventiemaatregelen hebben meer kans om effectief te zijn
naarmate een grotere preventie-inspanning wordt gericht op een kleiner
doel. Dit is van bijzonder belang bij het houden van toezicht. Een toe-
zichtsfunctionaris is zeer effectief als het te bewaken gebied klein en
overzichtelijk is. Op een groot en moeilijk te overzien terrein is zijn ef-
fect op de criminaliteit verwaarloosbaar.

- Ernst van de criminaliteit.. Indien de criminaliteit van minder ernstige
aard is,' is de kans op afname groter. Bij totaal verloederde wooncom-
plexen helpt geen enkele preventiemaatregel meer; zeer criminele jonge-
ren zijn moeilijk weer op het rechte pad te brengen.

- Strategie. Indien de strategie gericht is op het vergroten (in de perceptie
van de dader) van de voor het delict benodigde inspanning en op het ver-
groten van de sanctiekans, is de kans op een gunstig effect groter. Bij de
sanctiekans gaat het zowel om de pakkans als om kans op daadwerkelij-
ke uitvoering van een sanctie (de uitvoeringskans); beide zijn in de per-
ceptie van de dader belangrijk. Van betrapping zonder verdere conse-
quenties gaat immers weinig dreiging uit. Het hoeft daarbij niet per se
om een formele sanctie te gaan; ook het vergroten van de kans op infor-
mele sancties kan effectief zijn.

Naast deze drie verbanden bestaat er ook een relatie tussen de oriëntatie
van een maatregel en het effect. Situatie- en delictgerichte maatregelen zijn
vaker effectief dan persoonsgerichte. Dit is echter een gevolg van verschil-
len in strategie. Situatie- en delictgerichte maatregelen hanteren vaker een
inspannings/sanctiekansstrategie en juist dan zijn ze effectief.

Ten slotte kan de verplaatsing van criminaliteit van belang zijn. Vooral
bij welbewust en systematisch crimineel gedrag kan situatiegerichte preven-
tie tot verplaatsing naar elders leiden. We kunnen bij situatiegerichte maat-
regelen het gunstige effect van inspannings- en sanctiekansstrategieën daar-
om vooral verwachten bij criminaliteit die in een opwelling wordt gepleegd
en bij delicten waarbij de dader geen gemakkelijk alternatief voorhanden
heeft.

Aanbevelingen

Onze aanbevelingen hebben betrekking op twee terreinen: het opzetten van
preventieprojecten en het evalueren ervan.

Opzet van preventieprojecten

Bij het opzetten van een preventieproject staan twee vragen centraal: wat is
het probleem en hoe kan er wat aan gedaan worden? Bij veel projecten is
er echter van een systematische opzet op grond van deze beide vragen geen
sprake. Het al dan niet uitvoeren van een project zal afhangen van de finan-
ciering. Eerst dient er een voorstel te worden geschreven, met als primaire
doel dat het project moet worden `verkocht'. Daarom zal men het zo nuttig
en kansrijk mogelijk voorstellen. Van een grondige probleemanalyse en een
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systematisch verkennen van de preventiemogelijkheden is in dat stadium
meestal nog geen sprake; er wordt gewerkt op basis van indrukken en de
inspiratie van het moment. Toch zal het (subsidie)voorstel in het algemeen
dienen als uitgangspunt voor de praktische opzet van het project. Het ge-
volg is dat bij veel preventieprojecten een systematische aanpak ontbreekt.

Aanbeveling: Het lokale preventiebeleid kan de effectiviteit vergroten
door op systematische wijze projecten te ontwerpen. Zo'n ontwerp dient te
zijn gebaseerd op een grondige probleemanalyse.

Het door ons gehanteerde preventiemodel kan gebruikt worden om tot een
meer systematisch preventiebeleid te komen. De probleemanalyse gaat dan
uit van de vraag: welke delicten worden gepleegd, door wie, en in welke
situaties? Zo legt men de basis voor het bereik van de maatregelen: dader-
groepen, delicttypen en situaties. Vervolgens kan men aan de hand van de
oriëntaties op systematische wijze zoeken naar preventiemogelijkheden. Bij
elke oriëntatie dient men zich vervolgens af te vragen welke strategieën
mogelijk zijn: hoe kunnen de opbrengsten van delicten in de ogen van de
dader worden verlaagd en de kosten worden verhoogd.

De hier voorgestelde systematiek kan ook het uitgangspunt zijn voor een
subsidie-aanvraag. De centrale overheid kan een systematische aanpak sti-
muleren door een beschrijving van een project te verlangen in termen van
oriëntatie, bereik en strategie. Een aparte subsidie voor het stimuleren van
een vooronderzoek lijkt daarbij een goede investering. Dit kan voorkomen
dat een overoptimistische subsidie-aanvraag, in de eerste plaats bedoeld om
het project aan Den Haag te verkopen, gaat dienen als basis van het lokale
preventiebeleid.

Aanbeveling: De centrale overheid kan een meer gestructureerd preven-
tiebeleid stimuleren door bij een subsidievoorstel een systematische beschrij-
ving van het voorgenomen project te verlangen. Daarnaast kan het stimule-
ren van vooronderzoek de opzet van projecten verbeteren.

Onze resultaten wijzen erop dat vooral het bemoeilijken van delicten en het
vergroten van de sanctiekans veelbelovende strategieën zijn. Het gebrek aan
succes van persoonsgerichte maatregelen zou mede kunnen worden veroor-
zaakt doordat zulke strategieën hierbij vaak ontbreken. Dit betekent niet dat
dan maar van dergelijke maatregelen moet worden afgezien. Wel kan men
proberen bij een persoonsgerichte aanpak de effectiviteit te vergroten door
meer aandacht te schenken aan het bemoeilijken van delicten en/of het ver-
groten van de sanctiekans.

Aanbeveling: Preventiestrategieën die het plegen van delicten bemoeilij-
ken en/of de sanctiekans (pakkans en uitvoeringskans) vergroten, zijn vaak
effectief. Men kan trachten met zulke strategieën de effectiviteit van een
preventieproject te vergroten.

Daarmee is niet gezegd dat iedere andere aanpak volledig verlaten moet
worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het versterken van de moraal een
ondersteuning betekent van andere strategieën, of dat het slechts op langere
termijn effect heeft.
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Ten slotte zijn ook de intensiteit van een preventiemaatregel en de ernst van
de criminaliteit van belang.

Aanbeveling: De intensiteit van preventiemaatregelen dient in overeen-
stemming met het criminaliteitsprobleem te zijn. Is dit probleem zeer ern-
stig, dan kan men echter ook van intensieve preventie geen effect verwach-
ten en dient naar andere wegen te worden gezocht.

Evaluatie van preventieprojecten

Er zijn verschillende manieren waarop de kwaliteit van evaluaties van pre-
ventieprojecten kan worden verbeterd. In de eerste plaats blijkt een externe
instantie over het algemeen een evaluatie van betere kwaliteit uit te voeren
dan een instantie die direct bij de uitvoering van het project betrokken is,
zoals de politie of een gemeentedienst.

Aanbeveling: Preventieprojecten dienen bij voorkeur door een externe
instantie te worden geëvalueerd.

Bij 59% van de 106 uitgevoerde criminaliteitsmetingen hebben wij het meet-
resultaat als onbruikbaar beoordeeld. Dit wijst erop dat kwantiteit ten koste
van kwaliteit is gegaan. De meeste effectmetingen zijn vrij eenvoudig van
opzet: een voor- en een nameting op grond van registratiegegevens. Soms
zal dit voldoende zijn, maar meestal is het verkrijgen van betrouwbare
meetresultaten geen sinecure. Een uitvoerig opgezet onderzoek is weliswaar
vaak kostbaar en langdurig, maar een oppervlakkig uitgevoerde effectmeting
levert meestal geen enkele bruikbare conclusie over het effect op de crimi-
naliteit en had dan net zo goed achterwege kunnen blijven. Daarom dient
men zich bij het opzetten van een preventieproject terdege af te vragen of
een effectmeting wenselijk is. Als men daartoe besluit, kan men zo'n meting
ook beter zo goed mogelijk opzetten.

Aanbeveling: Bij het opzetten van een evaluatie-onderzoek dient men zich
af te vragen of een effectmeting wenselijk is. Zo ja, dan moet men meer dan
voorheen streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van zo'n meting.

De kwaliteit van effectmetingen kan vooral worden verbeterd door een bete-
re bestrijding van invloeden die de meetresulaten minder betrouwbaar ma-
ken. Daarnaast zal bij het uitvoeren van een evaluatie-onderzoek een meer
gestandaardiseerde terminologie de cumulatie van kennis bevorderen. Onze
definities van de begrippen preventiemaatregel, oriëntatie, bereik en strate-
gie kunnen een bijdrage leveren aan een dergelijke standaardisering. Vooral
wat betreft de strategie van preventiemaatregelen, heeft de criminologie
nog veel werk te verzetten.

Aanbeveling: Het onderzoek naar preventie van criminaliteit kan worden
verbeterd door het gebruik van een meer gestandaardiseerde terminologie,
meer aandacht voor de beweegredenen van de dader en een betere bestrij-
ding van invloeden die de betrouwbaarheid van meetresultaten ondergraven.



1 Inleiding

Criminaliteit komt voor in soorten en maten en wordt gepleegd door zeer
verschillende daders in allerlei situaties. Deze heterogeniteit weerspiegelt
zich in criminaliteitspreventieprojecten. Dergelijke projecten vertonen een
grote variatie in doelstellingen, doelgroepen en methoden. De evaluatierap-
porten leveren dan ook een bonte stroom van informatie, waarin deze meta-
evaluatie enige orde tracht te scheppen. We baseren ons daarbij op de eva-
luatierapporten van 104 preventieprojecten die zijn uitgevoerd in het kader
van het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (SEC).' In dit hoofdstuk
wordt de probleemstelling van het onderzoek geformuleerd en de indeling
van het rapport weergegeven.

1.1 Probleemstelling

Bij preventieprojecten kan men allerlei resultaten boeken. Zo is bijvoor-
beeld een goede inbedding van een project in een gemeentelijke organisatie
als een belangrijk resultaat te beschouwen. Ook tevredenheid van uitvoe-
rende instanties en van de bevolking, en een afname van onveiligheidsge-
voelens kunnen positieve resultaten zijn. Het is onmogelijk om al deze as-
pecten bij de meta-evaluatie te betrekken. We richten ons in hoofdzaak op
de vraag waarom het ene project wel heeft geleid tot vermindering van de
criminaliteit en het andere niet. Het uiteindelijke doel is de resultaten van
preventieprojecten in de toekomst te verbeteren. De eerste drie onderzoeks-
vragen worden daarmee:
1. In hoeverre hebben preventieprojecten geleid tot vermindering van cri-

minaliteit?
2. Waarvan hangt het preventieve effect van de projecten op de criminali-

teit af?
3. Hoe kan het preventieve effect op de criminaliteit worden vergroot?

De tweede onderzoeksvraag komt neer op een verklaringsvraag: welke
eigenschappen van de projecten kunnen verschillen in het preventieve effect
verklaren. Hierin ligt besloten dat ook een beschrijving van de projecten
noodzakelijk is.

Een vierde onderzoeksvraag hangt samen met de eerste drie. Voor het
trekken van conclusies is ook de betrouwbaarheid van de gegevens van be-

Volgens de administratie van de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit, die
gebaseerd is op de financiering, zou dit aantal iets groter zijn. In een paar gevallen heb-
ben we enkele gezamenlijk geëvalueerde SEC-projecten bij de meta-evaluatie als één pro-
ject beschouwd.
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lang. Er moet worden nagegaan of de kwaliteit van de projectevaluaties
voldoende is om uitspraken te kunnen doen over het preventieve effect. De
laatste vraag wordt hiermee:
4. In hoeverre is de kwaliteit van de projectevaluaties voldoende voor het

vaststellen van de effecten op de criminaliteit?

Wij gaan ervan uit dat de effectiviteit van een project afhangt van de aard
van de binnen het project genomen preventiemaatregelen. In dit onderzoek
wordt dan ook veel aandacht besteed aan deze maatregelen en de beschrij-
ving van het preventiebeleid is er geheel op gebaseerd.

De effectiviteit van een preventieproject kan bovendien afhangen van de
manier waarop het project is georganiseerd. In de meta-evaluatie wordt het
organisatieproces van preventieprojecten echter buiten beschouwing gela-
ten. Er wordt bijvoorbeeld niet gekeken naar de rol van mogelijke proble-
men bij de implementatie. Er wordt ook niet nagegaan hoe de projecten in
de opzet zijn bedoeld, maar alleen hoe ze in de praktijk zijn uitgevoerd.
Kortom, procesevaluaties zullen vrijwel nergens ter sprake komen. Deze
beperking heeft twee redenen. In de eerste plaats is uit een vooronderzoek
gebleken dat de evaluatierapporten vaak een onvoldoende duidelijk beeld
van de projectorganisatie en het projectverloop leveren. Bovendien is de
projectorganisatie al het onderwerp van twee andere SEC-onderzoeken.2
Het gevolg van deze beperking is dat we niet zullen kunnen aangeven of de
effectiviteit van preventieprojecten met andere organisatievormen vergroot
kan worden.

1.2 Indeling van het rapport: leeswijzer

Voor het beschrijven van preventiemaatregelen is een beschrijvingskader
geformuleerd. Dit kader wordt besproken in hoofdstuk 2. De methodische
opzet van het onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 3. Is men daar niet
in geïnteresseerd, dan kan men dit hoofdstuk zonder problemen overslaan.
In hoofdstuk 4 wordt een systematische beschrijving gegeven van de preven-
tiemaatregelen; dit hoofdstuk is onmisbaar voor het verkrijgen van een goed
begrip van de gebruikte terminologie. Hoofdstuk 5 gaat over de kwaliteit
van de in de evaluatierapporten beschreven effectevaluaties en tracht de
vierde onderzoeksvraag te beantwoorden. Hoofdstuk 6 is gewijd aan het ef-
fect van de projectmaatregelen op de criminaliteit. In hoofdstuk 7 worden
conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De bijlagen geven onder andere
een overzicht van de bestudeerde evaluatierapporten en van de bijbehorende
preventieprojecten.

2 Zie de projecten Vrije Universiteit (1) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2) in
bijlage 4.



2 Het preventiemodel

Een van de onderzoeksvragen van de meta-evaluatie luidt: waarvan hangt
het preventieve effect van de projecten op de criminaliteit at? Om dit te
kunnen onderzoeken, zijn de projecten ontleed in de preventiemaatregelen
die binnen deze projecten zijn uitgevoerd. We kunnen verwachten dat som-
mige preventiemaatregelen meer effect hebben op de criminaliteit dan ande-
re. Voor een verklaring van zulke verschillen is dan ook een beschrijving
van de genomen maatregelen nodig. Dat roept meteen de vraag op: hoe be-
schrijven we een preventiemaatregel? Zulke maatregelen kunnen in allerlei
opzichten van elkaar verschillen. Hier volgen vijf voorbeelden.

Alkmaar-6: Bij een tunneltje is een nis afgesloten en een speciaal verlichtingssysteem
gemonteerd. Als iemand de tunnel nadert, gaat de verlichting feller branden en blijft ge-
durende vijf minuten op dit niveau. Ook zijn bosjes in de omgeving gesnoeid.
Weert-1: Bij gemeentelijke diensten, bouwvereniging, scholen en PTT is aangedrongen
op snel herstel van schade veroorzaakt door vandalisme. Er is een schaderegistratiesys-
teem opgezet.
Den Haag-6: Aan het publiek is voorlichting gegeven over heling om (ongewilde) mede-
plichtigheid daaraan te voorkomen.
Oss-1: In een jongerencentrum worden recreatieve bezigheden georganiseerd: disco-
avonden, sporttoernooien, schaak- en damwedstrijden. Verder zijn er in de ontspan-
ningsruimten spellen, video, speelautomaten, een dartboard, een biljart en een tafelten-
nistafel aanwezig. Er is een werkleerproject metaalbewerken georganiseerd waarmee
men de arbeidskansen tracht te vergroten. Het centrum houdt zich verder ook bezig met
hulp- en dienstverlening en eventuele belangenbehartiging. De hulpverlening bestrijkt
een breed terrein: werk, relaties, financiën, gezondheid en verslaving, wonen. Ook is
geprobeerd om de passieve en consumptieve houding van de jongeren te doorbreken.
Ooststellingwerf-3: Er zijn rond de jaarwisseling festiviteiten in de sporthal georgani-
seerd.

Een lijstje van maatregelen als `extra verlichting, schadeherstel, voorlichting
over heling, hulpverlening en georganiseerde vrijetijdsbesteding' lijkt wei-
nig bevredigend: het mist systematiek en biedt geen aanknopingspunten
voor een verklaring van de effectiviteit.; Voor deze meta-evaluatie is daar-
om een algemeen beschrijvingskader ontwikkeld. De daarin gehanteerde
begrippen vormen een model, dat breed genoeg is voor de beschrijving van
alle verschillende preventiemaatregelen. Dit preventiemodel is zodanig

3 Een overzichtelijke indeling van preventiemaatregelen wordt gegeven in Van Dijk en De
Waard (1991). Zij gaan uit van twee dimensies: primaire, secundaire en tertiaire versus
dader-, situatie- en slachtoffergerichte preventie. Deze indeling is voor ons doel minder
geschikt: de gebruikte categorieën zijn niet scherp gedefinieerd en/of begrensd, en maken
bovendien geen verklaring van de preventieve werking op grond van criminologische
theorieën mogelijk.
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geformuleerd dat een verklaring van het effect op de criminaliteit mogelijk
wordt. Als uitgangspunt is de potentiële dader genomen, die zich bevindt in
een mogelijke delictsituatie. De kern van het model wordt gevormd door de
vraag: Welke invloed kunnen preventiemaatregelen hebben op de voor- en
nadelen die individuen verwachten van delinquent gedrag?

Paragraaf 2.1 wordt volledig aan deze vraag besteed. In paragraaf 2.2
wordt het preventiemodel verder uitgewerkt. In paragraaf 2.3 worden het
model gebruikt om tot een definitie van het begrip `preventiemaatregel' te
komen. Ten slotte wordt in paragraaf 2.4 aandacht geschonken aan het be-
lang van de intensiteit van de maatregelen en het belang van de ernst van
het criminaliteitsprobleem dat men wil bestrijden.

2.1 Keuzetermen en strategie

Voor de ontwikkeling van ons preventiemodel nemen we als vertrekpunt de
potentiële dader (hier verder gewoon dader genoemd) en de potentiële de-
lictsituatie (verder situatie genoemd). De situatie, zoals wij die opvatten,
kan gekenmerkt worden door allerlei aspecten van een bepaalde plaats (bij-
voorbeeld een parkeerterrein) en/of een bepaalde periode (bijvoorbeeld de
periode rond de jaarwisseling). Dader, delict en situatie zijn abstracties: de
onderstaande redenering is in principe geldig voor elke dader, elk delict en
elke situatie. Later zullen we het model uitbreiden met de mogelijkheid om
bepaalde groepen daders, delicten en situaties te onderscheiden.

We vragen ons eerst af of de dader het delict wel of niet zal plegen en
we veronderstellen dat die keuze afhangt van een eenvoudige kosten/baten-
analyse. Daarmee geven we ons model een vorm die bekend is uit de ratio-
nele-keuzetheorieën.4 Om het model zo algemeen mogelijk te houden, laten
we de beperking van rationaliteit vallen: de inschatting van kosten en baten
van het plegen van het delict kan in principe ook op grond van irrationele
of onbewuste redeneringen gebeuren.5 Verder houden we er rekening mee
dat bij de keuze (wel/geen delict) een zekere willekeur een rol kan spelen.
De dader kan immers niet met absolute zekerheid alle gevolgen van het
plegen van het delict overzien. Daarom formuleren we het model als een
kans. Zo'n formulering sluit ook beter aan bij praktische toepassingen. In
de praktijk is er van zekerheid geen sprake; het is onmogelijk om de door
een dader verwachte kosten en baten met absolute nauwkeurigheid te bepa-
len. We komen zo tot het volgende probabilistische keuzemodel: De kans
dat een persoon een delict pleegt, neemt toe met de verwachte baten en
neemt af met de verwachte kosten van dat delict.'

4
5
6

Zie voor een vergelijkbaar uitgangspunt Klok (1991), pp. 65-74.

Zie voor het rationaliteitsaspectAkers (1990).

Nauwkeuriger: de kans neemt toe met de verwachte baten bij gelijkblijvende verwachte
kosten, en neemt af met de verwachte kosten bij gelijkblijvende verwachte baten.
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Hierbij moeten baten en kosten zo ruim mogelijk worden opgevat. Het
heeft weinig zin om alleen te denken in formele (gevangenisstraf) en grof-
stoffelijke (geld, goederen) termen. Informele sociale straffen (verlies van
aanzien en waardering in de familie) en sociale beloningen (prestige in de
vriendenkring) kunnen eveneens belangrijk zijn. Ook interne sancties
(schuldgevoel) tellen mee in de balans van kosten en baten. Elk aspect van
het delict dat de dader beschouwt als een voordeel (ervoor of erna, bewust
of onbewust, rationeel of irrationeel), valt onder de baten, elk nadeel valt
onder de kosten. In de delictsituatie zal de dader, bewust of onbewust, een
schatting van deze kosten en baten maken. Het gaat ons dus om de kosten
en baten zoals ze in de perceptie van de dader bestaan.'

In deze vorm is het model nog te vaag om van enig nut te zijn. Daarom
werken we het verder uit.

Baten
De baten zijn onder te verdelen in sociale baten, voldoening en de buit.'
Onder de sociale baten verstaan we de baten die direct in verband staan
met de relaties tot anderen. Zo kan een dader bijvoorbeeld verwachten door
vandalistisch gedrag indruk te maken in de vriendenkring en op die manier
te stijgen op de sociale ladder. Naast deze externe baten kan het plegen van
een delict ook een 'kick' geven of een plezierige manier zijn om spanning
af te reageren. Zulke interne baten vatten we samen onder de naam 'voldoe-
ning'. Sommige preventiemaatregelen kan men interpreteren als (onder an-
dere) een poging om dergelijke psychosociale baten van het plegen van de-
licten te verminderen.

Bij het volgende voetbalsupportersproject in Deventer hanteert de supportersbegeleider
onder andere een methode die de voldoening van vandalistisch gedrag tijdens wedstrij-
den kan doen verminderen. Hij tracht tijdens voetbalwedstrijden opgewonden supporters
door middel van gesprekken enigszins tot bedaren te brengen. Als dit lukt, zal het van-
dalistisch gedrag wellicht niet meer zo'n 'kick' geven.
Deventer-1: De supportersbegeleider benadert problematische jongeren persoonlijk en
organiseert activiteiten. Een belangrijk doel is dat de supporters hun anonimiteit kwijt-
raken, zodat de kans op sanctie toeneemt. Daarnaast wordt hulp geboden bij individuele
problemen (bijvoorbeeld advies over opleiding). Tijdens de wedstrijden tracht de bege-
leider agressieve jongens door middel van een gesprek de agressie verbaal af te laten
reageren. Verder houdt hij de groep supporters bij elkaar door het organiseren van
goedkoop vervoer, zodat er geen kleine groepjes alvast vooruit reizen en zich zo aan
controle onttrekken.
Naast de voldoening kan men trachten de sociale baten van een delict te verminderen.
Door de dader in een omgeving te laten functioneren waar delinquent gedrag (wellicht)
minder wordt gewaardeerd, kunnen de sociale baten van delinquentie afnemen. In het
geval van de bovengenoemde supportersbegeleider speelt dit een rol als hij verschillende

7

8

Bij de inschatting van de kosten en de baten vergelijkt de dader twee alternatieven: het de-
lict wel of niet plegen. De baten zijn die aspecten van het wel-delictalternatief die hem
gunstig lijken vergeleken met het niet-delictalternatief (bijvoorbeeld het verkrijgen van
buit). De kosten zijn de aspecten die hij als ongunstiger beschouwt (bijvoorbeeld de mo-
gelijkheid van bestraffing).

In principe is de waarde van de buit ook uit te drukken in psychosociale termen.
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activiteiten voor de supporters organiseert. Hij richt zich dus zowel op de interne als op
de sociale baten. Ook de volgende maatregel in Den Helder tracht daders in een andere
omgeving te laten functioneren.
Den Helder-1: Randgroepjongeren en drugverslaafden krijgen op drie leerwerkplaatsen
(grafisch project, fietsenstalling, hout/metaalwerkplaats) alternatieve tijdsbesteding aan-
geboden, met de bedoeling hen een perspectief te geven en hun levensstijl te veranderen.
In 1988 was een voorwaarde voor toelating tot deze projecten dat een methadonkuur
was afgerond; later zijn ook andere jongeren dan ex-verslaafden toegelaten tot de projec-
ten. Deze zijn geworven via bijzondere activiteiten, zoals overlevingscursussen en sport-
activiteiten.

Behalve deze psychosociale baten is er natuurlijk ook nog de buit: de direc-
te opbrengst in termen van geld en/of goederen. In de praktijk richt een
preventiemaatregel zich slechts betrekkelijk zelden op het verminderen van
de buit. Bij het merken van goederen met een herkenningscode zou zo'n
waardevermindering preventief kunnen werken.

Bij de volgende maatregel in 's-Hertogenbosch speelt het verminderen van de baten van
fietsendiefstal mogelijk een rol.
's-Hertogenbosch-3: Bij allerlei activiteiten werd de mogelijkheid geboden om fietsen te
laten graveren.

De graveermaatregelen vormen een uitzondering. Als we het in het vervolg
hebben over de baten van delinquentie, dan gaat het in de eerste plaats om
psychosociale baten.

Kosten
Wat betreft de kosten van delinquentie onderscheiden we vier aspecten: de
benodigde inspanning, de externe sanctie, de sanctiekans en de moraal.

Onder de inspanning verstaan we alle moeite die de dader zich moet ge-
troosten om het delict tot een goed einde te brengen. De inbreker bijvoor-
beeld moet op verschillende terreinen inspanning leveren. In de eerste plaats
natuurlijk de lichamelijke arbeid en concentratie bij het plegen van de daad.
In de tweede plaats zijn vaak investeringen nodig: goed materiaal, zoals
een breekijzer. In de derde plaats moet de inbreker zich misschien specifie-
ke kennis eigen maken, bijvoorbeeld over inbraaktechnieken en over de de-
lictsituatie.

Een voorbeeld van een preventiemaatregel die beoogt de benodigde inspanning voor het
plegen van delicten te vergroten:
Alkmaar-4: Rond twee terreinen met daarop in totaal vijf basisscholen werden hekken
geplaatst.

Het begrip sanctie vatten we zo breed mogelijk op. We beschouwen elke
negatieve reactie van de omgeving naar aanleiding van het delict als een ex-
terne sanctie. Door anderen opgelegde sancties zijn er in vele soorten en
maten. We kunnen ze in twee groepen indelen.

De formele externe sancties worden uit naam van de maatschappij opge-
legd. De klassieke formele sancties zijn gevangenisstraf en boete, een wat
modernere vorm is dienstverlening. Het verzwaren van de formele sanctie
heeft in de praktijk alleen een rol gespeeld bij alternatieve en/of versnelde
afhandeling van delicten. Een betrapte dader kan bijvoorbeeld het betalen
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of herstellen van schade als een zwaardere sanctie ervaren dan een repri-
mande van de politie, en daarom voortaan maar afzien van crimineel ge-
drag. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat ook bij de niet-betrapte kornui-
ten deze sanctie als zwaarder wordt geinterpreteerd, zodat bij hen de sanc-
tiedreiging eveneens toeneemt.

De overige sancties zijn informele externe sancties. Dit kan bijvoorbeeld
het verlies van werk zijn, maar ook een uitbrander van de buurman of het
verlies van sociale status op school en bij vrienden.` Bij preventiemaatrege-
len die pogen de sancties op delinquentie in de perceptie van de dader te
verzwaren, gaat het in verreweg de meeste gevallen om informele sociale
sancties. Op allerlei manieren kan men trachten de mogelijkheden voor in-
formele sancties te vergroten. Bijvoorbeeld bij het vergroten van de sociale
cohesie tussen bewoners binnen een buurt hoopt men dat er een grotere so-
ciale controle optreedt. Een verontwaardigde buurman zal wellicht met
meer overtuiging een betrapte vandaal uitfoeteren (informele sanctie) als hij
zich door de buurt gesteund weet. Ook kan een jongerenwerker trachten de
maatschappelijke positie van risicojongeren te versterken. Als zulke jonge-
ren beter functioneren op het werk of op school, zullen informele sancties
op crimineel gedrag daar mogelijk harder aankomen. Voor de dader neemt
de sanctiedreiging dan toe. Dit kan samengaan met de hiervoor besproken
vermindering van.de sociale baten van crimineel gedrag.

Verzwaring van informele sancties zou bijvoorbeeld preventief kunnen werken bij de
volgende preventiemaatregel.
Gouda-1: Hulpverlening aan Marokkaanse jongeren bij problemen, bijvoorbeeld met
huisvesting, onderwijs, relatie met ouders, instellingen, politie en justitie. In het eerste
projectjaar zijn er cursussen metaalbewerking en verzorging gehouden. In het tweede
projectjaar was hiervoor te weinig belangstelling. Tevens was er concurrentie van een
andere instelling die laagdrempelige cursussen aanbood. Met een lokaal werkproject en
met tijdelijke werkplaatsen heeft men geprobeerd Marokkaanse jongens aan werk te hel-
pen. Verder zijn er voetbalmiddagen georganiseerd en is een verdieping van een buurt-
huis beschikbaar gesteld voor sport, film, disco en themamiddagen.

De dreiging die van een sanctie uitgaat, hangt niet alleen van de zwaarte
van de sanctie af, maar ook van de kans op sanctie. Hieronder verstaan we
de kans dat iemand voor criminaliteit een of andere vorm van externe sanc-
tie krijgt. We onderscheiden twee vormen van sanctiekans. Onder de pak-
kans verstaan we de kans op ontdekking: het bekend worden van de dader.

De volgende drie preventiemaatregelen zijn voorbeelden van 'pakkansmaatregelen'.
Rotterdam-1: Tijdens de avonduren, 's nachts, op zondagen en marktdagen wordt een
parkeergarage bewaakt. De toegankelijkheid is verminderd, er is een tv-circuit aange-
bracht, de verlichting is verbeterd en de garage is opnieuw geschilderd.

9 Het onderscheid tussen formele en informele externe sancties wordt bijvoorbeeld gemaakt
door Grasmick en Bursik (1990). Zij onderscheiden 'legal sanctions' en 'embarrassment'.
Bij de door ons bestudeerde preventiemaatregelen komt het verzwaren van formele sanc-
ties betrekkelijk weinig voor en we hebben ervan afgezien om ze bij de analyse in een
aparte categorie onder te brengen (zie hoofdstuk 3).
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Zoetermeer-2: Gerichte surveillance door politie op plekken waar veel vandalisme plaats-
vindt.
Heerlen-la: Men is naar Zaandam gegaan om daar te kijken hoe graffiti bestreden
wordt. Aan de hand van signeringen onder de graffiti probeert men daar daders op te
sporen. Ook worden er foto's genomen van graffiti om te dienen als bewijsmateriaal.
Deze aanpak is overgenomen.

Is een dader echter betrapt, dan hoeft er nog geen sanctie (formeel of infor-
meel) te worden uitgevoerd. Naast de pakkans is dus ook de uitvoerings-
kans van de sanctie belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het
zwartrijden in het openbaar vervoer. Als een dader zonder kaartje betrapt
wordt in de tram, heeft hij nog geen boete betaald. Deze sanctie (het innen
van de boete) moet dan nog worden uitgevoerd en bij het inschatten van de
sanctiekans zal de dader met zowel de pakkans als met de uitvoeringskans
rekening houden.

Bij sommige maatregelen valt de invloed op sanctie, pakkans en uitvoe-
ringskans niet scherp te scheiden. Stel dat men tracht de sociale cohesie tus-
sen buurtbewoners te vergroten. Mogelijk zullen dan bijvoorbeeld vandalen
in de wijk zich minder anoniem voelen: vergroting van de (ingeschatte) pak-
kans. Ook de uitvoeringskans kan toenemen: in een buurt waar men elkaar
kent, zal eerder op geconstateerd vandalistisch gedrag worden gereageerd.
Verder kunnen, zoals we al hebben gezien, de informele sancties zwaarder
worden.

Bij de volgende maatregel in Apeldoorn zouden zowel een verzwaring van de sanctie op
delinquentie als een vergroting van de sanctiekans preventief kunnen werken.
Apeldoorn-1: Organisatie van een `dag buurman/buurvrouw'-dag om de integratie van
bewoners in de wijk te verhogen.

De interne moraal kan mensen verhinderen om delicten te plegen. Onder
de moraal verstaan wij het vermogen van de dader om zichzelf te straffen.
Men kan bij deze interne sancties denken aan bijvoorbeeld schuldgevoel en
schaamte, en aan het ongemakkelijke gevoel dat het delict alsnog zal 'uit-
komen'.

De volgende maatregel lijkt vooral bedoeld te zijn om de moraal te versterken.
Heerlen-1b: Op verschillende scholen worden vandalismeprojecten gestart. Het doel is
om jongeren, maar ook hun ouders, bewust te maken van wat de gevolgen van vandalis-
me zijn. Dit project wordt per wijk uitgevoerd. Er wordt gebruikgemaakt van een video,
een diaserie en van fotocollages.

Het model kan nu als volgt worden geformuleerd: De kans dat een persoon
een delict pleegt, neemt toe met de verwachte baten van dat delict en neemt
af met de verwachte inspanning, sanctiekans, sanctie en met de moraal.

Het is, bij het hanteren van ons model, handig om een verzamelnaam te
hebben voor bovengenoemde vijf kosten/batentermen. De keuze van de da-
der het delict al dan niet te plegen hangt af van deze termen en daarom ge-
bruiken hiervoor de naam keuzeterm: de door de dader verwachte baten, in-
spanning, sanctiekans, sanctie en zijn moraal.

Een preventiemaatregel heeft tot doel bij de dader de keuzetermen, die
de kosten/batenverhouding bepalen, zodanig te beïnvloeden dat de kans op

1
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Tabel 1: Gemiddelde strategiescores van maatregelen; de projectnamen en -nummers verwij-
zen naar de in deze paragraaf genoemde voorbeelden

project verkleinen
baten

vergroten
inspanning

verzwaren
sanctie

vergroten
sanctiekans

versterken
moraal

Alkmaar-4 0,00 2,75 0,00 1,00 0,00
Apeldoorn-1 0,00 0,00 0,75 1,25 0,50
Den Helder-1 2,50 0,25 1,25 0,25 1,00
Deventer-1 1,75 0,50 1,50 2,00 0,75
Gouda-1 2,00 0,00 2,25 0,25 1,00
Heerlen-la 0,00 0,00 0,00 2,75 0,00
Heerlen-lb 0,50 0,00 1,00 0,25 2,00
's-Hertogenbosch-3 1,25 0,50 0,00 1,50 0,00
Rotterdam-1 0,00 2,75 0,00 3,00 0,00
Zoetermeer-2 0,00 0,25 0,00 2,75 0,00

crimineel gedrag afneemt. Niet alle keuzetermen zullen door een maatregel
in gelijke mate worden beïnvloed. Het plaatsen van een alarminstallatie bij-
voorbeeld lijkt meer te maken te hebben met het vergroten van de inspan-
ning en de sanctiekans dan met het verkleinen van de baten, het verzwaren
van de sanctie en het versterken van de moraal. In het algemeen zullen we
niet van de potentiële daders zelf te horen krijgen op welke gronden zij een
keuze maken tussen het al dan niet plegen van het delict. We gaan er ech-
ter van uit dat het bij het opzetten van een preventiemaatregel mogelijk is
om tot op zekere hoogte te zeggen in welke mate de keuzetermen van da-
ders zullen worden beïnvloed. Die verwachte invloed op de keuzetermen
bepaalt de strategie van een maatregel. De strategie geeft dus aan op welke
keuzetermen men zich vooral richt.

De strategie wordt bepaald door degenen die een preventiemaatregel ont-
werpen en uitvoeren. De doelen van een maatregel worden echter meestal
niet expliciet met behulp van keuzetermen geformuleerd. Daarom hebben
wij de strategie van de preventiemaatregelen achteraf trachten te reconstrue-
ren. Per keuzeterm is deze door vier beoordelaars gescoord op een schaal
die loopt van nul (geen beïnvloeding van de dader) tot en met drie (grote
kans op beïnvloeding). Op welke wijze dit is gebeurd en hoe betrouwbaar
dergelijke scores zijn, wordt beschreven in hoofdstuk 3. In tabel 1 is een
overzicht gegeven van de gemiddelde strategiebeoordelingen van de maatre-
gelen die in deze paragraaf als voorbeeld zijn genomen. Uit de tabel blijkt
dat de strategie van een maatregel meestal niet eenduidig gericht is op
slechts één enkele keuzeterm.

2.2 Oriëntatie en bereik

In principe kan een preventiemaatregel op twee manieren invloed uitoefenen
op de dader. Ten eerste kan de maatregel bestaan uit een ingreep in de de-
lictsituatie. Om een gebouw kan bijvoorbeeld een hek worden aangelegd om
vandalistische jeugd te weren. Op deze wijze tracht men de dader via een
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Figuur 1: Acht combinaties van persoons-, delict- en situatiegerichte preventie, waarvan al-
leen de vijf met afkortingen aangegeven mogelijkheden ook daadwerkelijk zijn uit-
gevoerd

del ictgericht (de)

nee

nee

ja

ja nee

situatiegericht (si)

ingreep in de delictsituatie te weerhouden van criminaliteit. We spreken in
dat geval van een situatiegerichte maatregel. Een situatiegerichte maatregel
betekent een ingreep op een bepaalde delictplek en/of een ingreep tijdens
een bepaalde delictperiode (bijvoorbeeld de periode rond de jaarwisseling).

In de tweede plaats kan men trachten de persoon van de dader buiten de
delictsituatie om te beïnvloeden. Een hulpverlener bijvoorbeeld zal vaak zo
te werk gaan. Hij zal zich in het algemeen niet opstellen op de plek van het
delict om zijn cliënt bij te staan of zijn hulp beperken tot een 'delictgevoeli-
ge' periode zoals oud en nieuw. We noemen een dergelijke maatregel in het
vervolg persoonsgericht.' Een maatregel kan ook verschillende aspecten
hebben en daarmee tegelijkertijd situatie- en persoonsgericht zijn. Ten
slotte kan worden opgemerkt dat de dader altijd bf via de situatie bf buiten
de situatie om wordt beïnvloed. Daarmee is een maatregel altijd situatie-
en/of persoonsgericht; noch persoonsgericht, noch situatiegericht is per de-
finitie onmogelijk.

We kunnen dit als volgt samenvatten. Een situatiegerichte preventie-
maatregel beoogt de potentiële dader te weerhouden van criminaliteit door
middel van een ingreep in de delictsituatie. Een persoonsgerichte maatregel
beoogt de potentiële dader te beïnvloeden buiten de delictsituatie om.

10 We hebben afgezien van de term dadergericht, omdat ook de situatiegerichte maatregelen
bedoeld zijn om daders te beïnvloeden. Met 'persoonsgericht' willen we aangeven dat een
maatregel direct op de persoon van de dader is gericht.
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Schema 2: De oriëntatie van maatregelen`

persoonsgericht delictgericht situatiegericht

nee ja ja
nee nee je
ja ja ja
ja je nee
ja nee nee
ja nee ja
nee ja nee
nee nee nee

maatregel

inbraakalarminstallaties in gebouwen
huismeesters in wooncomplexen
begeleiding/hulpverlening voetbalsupporters
vandalismevoorlichting op scholen
georganiseerde vrijetijdsbesteding
komt niet voor
per definitie onmogelijk
per definitie onmogelijk

• De voorbeelden worden toegelicht in hoofdstuk 4.

Naast de situatie en de persoon van de dader speelt ook het delict een rol.
Een preventiemaatregel kan gericht zijn op een of meer specifieke delicten
of op criminaliteit in het algemeen. We zullen daarom spreken over
delictgerichte en niet-delictgerichte maatregelen. Een delictgerichte preven-
tiemaatregel beoogt een of meer specifieke delicten te voorkomen. Als een
een maatregel niet delictgericht is, heeft hij betrekking op de criminaliteit
in het algemeen.

Een hulpverlener die risicojongeren bijles geeft, is bezig met niet-delietgerichte preven-
tie. Hij beoogt immers de criminaliteit van de bijlesklas in algemene zin te
verminderen. Geeft hij echter een cursus zelfbeheersing aan voetbalsupporters met het

oog op de preventie van voetbalvandalisme, dan is hij wel delictgericht bezig.

Op deze manier is een maatregel al dan niet persoonsgericht, al dan niet
delictgericht en al dan niet situatiegericht. Dit levert in principe acht (=23)
combinaties op (zie figuur 1). Zo'n combinatie zullen we verder aanduiden
als de oriëntatie van een maatregel. Deze oriëntatie geeft aan of de maatre-
gel al dan niet persoons-, delict- en/of situatiegericht is. Van de acht oriën-
taties zijn er twee per definitie onmogelijk. De definiëring van de begrippen
laat immers niet toe dat een maatregel noch persoonsgericht, noch situatie-
gericht is. Verder blijkt één oriëntatie in de praktijk erg onwaarschijnlijk te
zijn; deze combinatie komt bij de maatregelen in ons onderzoek niet voor.
Schema 2 geeft aan de hand van enkele voorbeelden een overzicht van de
oriëntaties.

De oriëntatie van een maatregel levert een betrekkelijk grove indeling.
We gaan het model nu uitbreiden met de mogelijkheid om groepen maatre-
gelen te beschrijven met behulp van categorieën. Daarbij geven we aan op
welke groep(en) dader(s), welk(e) delict(en) en welke situatie(s) de maatre-
gel betrekking heeft. We zullen in dit verband spreken over het bereik van
de maatregel. Dit bereik geeft aan op welke categorieën daders, delicten
en/of situaties de maatregel gericht is.

Het bereik levert een nadere categorisering van de oriëntatie; de twee
begrippen staan niet los van elkaar. Bij persoonsgerichte maatregelen geeft
het bereik aan om wat voor personen het gaat, bij delictgerichte maatregelen
om welke delicten en bij situatiegerichte maatregelen om welke situaties.
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Schema 3: De elementen van het preventiemodel

preventiemaatregel

oriëntatie bereik strategie

voldoening

persoonsgericht

en/of

w delictgericht

en/of

situatiegericht

daders

delicten

situaties

baten sociale bate

buit

inspanning

pakkans

sanctiekans
uitvoeringskans

sanctie
formeel

informeel

moraal

Bij maatregelen die niet delictgericht zijn, gaat het om de preventie van de
`criminaliteit in het algemeen': het bereik is in dit opzicht maximaal. Iets
dergelijks geldt voor maatregelen die niet op de persoon van de dader of
niet op de situatie zijn gericht; deze hebben in vrijwel alle gevallen betrek-
king op alle daders respectievelijk alle situaties." De tabellen 1, 2 en 3 in
bijlage 1 geven een overzicht van oriëntatie en bereik van de maatregelen
uit ons onderzoek.

We hebben nu drie mogelijkheden om een preventiemaatregel te
beschrijven. In de eerste plaats kunnen we de oriëntatie aangeven. Dit geeft
een ruwe indeling van maatregelen in vijf groepen. In de tweede plaats
kunnen we het bereik aangeven, wat al een veel nauwkeurigere
beschrijving oplevert: de categorieën daders, delicten en/of situaties waarop
de maatregel gericht is. Daarna kunnen we trachten te voorspellen welke
keuzetermen vooral zullen worden beïnvloed: de strategie. Dit laatste levert
ons in principe de mogelijkheid om het eventuele effect van de maatregel te
verklaren vanuit de motivatie van de dader.

11 Er zijn enkele uitzonderingen; we komen hierop terug in hoofdstuk 3.
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Schema 4: Voorbeelden van indirecte activiteiten versus maatregelen

overleg overleg tussen instanties binnen het project, bijvoorbeeld gemeentediensten en
politie of hulpverlening

organisatie de veldwerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren worden aangesteld en
krijgen een opdracht, bijvoorbeeld: agenten worden aangesteld met als taak
om beter hang- en sluitwerk te stimuleren, of een jongerenwerker wordt aan-
gesteld met als taak vastgelopen jongeren te begeleiden

maatregelen het veldwerk zoals dat door de veldwerkers wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld
een voorlichtingscampagne of het aanbrengen van een hek om een gebouw.

In theorie is er geen verband tussen de oriëntatie en de strategie: elke
strategie is in principe bij elke oriëntatie mogelijk. In hoofdstuk 4 zal blij-
ken dat in de praktijk bepaalde combinaties van strategie en oriëntatie vaker
zijn toegepast dan andere.

Hiermee hebben we ons preventiemodel voltooid. Het model is, door de
ruime definiëring van de begrippen, te falsifiëren noch te bewijzen. Het
dient dan ook slechts om een beschrijvingskader te leveren. De belangrijk-
ste elementen van het model staan weergegeven in schema 3.

2.3 Maatregelen en activiteiten

We proberen nu te komen tot een scherpere omschrijving van het begrip
maatregel. De evaluatierapporten werken wat dit betreft erg verwarrend. In
de eerste plaats worden allerlei organisatorische activiteiten die de crimina-
liteit niet direct beinvloeden, als preventiemaatregelen gepresenteerd. In de
tweede plaats is het meestal onduidelijk op welke gronden een groep activi-
teiten als één maatregel wordt beschreven. Daarom is het nodig om duide-
lijker te formuleren wat we bedoelen met een maatregel. Daarbij maken we
gebruik van het hiervoor opgezette preventiemodel. We beschouwen een
preventiemaatregel als een cluster van activiteiten die
1. een daadwerkelijke poging inhouden om de keuzetermen van daders te

beïnvloeden, en
2. hetzelfde bereik hebben.

Wat is de betekenis van deze twee criteria? Het criterium dat een maatregel
ook daadwerkelijk op de een of andere manier keuzetermen van daders
moet trachten te beïnvloeden, betekent dat we niet letten op activiteiten zo-
als overleg tussen gemeentediensten en de gemeentepolitie, of de aanstelling
van twee medewerkers criminaliteitspreventie. Dit zijn hoogstens voorberei-
dingen voor preventie-activiteiten. Wel bedoelen we de activiteiten op de
werkvloer, zoals surveillances, vrijetijdsbesteding voor jongeren en voor-
lichtingscampagnes voor buurtbewoners. Een voorbeeld wordt gegeven in
schema 4.

Het tweede criterium deelt activiteiten in naar het bereik ervan. Men kan
bijvoorbeeld bij een schoolgebouw een inbraakalarm installeren en daar-
naast voor bewaking zorgen bij een parkeergarage. Deze activiteiten heb-
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ben betrekking op verschillende categorieën situaties (schoolgebouw versus
parkeergarage) en delicten (inbraak in school versus autokraak). De ge-
noemde activiteiten behoren daarmee tot verschillende maatregelen. Omge-
keerd spreken we van één maatregel wanneer dadergroep, delict en situatie
overeenkomen.

2.4 Intensiteit van de maatregel en ernst van het probleem

Het preventiemodel biedt de mogelijkheid om preventiemaatregelen syste-
matisch te beschrijven. Zo'n beschrijving houdt ook een vereenvoudiging
in: allerlei aspecten van de maatregelen blijven buiten beschouwing. In de
loop van het onderzoek is gebleken dat twee van zulke aspecten, die niet in
het preventiemodel zijn opgenomen, toch van groot belang kunnen zijn bij
het verklaren van het effect van een maatregel op de criminaliteit.

Een maatregel of groep maatregelen heeft een grote intensiteit indien
veel preventie-inspanning wordt gericht op een naar verhouding kleine da-
dergroep en/of een beperkte situatie met betrekking tot maar één delict. Het
betekent een grote inspanning met een klein bereik; een lage intensiteit be-
tekent weinig inspanning met een groot bereik. We kunnen verwachten dat
de kans op een preventief effect groter wordt naarmate de intensiteit van
een maatregel groter is.

Daarnaast is ook de ernst van het criminaliteitsprobleem van belang bij
de verklaring van het preventieve effect. Ernstige problemen zijn naar ver-
houding moeilijker te verhelpen. Zo zijn zeer criminele jongeren in het al-
gemeen moeilijk weer op het rechte pad te brengen (zie bijvoorbeeld Van
der Laan, 1991, p. 278). We kunnen verwachten dat de kans op een preven-
tief effect afneemt naarmate het criminaliteitsprobleem dat men tracht te be-
strijden, ernstiger is.



3 Methode van onderzoek

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de methodologische aspecten van de
meta-evaluatie. In paragraaf 3.1 wordt een algemene beschrijving van de
gehanteerde methoden gegeven: de grote lijnen van de gegevensverzame-
ling, de verwerking en de analyse. In paragraaf 3.2 worden details van de
gegevensverzameling besproken, waarbij het vooral om betrouwbaarheids-
kwesties gaat.12 We onderscheiden daarbij de betrouwbaarheid van de door
ons onderzochte evaluatiegegevens (verder 'kwaliteit' genoemd) en de be-
trouwbaarheid van de meta-evaluatie zelf. Paragraaf 3.3 vat een aantal be-
langrijke punten van het hoofdstuk samen.

3.1 Opzet van het onderzoek

De onderzoeksgegevens zijn ontleend aan de evaluatierapporten van SEC-
preventieprojecten. Op deze rapporten is een inhoudsanalyse uitgevoerd aan
de hand van het in hoofdstuk 2 geformuleerde preventiemodel. De gegevens
zijn opgeslagen in een daartoe geprogrammeerd Foxpro-gegevensbestand.
De analyse is uitgevoerd met behulp van deze programmatuur en met het
computerprogramma SPSS. De aanpak is tot stand gekomen na een uitge-
breid vooronderzoek.

3.1.1 Vooronderzoek

Men heeft bij de aanvang van de meta-evaluatie in eerste instantie gedacht
aan een onderzoek van kleine omvang, dat snel (binnen ongeveer een jaar)
zou kunnen worden afgerond. Deze verwachting is niet realistisch gebleken.
Om verschillende redenen is de meta-evaluatie uiteindelijk uitgegroeid tot
een vrij groot onderzoeksproject, dat meer dan twee jaar in beslag heeft ge-
nomen. Vooronderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal praktische en
methodologische problemen het snel verkrijgen van zinvolle resultaten in
de weg stond. Het ging daarbij voornamelijk om de volgende punten.
1. Uit een in 1989 gehouden enquête onder gemeenten, parketten en provin-

cies bleek dat een groot deel van de preventieprojecten pas in de loop
van 1990 voltooid zou worden (Polder en Willemse, 1991). Tot die tijd
zouden onvoldoende gegevens beschikbaar zijn.

12 Men kan allerlei verschillende soorten validiteit en betrouwbaarheid onderscheiden. Ter
wille van de eenvoud gebruiken wij het begrip 'betrouwbaar' in de algemene zin van 'je
kunt erop vertrouwen'.
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2. Pogingen om homogene groepen projecten samen te stellen hebben wei-
nig succes gehad. Bij nadere bestudering van bijvoorbeeld 'wijkprojec-
ten' blijken zulke projecten vaak weinig met elkaar gemeen te heb-
ben.13 Dit betekent dat een project alleen goed kan worden beschreven
aan de hand van alle binnen het project uitgevoerde preventiemaatrege-
len. Het gaat dan niet meer zozeer om de beschrijving van projecten,
maar van maatregelen. Deze stap, van projecten naar maatregelen, heeft
een schaalvergroting van het onderzoek met zich meegebracht. De gede-
tailleerde beschrijving van maatregelen en van de gemeten effecten heb-
ben een inhoudsanalyse van elk rapport noodzakelijk gemaakt.

3. De invloed van de projectorganisatie op de resultaten is moeilijk te ach-
terhalen. Deze organisatie kan zeer complex zijn. In hoofdstuk 1 is al
aangegeven dat de evaluatierapporten er vaak een onvoldoende duidelijk
beeld van geven. Bovendien zijn sommige projecten intern geëvalueerd
(bijvoorbeeld door de coordinator van het preventieproject of de desbe-
treffende gemeente) en andere door een externe instantie. Interne evalua-
ties blijken meestal een veel rooskleuriger beeld van de organisatie te
geven dan externe evaluaties (zie hiervoor hoofdstuk 5). De projectorga-
nisatie is uiteindelijk geheel buiten beschouwing gelaten.

4. Pas na het formuleren van het preventiemodel was het mogelijk een be-
vredigende onderzoeksopzet te maken.

3.1.2 Gebruikt materiaal: onderzoeksrapporten

Voor de meta-evaluatie zijn de rapporten van 129 projecten bestudeerd. De
analyse is beperkt tot projecten waarbij preventiemaatregelen daadwerkelijk
werden uitgevoerd. In totaal 25 projecten zijn niet op deze wijze opgezet
en daarom afgevallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vooronderzoek
voor een project of om een verkennend onderzoek op een bepaald terrein.
In bijlage 4 staan dergelijke projecten aangegeven met het trefwoord 'onder-
zoek'. Binnen deze 104 projecten zijn 280 preventiemaatregelen en 106
metingen van effecten op de criminaliteit uitgevoerd.14

Soms ontbreekt in het eindrapport van een project essentiële informatie
over de aard van de genomen maatregelen, over de omvang van de effecten
of over de gehanteerde methoden van onderzoek. In die gevallen is gezocht
naar aanvullende informatie in eventuele tussenrapporten. Bijlage 5 geeft
een overzicht van alle door ons gebruikte rapporten.

Deze meta-evaluatie geeft geen volledig beeld van het Nederlandse pre-
ventiebeleid van de laatste jaren. In de eerste plaats is alleen gebruikge-

13 Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt in een onderzoek tot de conclusie
dat zich bij de beschrijving van preventieprojecten moeilijk oplosbare problemen voordoen
(VNG, 1989).

Er is ook gezocht naar metingen van effecten op keuzetermen bij daders. Hiervan hebben
we er maar drie gevonden. Gezien dit geringe aantal, zijn deze verder geheel buiten be-
schouwing gebleven.

14
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maakt van de evaluatierapporten van de SEC-preventieprojecten. Projecten
die niet mede door de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit
(SBPC) zijn gesubsidieerd, vallen buiten ons onderzoek.` Verder hebben
we de rapporten gebruikt die ons tot januari 1991 bereikt hebben. We heb-
ben ons daarbij zoveel mogelijk beperkt tot de eindverslagen van de projec-
ten. In een enkel geval ging het om nog niet gepubliceerde manuscripten.
Wanneer er nog geen eindrapport over een project beschikbaar was en een
of meer tussenrapporten een afgerond beeld opleveren over (een deel van)
het project, zijn deze tussenrapporten gebruikt. Toch zullen de SEC-projec-
ten die eind 1990 nog niet waren afgerond (bijvoorbeeld door een lange
looptijd), zijn ondervertegenwoordigd. Het is mogelijk dat door deze beper-
kingen (alleen SEC-projecten, niet alle SEC-projecten) enige vertekening
ontstaat ten opzichte van de overige in Nederland uitgevoerde preventie-ac-
tiviteiten in dezelfde periode. Zo heeft de SBPC bij voorkeur projecten on-
dersteund die enigszins origineel (ongebruikelijk van opzet) zijn, waardoor
te verwachten valt dat de totale groep SEC-projecten naar verhouding meer
heterogeen is.

3.1.3 Gegevensverwerking: inhoudsanalyse van rapporten

Per project zijn samenvattingen gemaakt van de inhoud van de projecten en
van de maatregelen. Bovendien is informatie in het gegevensbestand opge-
nomen over de oriëntatie en het bereik van de maatregelen en over enkele
achtergrondgegevens. Verder zijn gegevens opgenomen over de effectmetin-
gen. Naast een algemene beschrijving betreffen deze de gehanteerde onder-
zoeksopzet, de groepen daders, situaties en delicten waarop de meting be-
trekking heeft (het bereik van de meting), de richting van de gemeten effec-
ten (al dan niet gunstig) en de kwaliteit van de meetresultaten. Ten slotte
zijn de preventiemaatregelen beoordeeld op de strategie: de verwachte in-
vloed op de keuzetermen van de daders. Deze laatste beoordeling is alleen
uitgevoerd bij projecten met ten minste één effectmeting. De verslagen zijn
daarbij niet altijd even helder gebleken op die punten die voor de meta-eva-
luatie van belang zijn. De beschrijving van feitelijke preventie-activiteiten
kan grotendeels of volledig verdrongen worden door de aandacht voor
ambtelijke ontwikkelingen, overleggen en intenties.

Bij de gegevensverwerking zijn in totaal zes onderzoekers betrokken ge-
weest. Om te verhinderen dat persoonlijke verschillen een te grote rol in de
beoordeling van de rapporten zouden gaan spelen, is een procedure gevolgd
waarbij elk rapport met informatie over effecten op criminaliteit door min-
stens twee onderzoekers is beoordeeld. De beoordeling van de strategie is
telkens door vier onderzoekers uitgevoerd.

IS Soms staat er ook relevante informatie in de rapporten vermeld over maatregelen die niet
financieel door de SBPC zijn gesteund; deze informatie is dan wel in ons onderzoek op-
genomen.



24 Hoofdstuk 3

3.1.4 Analyse 1

Bij de beschrijving van zowel de maatregelen als hun effecten hebben we
welbewust gekozen voor een drastische vereenvoudiging op grond van het
preventiemodel. Daarbij gaan allerlei nuances verloren. Zo wordt er bij-
voorbeeld niet gekeken naar de invloed die maatregelen binnen een project
op elkaar uitoefenen. Dit is inherent aan een meta-evaluatie: het zoeken
naar grote lijnen gaat ten koste van nuances. Daarom hebben we ons bij de
kwantitatieve analyse van het materiaal ook zoveel mogelijk beperkt tot die
grote lijnen, met gebruikmaking van eenvoudige rechttoe-rechtaan-bereke-
ningen. Wel is een nuancering aangebracht door bij de verklaring van de
preventieve werking van maatregelen ook de intensiteit van de maatregelen
en de grootte van het effect op de criminaliteit kwalitatief te betrekken.

De analyse valt uiteen in drie delen. Ten eerste zijn de uitgevoerde pre-
ventiemaatregelen aan de hand van de oriëntatie ingedeeld in vijf groepen.
Deze indeling is gebruikt om een systematische beschrijving te geven van
het bereik van de maatregelen. De beschrijving geeft ook een duidelijker
beeld van de begrippen waaruit het preventiemodel is opgebouwd. Verder
is de kwaliteit van de in de evaluatieverslagen gerapporteerde effectmetin-
gen beschreven aan de hand van een aantal eenvoudige indicatoren. Ten
slotte is getracht het effect van de maatregelen op de criminaliteit te verkla-
ren met behulp van een kwantitatieve analyse.

3.2 Gegevensverzameling

3.2.1 Betrouwbaarheid van de gegevens

Het verklaren van het effect van een maatregel op de criminaliteit komt neer
op het beantwoorden van de vraag: waarom werkt de ene maatregel nu wel
en een andere niet? Die vraag is alleen te beantwoorden indien men over
voldoende betrouwbare gegevens over maatregelen en meetresultaten be-
schikt. Bij het verzamelen van die gegevens kunnen echter op allerlei ma-
nieren vertekeningen ontstaan. Zijn deze vertekeningen volstrekt willekeu-
rig, dan zullen ze het trekken van conclusies bemoeilijken. Eventuele sa-
menhang tussen eigenschappen van maatregelen en meetresultaten kan ver-
dwijnen in de `ruis' van onjuiste gegevens. Vertonen de vertekeningen de
een of andere systematiek, dan kunnen ze tot verkeerde conclusies leiden.

Een eerste vervorming kan plaatsvinden bij de uitvoering en rapportage
van de projectevaluaties. De onderzoeksrapporten vormen onze gegevens-
bron en de kwaliteit ervan kunnen we niet beïnvloeden.

Een tweede vervorming vindt plaats bij de inhoudsanalyse van de rappor-
ten. Bij het registreren van de gegevens over oriëntatie, bereik en strategie
van de maatregelen en over de effectmetingen moeten de evaluatierapporten
op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Daarbij moeten allerlei beslissin-
gen worden genomen. Dat begint bijvoorbeeld al met de vraag: wat is een
maatregel? We hebben in hoofdstuk 2 een maatregel gedefinieerd als een
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cluster van activiteiten die a. een daadwerkelijke poging inhouden om keu-
zetermen te beïnvloeden en b. hetzelfde bereik hebben. In de praktijk is het
ons niet gelukt om deze definitie consequent toe te passen. In de rapporten
wordt soms een andere indeling van activiteiten gebruikt en allerlei uitspra-
ken hebben dan op die indeling betrekking. Het tweede criterium (hetzelfde
bereik) heeft dan ook meer gediend als richtlijn bij twijfelgevallen. Gelijk-
soortige activiteiten kunnen in het ene geval zijn samengenomen tot één
maatregel en in het andere geval niet. We hebben dan ook zoveel mogelijk
vermeden om kwantitatieve analyses te baseren op aantallen maatregelen.

Een voorbeeld van een groepering van verschillende activiteiten tot een maatregel is de
volgende maatregel bij het project Zoetermeer-2.
Zoetermeer-2: Er worden extra sportactiviteiten in de kerstvakantie georganiseerd; er is
veel publiciteit gegeven aan alle activiteiten voor jongeren in die periode; in de oude-
jaarsnacht worden enkele films op de kabel vertoond en jongerencentra open gehouden.
In het project Den Haag-2 is echter het vertonen van films via het kabelnet één aparte
maatregel genoemd en in Leeuwarden-2 is het openblijven van een jongerencentrum één
maatregel. Dit heeft gevolgen als men wil kijken naar de verhouding tussen het aantal
effectieve en niet-effectieve maatregelen. In Zoetermeer-2 heeft één enkele oud-en-
nieuwmaatregel geen effect gehad. Met een andere indeling waren dit drie maatregelen
zonder effect geweest.

Met de begrippen oriëntatie, bereik en strategie perken we de beschrijving
van een maatregel drastisch in tot slechts enkele, op grond van ons preven-
tiemodel gekozen aspecten ervan. Dit voorkomt ad hoc beschrijvingen en
conclusies. Een zekere mate van vervorming is daarbij echter onvermijde-
lijk. Het is de vraag in hoeverre dergelijke verstoringen onze analyseresul-
taten onbetrouwbaar maken. Deze vraag trachten we te beantwoorden in de
rest van paragraaf 3.2. Verschillen in de beoordeling van de strategie van
maatregelen worden behandeld in paragraaf 3.2.2; oriëntatie en bereik ko-
men aan de orde in paragraaf 3.2.3.

Zijn eventueel gevonden effecten nu ook inderdaad het gevolg van de
genomen maatregelen en is het uitblijven van een preventief effect ook in-
derdaad het gevolg van de ineffectiviteit van de maatregelen? Het optreden
van een daling van de criminaliteit bij een experimentele groep en niet bij
een controlegroep kan bijvoorbeeld een belangrijke aanwijzing voor zo'n
causaliteit zijn. De vraag in hoeverre verbanden causaal geïnterpreteerd
mogen worden, is daarmee voor een groot deel de vraag naar de weten-
schappelijke kwaliteit van de afzonderlijke projectevaluaties. De beoorde-
ling van die kwaliteit komt aan de orde in paragraaf 3.2.4.

3.2.2 Strategie

Eenbeoordeling van de strategie van een maatregel komt neer op het for-
muleren van een criminologische theorie over de preventieve werking. Over
dergelijke theorieën kan men nogal van mening verschillen. Toch is de stra-
tegie vaak tot op zekere hoogte wel duidelijk. Nemen we bijvoorbeeld ener-
zijds de keuzeterm 'de voor het delict benodigde inspanning' en anderzijds
twee maatregelen: a. het verbeteren van hang- en sluitwerk en b. het tegen-
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Schema 5: Per keuzeterm gestelde vraag, met antwoordcategorieén

Hoe groot is de kans dat de hier uitgevoerde maatregel een gunstige invloed heeft gehad op
de keuzeterm?

0 geen kans
1 een kleine kans/onduidelijk
2 een redelijke kans
3 een grote kans

gaan van werkeloosheid bij jongeren. De meeste mensen zullen het er over
eens zijn dat maatregel a een grotere kans heeft om de keuzeterm 'inspan-
ning' te beinvloeden dan maatregel b. Zulke 'gezond verstand'-redeneringen
zorgen voor een zekere mate van overeenstemming tussen beoordelaars en
daarmee voor een zekere mate van betrouwbaarheid van de scores.

Bij het scoren van de strategie van maatregelen is per maatregel een vra-
genlijstje ingevuld. Voor elk van de vijf keuzetermen (baten, inspanning,
sanctie, kans op sanctie, moraal) hebben we de volgende vraag gesteld:
'Hoe groot is de kans dat de hier uitgevoerde maatregel een gunstige in-
vloed heeft gehad op de keuzeterm?' (zie hiervoor schema 5).16

Waar op basis van de beschrijving van de maatregel geconcludeerd kan
worden dat er een kans bestaat op beinvloeding van de betreffende keuze-
term, is een grote kans (3) of een redelijke kans (2) gescoord. In die ge-
vallen waar de beschrijving van de maatregelen te weinig informatie geeft,
of waar de kans op effecten in ieder geval niet groot lijkt, is een kleine
kans (1) gescoord. Als duidelijk is dat de maatregel niets te maken heeft
met de keuzeterm, is geen kans (0) gescoord. De scores voor de vijf ver-
schillende keuzetermen vormen bij elkaar een profiel van de maatregel.

De bovenstaande procedure heeft, vergeleken met een ongestructureerde
aanpak, als voordeel dat de invloed van de willekeur van de beoordelaar
vermindert. Toch zijn er nog tal van de in paragraaf 3.2.1 genoemde ver-
storingen mogelijk. Deze kunnen worden bestreden door verschillende be-
oordelaars onafhankelijk van elkaar te laten scoren en de scores met elkaar
te vergelijken. Daarom hebben, na een korte instructie, vier onderzoekers
onafhankelijk van elkaar de maatregelen qua strategie beoordeeld. Per keu-
zeterm ontstaan op deze wijze vier scores. Omdat de onderzoekers de maat-
regelen niet in dezelfde volgorde hebben gescoord, zijn bijvoorbeeld maan-
dagmorgenziekte en leereffecten onderling gecompenseerd.

16 Bij de operationalisatie is getracht een verfijning aan te brengen. Twee van de vijf keuze-
termen zijn daartoe gesplitst. De term 'baten' is gesplitst in sociale opbrengsten (door cri-
minaliteit verkregen sociale status) en niet-sociale baten (geld en goederen, voldoening).
De term 'sancties' werd gesplitst in sociale sancties (verlies van sociale status) en niet-so-
ciale/formele sancties (boetes en schikkingen, gevangenisstraf, enz.). In de praktijk zijn
deze splitsingen niet produktief gebleken. Het onderscheid in sociale en niet-sociale op-
brengsten heeft een betrouwbaarheidsonderzoek niet kunnen overleven. Niet-sociale
(meestal formele) sancties blijken in maatregelen zelden een rol te spelen. De splitsingen
zijn daarom weer losgelaten en zijn voor het verdere onderzoek niet meer van belang.
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Tabel 2: Het berekenen van de schaalwaarden van één maatregel (fictief voorbeeld)

keuzeterm beoordelaar schaalwaarde
A B C D

baten 3 2 3 2 2,50
inspanning 0 0 1 0 0,25
sanctie 1 0 2 1 1,00
sanctiekans 1 1 0 1 0,75
moraal 2 2 1 1 1,50

Het scoren van strategieën door vier beoordelaars is een bewerkelijke aan-
gelegenheid. Daarom zijn niet alle 280 in de rapporten beschreven maatre-
gelen qua strategie beoordeeld, maar alleen de 180 maatregelen uit projec-
ten waar ook een effectmeting heeft plaatsgevonden. Twee beschrijvingen
zijn dermate onvolledig gebleken dat scoring niet goed mogelijk is geweest.
De 178 uiteindelijk beoordeelde maatregelen zijn vrij goed verdeeld over de
vijf oriëntaties; van elke oriëntatie zijn ten minste 21 maatregelen gescoord
(zie bijlage 2, tabel 1). De groep is niet geheel representatief voor de totale
groep maatregelen: persoonsgerichte maatregelen zijn enigszins onderverte-
genwoordigd; persoons-, delict- en situatiegerichte maatregelen zijn wat
oververtegenwoordigd. Dat is verder voor onze conclusies niet van belang;
bij het overzicht van het gevoerde preventiebeleid in hoofdstuk 4 beperken
we ons tot de oriëntatie en het bereik van de maatregelen en deze zijn wel
voor de totale groep beoordeeld.

Bij de analyse is verder gewerkt met het gemiddelde over de vier beoor-
delaars. Per keuzeterm is zo een schaalwaarde berekend. Dat resulteert voor
elke maatregel in vijf schaalwaarden: baten, inspanning, (externe) sanctie,
sanctiekans en moraal (zie tabel 2).

Analyse van de schaalwaarden geeft de mogelijkheid om de onderlinge
verschillen tussen onderzoekers te schatten. Bij het vergelijken van de stra-
tegie van groepen maatregelen kan men als eis stellen dat, voor elke groep,
de schalen voor de keuzetermen voldoende interne samenhang vertonen."
Voldoende interne samenhang betekent dat de scores van de vier onderzoe-
kers niet te veel van elkaar afwijken. We stellen daarvoor als criterium dat
Cronbachs alfa groter moet zijn dan 0,60.

We hebben de waarden van alfa berekend voor de totale groep beoor-
deelde maatregelen en voor verschillende deelverzamelingen naar oriëntatie.
De waarden van alfa voor de totale groep zijn: 0,78 (baten), 0,83 (inspan-
ning), 0,83 (sanctie), 0,80 (sanctiekans) en 0,82 (moraal). Deze waarden
voldoen ruim aan het gestelde criterium. De waarden van alfa voor de ver-
schillende deelverzamelingen van maatregelen staan weergegeven in bijlage

17 Men kan als aanvullende eis stellen dat de schalen voldoende eendimensionaal moeten
zijn. Factoranalyse van de schalen levert eerste eigenwaarden op die boven de 2 liggen,
terwijl in geen enkel geval de tweede eigenwaarde groter is dan 1. Dit wijst erop dat aan
deze eis redelijk wordt voldaan.
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2, tabel 2. In vrijwel alle gevallen is alfa voldoende groot. De conclusie is
dat verschillen tussen groepen maatregelen over het algemeen betrouwbaar
kunnen worden aangegeven aan de hand van keuzetermen.

3.2.3 Bereik en oriëntatie

Elke preventiemaatregel is beoordeeld naar bereik en oriëntatie. Wat betreft
de oriëntatie zijn er zes verschillende combinaties mogelijk (zie schema 2
in paragraaf 2.2). Een van deze zes combinaties is echter zeer onwaarschijn-
lijk. Als men de dader zowel via de delictsituatie als buiten de delictsituatie
om (situatie- en persoonsgericht) tracht te beinvloeden, zal in het algemeen
duidelijk zijn om welk(e) delict(en) het gaat. Een situatie-, persoons- en
niet-delictgerichte oriëntatie komt bij de door ons bestudeerde maatregelen
dan ook niet voor.

Oriëntatie en bereik zijn eenmaal, door twee verschillende onderzoekers,
beoordeeld. Deze beoordeling is naderhand gecontroleerd voor die rappor-
ten waarbij sprake is van een effectmeting (zie paragraaf 3.2.4). Vooral bij
het scoren van het bereik zijn allerlei afspraken onmisbaar gebleken om de
beoordeling zo consistent mogelijk te laten gebeuren. Deze afspraken zijn
weergegeven in bijlage 2.

De betrouwbaarheidsvraag waar het vooral om gaat, is of maatregelen
met behulp van de begrippen oriëntatie en bereik van elkaar kunnen wor-
den onderscheiden (of juist als `gelijk' kunnen worden gezien). In de mees-
te, maar niet in alle gevallen hebben we de maatregelen ondubbelzinnig
kunnen indelen.

De in hoofdstuk 2 gegeven definities van de begrippen persoonsgericht
en situatiegericht maken over het algemeen een duidelijke indeling (in wel/
niet) mogelijk. Soms kan er onduidelijkheid bestaan over de grenzen van de
delictsituatie. Zo zijn niet scherp omschreven perioden in de tijd ook als si-
tuaties opgevat: de periode rond oud en nieuw, het hoogseizoen. Men kan
van mening verschillen over maatregelen als `sportactiviteiten in de zomer-
vakantie' en `voorlichting in december op scholen over vuurwerk': zijn de-
ze nu situatie- (hoogseizoen en periode rond oud en nieuw) en/of persoons-
gericht? Verder is niet altijd duidelijk welke plek men nu als de delictsitua-
tie moet beschouwen. Bij het inrichten van schooltuinen bijvoorbeeld kun-
nen er twee doelen tegelijk een rol spelen. In de eerste plaats wil men het
vandalisme bij het schoolgebouw zelf bestrijden: de maatregel is situatiege-
richt. Ook wil men de jeugd meer waardering voor de natuur in een stads-
omgeving bijbrengen, in de hoop het vandalisme wat dit betreft te vermin-
deren. De maatregel betekent dan een ingreep buiten de delictsituatie om:
persoonsgericht.

Bij de indeling wel/niet delictgericht gaat het om de vraag: richt de maat-
regel zich op één of meer specifieke delicten, of op criminaliteit in het alge-
meen? Daarbij is een enkele keer niet duidelijk bij hoeveel delicten er spra-
ke is van `criminaliteit in het algemeen'. De overgang tussen wel/niet delict-
gericht is eerder vloeiend dan scherp.
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In hoofdstuk 2 is al gewezen op het verband tussen oriëntatie en bereik. De
categorieën voor daders zijn alleen toegepast op persoonsgerichte maatrege-
len, voor delicten op delictgerichte en voor situaties op situatiegerichte
maatregelen. Men kan in een enkel geval beargumenteren dat ook niet-per-
soonsgerichte maatregelen een bepaalde doelgroep kennen. Neem bijvoor-
beeld het geval van het aanstellen van conciërges in een jongerencentrum,
met het doel delicten in het centrum zelf tegen te gaan. Daarbij wordt ge-
tracht de daders te beinvloeden via een ingreep in de delictsituatie (het jon-
gerencentrum) en de maatregel is daarom beoordeeld als situatiegericht en
niet-persoonsgericht. Toch heeft hij betrekking op een, weliswaar heel bre-
de, categorie potentiële daders: jongeren ouder dan 12 jaar. Ook bij niet-si-
tuatiegerichte maatregelen zijn zulke uitzonderingen denkbaar. Dergelijke
maatregelen komen echter vrijwel niet voor en verstoren zeker niet de alge-
mene beschrijving van het bereik die we geven in hoofdstuk 4.

Het is duidelijk dat over de indeling van maatregelen soms te twisten
valt. Voor een consistente beoordeling van het bereik waren de nodige af-
spraken tussen de beoordelaars nodig. Verder is de informatie in de evalua-
tierapporten niet altijd even duidelijk en volledig. Helemaal betrouwbaar is
onze indeling dus niet. In de meeste gevallen hebben we echter zowel de
oriëntatie als het bereik van maatregelen duidelijk en ondubbelzinnig kun-
nen toewijzen en we hebben de indruk dat de betrouwbaarheid van de be-
oordeling zeker groter is dan bij de strategie.

3.2.4 Effecten op criminaliteit

Bij 66 preventieprojecten heeft men op de een of andere manier getracht na
te gaan of de maatregelen van invloed zijn geweest op de criminaliteit.
Vaak werd binnen één project op verschillende manieren getracht dit te
achterhalen. In totaal zijn 106 van dergelijke metingen1e uitgevoerd.

De kwaliteit van de meetresultaten kan sterk verschillen. Voert men een
analyse uit op alle meetresultaten, dan zal het vinden van systematiek onder
de desbetreffende preventiemaatregelen bemoeilijkt worden door de `ruis'
die wordt veroorzaakt door alle onjuiste en irrelevante bevindingen. Door
alleen meetresultaten met een goede kwaliteit te analyseren zal het vinden
van systematiek, en daarmee het verklaren van deze resultaten, worden ver-
gemakkelijkt. Een eventueel aanwezige systematiek zal dan immers duide-
lijker zichtbaar worden. We hebben daarom een schatting van de kwaliteit
gemaakt en vervolgens een scheiding aangebracht tussen `bruikbare' en
`onbruikbare' meetresultaten. De onbruikbare meetresultaten zijn verder
niet bij de analyse betrokken. Een gevaar hierbij is dat de beoordeling van
de kwaliteit een systematische vertekening geeft. Als de beoordelaar een
vooroordeel heeft over het succes van een bepaald type maatregel, kan dit

18 In het algemeen zijn metingen die betrekking hebben op dezelfde (aspecten van) maatrege-
len, samengenomen tot één meting. Ook zijn bijvoorbeeld voor- en nametingen be-
schouwd als onderdelen van één meting.
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zijn beoordeling over de kwaliteit beinvloeden. Om dergelijke vertekenin-
gen tegen te gaan is de beoordeling van de kwaliteit uitgevoerd door drie
onderzoekers; elk meetresultaat is door twee van hen beoordeeld.

Bij het beoordelen van de kwaliteit van het resultaat van de metingen
moet de beoordelaar vaststellen of het gunstige effect (of juist de afwezig-
heid daarvan) toegeschreven kan worden aan de genomen preventiemaatre-
gelen. Daarbij spelen allerlei overwegingen een rol en enige subjectiviteit
bij de beoordeling valt niet te vermijden. Enerzijds is de kwaliteit van de
uitgevoerde effectmeting (in tegenstelling tot het resultaat van die meting)
van belang. Deze kwaliteit hangt af van de opzet van de meting en van al-
lerlei omstandigheden waaronder de meting is uitgevoerd. Anderzijds is
ook de grootte van een eventueel vastgesteld effect belangrijk. Gebreken
van een meting kunnen tot op zekere hoogte gecompenseerd worden door
een groot (positief of negatief) effect. Naarmate een waargenomen gunstig
effect groter is, is ook de kans groter dat de maatregelen inderdaad succes
hebben gehad. Indien geen enkel effect is vastgesteld, bepaalt de kwaliteit
van de meting de kans dat de maatregelen ook inderdaad geen resultaat
hebben gehad. Bij dit alles moet ook worden afgewogen of het waarschijn-
lijker is dat de maatregelen wèl of juist niet het gewenste resultaat hebben
gehad. Als het effect klein of onduidelijk is, kan dat een moeilijke keuze
zijn.

Een zorgvuldige controle op fouten is bij de beoordeling van het meet-
resultaat noodzakelijk; een enkele opmerking in een evaluatierapport kan
van essentieel belang zijn en die mag dan niet over het hoofd worden ge-
zien. Wij hebben de volgende procedure gehanteerd.
1. Van elk effect zijn de dadergroep in kwestie, het delicttype en de delict-

situatie gecategoriseerd (het bereik van de meting). Dit is aangevuld met
een algemene beschrijving.

2. Per effectmeting is een aantal betrekkelijk eenvoudig vast te stellen ge-
gevens in ons bestand opgenomen. Deze betreffen de uitvoering van een
voormeting en een tijdreeks (een serie metingen na elkaar), de aanwezig-
heid van een controlegroep, het gebruik van een statistische toets en de
aard van de verzamelde criminaliteitgegevens.19 De beoordelaar van het
betreffende evaluatierapport wordt door deze vragen gedwongen om zich
een nauwkeurig beeld van de meting te vormen. De beantwoording is re-
delijk objectief; bij de uiteindelijke beoordeling van het meetresultaat zal
echter (min of meer subjectief) ook rekening moeten worden gehouden
met de wijze waarop het een en ander is uitgevoerd.

19 Het onderscheid tussen een controlegroep en een meting van verplaatsingseffecten is niet
altijd even duidelijk. In theorie dient een controlegroep volledig onafhankelijk te zijn van
de experimentele groep; in de praktijk is dit vaak niet het geval en vergelijkt men bijvoor-
beeld de criminaliteit in het centrum van een stad met een of meer andere wijken. Bij de
in hoofdstuk 4 gegeven beschrijving van de kwaliteit van de projecten is dan ook slechts
gekeken of de een of andere vergelijking van de experimentele groep met een andere
groep heeft plaatsgevonden.
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3. Per effectmeting is de richting van het meetresultaat bepaald (afname/
toename/geen verandering van criminaliteit20). Vervolgens is op een ze-
ven-puntsschaal het uiteindelijke oordeel over de kwaliteit van dit meet-
resultaat aangegeven (zie bijlage 2).

4. De kwaliteit van het meetresultaat is beoordeeld door een tweede onder-
zoeker. Wijs geworden door ervaring, hebben we bij deze tweede beoor-
delingsronde nauwkeurigere formuleringen gebruikt. Het blijkt de duide-
lijkheid ten goede te komen als men zich apart een oordeel vormt over
a. de uitspraak dat de maatregelen hebben geleid tot een gunstig resultaat
(zeven-puntsschaal) en b. de uitspraak dat de maatregelen niet hebben
geleid tot een gunstig resultaat (zeven-puntsschaal). Gezien het belang
van de grootte van het effect, is daar bij deze tweede beoordeling ook
expliciet naar gevraagd (vijf-puntsschaal, van `toename van de criminali-
teit meer dan 5%' tot `afname van de criminaliteit meer dan 50%'), zo-
dat de beoordelaar gedwongen wordt dit zorgvuldig na te gaan. Bij de
tweede beoordelingsronde zijn van de desbetreffende projecten ook alle
overige gegevens van de maatregelen en effectmetingen (behalve de stra-
tegiescores) gecontroleerd.

5. Vervolgens is gekeken in welke gevallen de beoordelaars een meetresul-
taat als ten minste `enigszins betrouwbaar' kwalificeerden. Bestond er
tussen de beoordelaars in dit opzicht geen overeenstemming, dan is door
de eerste beoordelaar alsnog de kwaliteit beoordeeld met behulp van de
in de tweede beoordelingsronde gehanteerde nauwkeurigere formulerin-
gen. Dit is gedaan om te voorkomen dat het gebrek aan overeenstemming
samenhangt met de verschillen in formulering en om nogmaals een con-
trole uit te voeren op beoordelingsfouten.

6. Een onderzoeker heeft vervolgens voor de gevallen dat er nog steeds
geen overeenstemming (in de voornoemde betekenis) bestond, nogmaals
gecontroleerd of de verschillen waren ontstaan door beoordelingsfouten.

Op basis van deze beoordelingen hebben we `bruikbare' en `onbruikbare'
meetresultaten onderscheiden. Een meetresultaat is bruikbaar genoemd als
beide beoordelaars dit resultaat als ten minste `enigszins betrouwbaar' heb-
ben gekwalificeerd en als de beide beoordelingen met elkaar overeenstem-
men wat betreft de richting van het effect. Dit heeft een groep van 45 meet-
resultaten opgeleverd, waarvan er twee om andere redenen ook 'onbruik-
baar' zijn genoemd (zie bijlage 2). Zo zijn we gekomen tot een groep van
43 bruikbare resultaten, gekoppeld aan in totaal 82 maatregelen, binnen 31
projecten (zie tabel 3).

Bij de betrouwbaarheid van deze beoordeling van de kwaliteit is de over-
eenkomst tussen de twee beoordelingen van belang. Als de beoordelingen
volstrekt willekeurig zijn geweest, zullen ze alleen zo nu en dan toevallig
met elkaar overeenkomen; als de kwaliteit een duidelijk en ondubbelzinnig
begrip is, zullen beide beoordelingen identiek uitvallen. Welnu, er blijkt een

20 Als een toename van de criminaliteit ten gevolge van preventiemaatregelen aantoonbaar
minder groot is geworden, geldt dit als een afname. Iets dergelijks geldt voor een afname.
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Tabel 3: Aantallen projecten met de daarin uitgevoerde maatregelen en effectmetingen

totaal aantal bestudeerd
waarvan met maatregelen
waarvan met effectmeting
waarvan met bruikbaar meetresultaat
waarvan met betrouwbaar meetresultaat*

projecten maatregelen effectmeting

129
104 280
66 180 106
31 82 43
17 38 21

* door beide beoordelaars als zodanig gescoord

zekere mate van overeenstemming tussen de beoordelaars te bestaan, maar
deze is niet bijzonder groot. Bij de 106 beoordeelde meetresultaten is er in
81 gevallen (76%) overeenstemming (dat wil zeggen ten minste `enigszins
betrouwbaar') en in 25 gevallen geen overeenstemming over de bruikbaar-
heid en/of de richting. Bij het beoordelen van de kwaliteit speelt een groot
aantal overwegingen een rol en men kan hierover aanzienlijk van mening
verschillen. Dit gebrek aan inter-beoordelaarbetrouwbaarheid hoeft verder
geen ernstige gevolgen te hebben voor de betrouwbaarheid van de resultaten
van de meta-evaluatie. Die betrouwbaarheid wordt immers vooral door sys-
tematische vertekeningen ondergraven en deze hebben we door het gebruik
van verschillende beoordelaars zoveel mogelijk proberen tegen te gaan. De
analyse van de meetresultaten is verder geheel beperkt gebleven tot de ge-
vallen die door beide beoordelaars als bruikbaar (dat wil zeggen ten minste
`enigszins betrouwbaar') zijn beoordeeld en we mogen aannemen dat deze
groep resultaten van betere kwaliteit is dan de totale groep resultaten.

Een geheel andere bron van vertekening ligt bij het beoordelen van de
richting van het effect: al dan niet gunstig. Het lijkt eenvoudig: als er geme-
ten is dat de criminaliteit is afgenomen ten gevolge van de maatregelen,
kunnen we een gunstig effect constateren. Hebben de maatregelen geen of
vrijwel geen invloed op de criminaliteit gehad, dan is er geen sprake van
een gunstig effect. Op zich duidelijke en betrouwbare onderzoeksresultaten
kunnen echter allerlei nuances hebben die bij deze tweedeling verloren
gaan. We geven hiervan vier voorbeelden.

In de gemeente Kasterburg21 vermoedde men dat op een markt veel gestolen
waar werd verhandeld. Om deze helingpraktijken tegen te gaan werd een
legitimatieplicht ingesteld voor zowel de in- als verkoop van goederen op
de markt. De evaluatie-onderzoekers hebben overtuigende aanwijzingen ge-
vonden dat na de maatregel het aantal kooplieden dat verdachte waar zon-
der legitimatie inkoopt, is afgenomen. Er is een preventieve werking: een
aantal kooplui ziet af van heling. Ook is overtuigend aangetoond dat er nog
zoveel kooplui zonder legitimatie inkopen dat verdachte waar zonder veel
problemen kan worden verhandeld. In dit opzicht is er geen preventieve

2t Dit is niet de werkelijke naam. De auteurs van het desbetreffende rapport willen de naam
van de gemeente niet bekend maken.
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werking: heling is onverminderd mogelijk. Beide conclusies zijn redelijk
betrouwbaar te noemen. Uitgaande van ons preventiemodel hebben we het
resultaat gunstig genoemd; er zijn immers daders die ten gevolge van de
maatregel afzien van criminaliteit. Gaat men uit van het totale effect op de
criminaliteit, dan zou men het resultaat wellicht ongunstig noemen.

Het is mogelijk dat een effectmeting zich richt op de criminaliteit in het
algemeen. De onderzoeker kan bijvoorbeeld alle bij de politie aangegeven
delicten uit een bepaald gebied bij de meting betrekken. Stel: de maatrege-
len zijn een succes in die zin dat ze vooral op het aantal autokraken een dui-
delijk gunstig resultaat hebben. Echter, ze hebben even duidelijk geen in-
vloed gehad op allerlei andere delicten, zoals het aantal inbraken in wonin-
gen en het aantal roofovervallen. Moeten we dit nu als mislukkingen be-
schouwen? Iets dergelijks doet zich voor bij het project Huismeesters-1. De
onderzoekers vinden dat het afsluiten van wooncomplexen voor buitenstaan-
ders een gunstig effect heeft op het aantal inbraken in bergingen en in brie-
venbussen. Op grond hiervan hebben we het meetresultaat als positief be-
oordeeld. De onderzoekers vinden echter geen effect op het aantal inbraken
in woningen. Dit negatieve resultaat is in de meta-evaluatie buiten beschou-
wing gebleven.

Een andere bron van verwarring over succes en mislukking ontstaat uit
de mogelijke verplaatsing van criminaliteit naar een andere plek. In schema
7 (hoofdstuk 6) is te zien dat het beveiligen van parkeergarages zeer effec-
tief is tegen autokraak. Bewaakte fietsenstallingen daarentegen lijken min-
der succes te hebben. Dit is echter een schijntegenstelling. Het succes tegen
autokraak speelt zich af binnen de parkeergarage; bij de fietsenstalling is
gekeken naar de omgeving! Het valt te vrezen dat de autokrakers weinig
moeite zullen hebben met het vinden van onbewaakte objecten elders. Of
een effectmeting een afname van de criminaliteit zal vinden, kan afhangen
van het gebied waarop de meting betrekking heeft. In hoofdstuk 6 komen
we terug op de rol die verplaatsingseffecten spelen bij het verklaren van de
preventieve werking van maatregelen.

Ten slotte kan er op korte termijn een positief effect optreden, terwijl dit
op den duur weer verdwijnt. Dit is het geval bij een tunneltje in Den Hel-
der. Na een opknapbeurt heeft men een afname van vandalisme geconsta-
teerd; op den duur bleek dit echter geen stand te houden. We hebben in dit
geval een positief korte-termijneffect en een niet-positief lange-termijneffect
beide in het gegevensbestand opgenomen.

We hebben al eerder opgemerkt dat het verlies van nuances inherent is aan
een meta-evaluatie. Dit is ook de bedoeling; alleen zo kunnen grote lijnen
zichtbaar worden. Wil men gedetailleerde onderzoeksresultaten, dan zal
men de evaluatierapporten zelf moeten bestuderen.
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3.3 Generaliseerbaarheid

We vatten de belangrijkste punten van dit hoofdstuk samen aan de hand van
de vraag in hoeverre de verzamelde gegevens conclusies mogelijk maken
die algemene geldigheid hebben.

De gegevens over oriëntatie en bereik zijn voldoende betrouwbaar om
een algemene beschrijving van SEC-preventiemaatregelen mogelijk te ma-
ken. We kunnen verwachten dat het in hoofdstuk 4 geschetste beeld repre-
sentatief is voor de gehele groep maatregelen welke door de SBPC finan-
cieel zijn gesteund. Wel is het aannemelijk dat langlopende en later gestarte
projecten enigszins zijn ondervertegenwoordigd. De SEC-projecten zijn niet
representatief voor alle Nederlandse preventieprojecten; de groep kan bij-
voorbeeld naar verhouding wat meer heterogeen van aard zijn.

In hoofdstuk 5 wordt de kwaliteit van de uitgevoerde effectmetingen be-
oordeeld. Aan de ene kant is dit oordeel een minimumschatting van die
kwaliteit; sommige van de betrokken onderzoeken kunnen in een later sta-
dium nog metingen van een betere kwaliteit rapporteren. Dit is echter een
algemeen gegeven; alle onderzoek bouwt voort op eerdere ervaringen en
kan daarom in de toekomst beter van kwaliteit zijn. De geldigheid van be-
vindingen over de kwaliteit beperkt zich dan ook tot de periode 1985 t/m
1990. Verder kan men zich afvragen in hoeverre het door ons geschetste
beeld van de kwaliteit van het evaluatie-onderzoek representatief is voor al
het evaluatie-onderzoek uit deze periode. Het valt te verwachten dat wij in
dit opzicht een te rooskleurig beeld scheppen. Bij de SEC-projecten is naar
verhouding extra geld en aandacht aan de evaluatie besteed. De overige
preventieprojecten in die periode zullen in het algemeen minder goed of he-
lemaal niet zijn geëvalueerd.

In hoofdstuk 6 trachten we de effectiviteit van preventiemaatregelen te
verklaren. De bedoeling is daarbij om tot uitspraken te komen die algemene
geldigheid hebben. In principe is dit op grond van onze gegevens mogelijk.
De gehanteerde begrippen (oriëntatie, bereik, strategie, meetresultaat) zijn
daarvoor voldoende nauwkeurig bepaald en de heterogeniteit van de groep
maatregelen is bij het zoeken naar systematiek een groot voordeel.



4 Beschrijving van de preventie-
maatregelen

In dit hoofdstuk trachten we aan de hand van voorbeelden duidelijk te ma-
ken welke praktische interpretatie wij aan het bereik en de oriëntatie van
preventiemaatregelen geven, waarmee we overigens niet willen zeggen dat
onze interpretatie de enig mogelijke is. Tegelijkertijd wordt zo een systema-
tische beschrijving gegeven van de manier waarop het SEC-preventiebeleid
is uitgevoerd.

Daartoe worden eerst het bereik en de oriëntatie besproken. Vervolgens
wordt de indeling naar oriëntatie gebruikt als basis voor de beschrijving van
de 280 maatregelen uit het onderzoek. Ten slotte worden in paragraaf 4.7
enkele opmerkingen gemaakt over het preventiebeleid in zijn totaliteit.

4.1 Bereik en oriëntatie van een maatregel

Maatregelen kunnen situatie-, persoons- en/of delictgericht zijn. De maatre-
gelen met een situatiegerichte oriëntatie houden een ingreep in een delictsi-
tuatie in. Zulke ingrepen kunnen zeer verschillend van aard zijn. Een be-
trekkelijk ongecompliceerde maatregel is de volgende.

Alkmaar-4: De verlichting bij drie schoolgebouwen is verbeterd, met het doel vandalis-
me tegen te gaan.

Het bereik van deze maatregel valt binnen de categorieën `scholen' en
`vandalisme' (zie voor de categorieën bijlage 4 en bijlage 1, de tabellen 1,
2 en 3). Wat betreft de dadergroep, is het bereik maximaal: alle daders
worden met de maatregel geconfronteerd.

Situatiegerichte maatregelen kunnen echter even goed van sociale als van
technische aard zijn. Bijvoorbeeld bij het vergroten van de sociale cohesie
binnen een groep bewoners ligt de uiteindelijke preventieve werking in de
eerste plaats in een verbeterde controle op de omgeving door de bewoners
naarmate de anonimiteit binnen de gemeenschap vermindert. Daarom komt
de maatregel neer op een ingreep in een delictsituatie. Een voorbeeld daar-
van is de volgende maatregel uit Capelle aan den IJssel. Het bereik is in dit
geval gecategoriseerd als: wooncomplex.

Capelle-1: Verbetering serviceverlening door de verhuurder en informatievoorziening
naar bewoners; huismeesters die het contact met de bewoners verbeteren en correctief
optreden.

Een situatie die gekarakteriseerd wordt door een tijdsperiode, is de jaarwis-
seling. Alle maatregelen die rond oud en nieuw genomen zijn met de be-
doeling overlast, vandalisme en/of geweld in verband met de jaarwisseling
te voorkomen, zijn situatiegericht genoemd.
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Zoetermeer-2: Voor de jaarwisseling is op scholen voorlichting over het gebruik van
vuurwerk gegeven.

Het verschil tussen een persoons- en een situatiegerichte strategie valt goed
duidelijk te maken aan de hand van het volgende voorbeeld.

Almelo-3: Men heeft een vijftal cursussen voor vrouwen en meisjes in de leeftijdscate-
gorie 15 t/m 25 jaar georganiseerd. Doel van de cursussen is vrouwen te leren assertie-
ver te zijn, voor zichzelf te leren opkomen en zich te leren verdedigen tegen lichamelijk
geweld.

Hoewel deze maatregel zich heel duidelijk richt-op personen, gaat het daar-
bij niet om mogelijke daders. De strategie is dan ook niet persoons-, maar
situatiegericht. Het `object' van het delict wordt weerbaarder gemaakt, en
op deze wijze wordt een aspect van een potentiEle delictsituatie gewijzigd.
De situatie is hier gecategoriseerd onder de restgroep `anders'.

De begrippen persoonsgericht en situatiegericht lijken elkaar uit te sluiten:
beïnvloeding door een ingreep in de situatie af buiten de situatie om. Som-
mige maatregelen zijn echter opgebouwd uit verschillende activiteiten of
hebben verschillende aspecten. Ze kunnen dan zowel persoons- als situatie-
gericht zijn. Een duidelijk voorbeeld van een preventiestrategie die is ge-
richt op de persoon van de mogelijke dader en niet op een delictsituatie, is
de volgende aanpak in Deventer.

Deventer-3: Men tracht de jongeren door middel van groepsactiviteiten in het kader van
een brandweercursus te leren dat ze afhankelijk zijn van elkaar als groep, elkaar nodig
hebben en elkaar moeten kunnen vertrouwen om als groep iets te bereiken. Men pro-
beert de jongeren een gedisciplineerde mentaliteit bij te brengen, in de hoop dat dit hen
er later van zal weerhouden delicten te plegen. Daarnaast moeten de jongeren ter bevor-
dering van de discipline en uit praktisch oogpunt een boek getiteld `Brandweercursus'
bestuderen. Het bevat basiskennis voor elke brandweerman. Na verloop van tijd moeten
de deelnemers een examen afleggen om het diploma jeugdbrandweer te halen.

Een combinatie van situatie- en persoonsgerichte preventie vindt men meest-
al bij de aanpak van voetbalvandalisme. Het begeleiden van supporters tij-
dens wedstrijden is duidelijk een ingreep in de delictsituatie. De activiteiten
in het supportershome vinden echter plaats buiten de wedstrijden (de delict-
situatie) om. Daarom is deze strategie zowel op de situatie als op de persoon
van de mogelijke dader gericht.

's-Hertogenbosch-l: Een begeleider voor voetbalsupporters gaat mee naar wedstrijden
en organiseert supportersavonden, waarop allerlei activiteiten worden ondernomen. Een
belangrijke plaats neemt de video in, waarmee de begeleider het supportersgedrag zicht-
baar maakt en zo de moraal tracht te verbeteren. Verder komen er tijdens de supporters-
avonden trainers en spelers op bezoek. De onderzoekers veronderstellen dat zo de bin-
ding tussen spelers en supporters wordt versterkt, zodat de supporters minder de behoef-
te voelen om persoonlijk een wedstrijd met de tegenstander te gaan uitvechten.

Een maatregel met verschillende aspecten is de volgende.

Alkmaar-S: Bij drie scholen worden schooltuinen ingericht om de schooljeugd waarde-
ring voor het openbaar groen bij te brengen.
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Tabel 4: Maatregelen naar oriëntatie (N=280)
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gericht op aantal %

delict en situatie 118 42
uitsluitend situatie 61 22
uitsluitend persoon 45 16
persoon en delict 30 11
persoon, delict en situatie 26 9

Deze maatregel lijkt zowel bedoeld om vandalisme bij het schoolgebouw te-
gen te gaan (situatiegericht) als om de leerlingen een andere houding bij te
brengen (persoonsgericht).

De hiervoor in dit hoofdstuk genoemde voorbeelden van situatie- en/of
persoonsgerichte preventie zijn op twee na ook delictgericht. Zo poogt de
supportersbegeleider in 's-Hertogenbosch vandalisme en groepsgeweld te
bestrijden; het doel van de schooltuinen in Alkmaar is het tegengaan van
vandalisme. Alleen de maatregel in Capelle (betere serviceverlening aan be-
woners) en de brandweercursus in Deventer zijn niet delictgericht en trach-
ten de criminaliteit in algemene zin te bestrijden.

De nu volgende vijf paragrafen geven een beschrijving van de preventie-
maatregelen aan de hand van de vijf oriëntaties (zie tabel 4). Bij deze be-
schrijving is steeds weinig nadruk gelegd op precieze aantallen maatregelen
(zie hiervoor bijlage 1, de tabellen 1, 2 en 3). Deze aantallen zouden een
verkeerde indruk kunnen geven van de omvang van preventie-activiteiten,
omdat aantallen maatregelen daar slechts een grove indicatie van geven.
Het aanstellen van een groot aantal huismeesters op verschillende woon-
complexen kan bijvoorbeeld één maatregel in een project zijn, terwijl in
een ander project het aanstellen van één enkele huismeester ook één maat-
regel genoemd wordt.

4.2 Delict- en situatiegericht

In totaal zijn 118 maatregelen gericht op een of meer specifieke delicten
binnen een bepaalde situatie, en niet op de persoon van de dader. Daarmee
vormt deze oriëntatie de grootste groep. Meestal tracht men met deze maat-
regelen vermogensdelicten of vandalisme te voorkomen. Gewelddelicten
hebben binnen de groep minder aandacht gekregen.

Bij de vermogensdelicten gaat het om de voorkoming van inbraak, heling
(door middel van het merken van goederen), diefstal (voornamelijk (brom-)
fiets- en winkeldiefstal). Twee keer heeft men zich gericht op de preventie
van zwart/grijsrijden in het openbaar vervoer.

De situaties hangen samen met de verschillende delicttypen. Bij de ver-
mogensdelicten kan het gaan om parkeerplekken (bewaakte fietsenstalling,
parkeergarage), bedrijven (winkeldiefstal, inbraak) en woningen (inbraak).
Vandalisme wordt onder andere bestreden rond oud en nieuw en op ver-
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waarloosde en 'vandalismegevoelige' plaatsen. Preventie van gewelddelicten
vindt plaats in de periode rond de jaarwisseling, als onderdeel van vandalis-
mepreventie. Verder is er sprake van preventie van geweldmisdrijven bij
het overzichtelijker maken van `enge plekken'.

De maatregelen worden op verschillende manieren uitgevoerd. Vandalis-
me wordt in de meeste gevallen bestreden door verbeterd onderhoud, soms
gecombineerd met een centraal meldpunt voor verwaarlozing en vandalis-
me, door het verminderen van de toegankelijkheid van wooncomplexen en
schoolterreinen, door het aanbrengen van een coating op gebouwen tegen
graffiti, door het organiseren van festiviteiten en het verwijderen van bij-
voorbeeld losliggend bouwmateriaal met oud en nieuw.

De volgende drie voorbeelden van preventiemaatregelen zijn (onder andere) tegen van-
dalisme gericht. Het gaat daarbij echter om drie geheel verschillende situaties: een ge-
hele wijk, de periode rond de jaarwisseling en een aantal bushaltes (gecategoriseerd als
'openbaar vervoer').
Haarlem-1: De Amsterdamse buurt krijgt en een eenmalige opknapbeurt. Er wordt een
vandalismespreekuur opgezet.
Geldermalsen-1: In de verschillende kernen van Geldermalsen worden in de periode
1985-1990 gedurende de jaarwisseling festiviteiten georganiseerd.
Terneuzep-1: Bushokjes zijn verplaatst naar minder vandalismegevoelige plekken.

Winkeldiefstal gaat men onder andere tegen door het aanstellen van toe-
zichthouders bij winkelcentra. Diefstal van (brom)fietsen tracht men vooral
te voorkomen door het openen van bewaakte fietsenstallingen en door gra-
veeracties. Tegen diefstal van en uit auto's wordt bewaking ingesteld bij
parkeergarages.

Inbraak in woningen, scholen en bedrijven gaat men vooral tegen door
het verminderen van de toegankelijkheid (afsluiten gemeenschappelijke
ruimten in wooncomplexen, verbeteren van hang- en sluitwerk, alarminstal-
laties, hekken) en het graveren van waardevolle goederen.

Hier volgen drie voorbeelden van situatiegerichte preventie van vermogensdelicten.
Den Haag-6: Graveeracties worden in verschillende wijken tijdens de eerste fase van het
project gehouden. Doelwit zijn onder andere (brom)fietsen, autoradio's, video's, foto-
apparatuur, elektrische apparaten, walkmans, stereo-installaties en speelgoed.
Kasterburg-1: Vanaf september 1989 stelt de gemeente Kasterburg een registratieplicht
in voor tweedehands goederen op een markt, met legitimatieplicht bij zowel in- als ver-
koop.
Nijmegen-2: Bij de parkeergarage Molenpoortdak wordt bewakingspersoneel aangesteld
van 19.00 tot 7.00 uur.

De preventie van gewelddelicten heeft bij deze maatregelen naar verhouding
weinig aandacht gekregen. Dat geldt overigens voor alle oriëntaties. Naast
de eerdergenoemde maatregelen rond de jaarwisseling speelt geweld tegen
personen een rol bij voetbalsupporters, bij enkele weerbaarheidscursussen
voor vrouwen, bij het overzichtelijk maken van 'enge plekken' en bij een
project ter preventie van geweld tegen homoseksuelen.

Bij dit laatste project is onder andere de volgende situatiegerichte maatregel getroffen.
Hengelo-1: Er is met mate geuniformeerd gesurveilleerd door de politie bij een homo-
ontmoetingsplaats, om geweld tegen homoseksuelen te voorkomen.
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Sommige preventiemethoden zijn toepasbaar op allerlei verschillende delict-
typen: gerichte politiesurveillance, verbetering van verlichting en het ver-
hogen van de aangiftebereidheid. Verder tracht men in veel gevallen door
middel van voorlichting de betrokkenen (bijvoorbeeld winkeliers, bewoners
en autobezitters) te bewegen allerlei preventieve maatregelen te treffen.

Hier volgen nog twee voorbeelden: het tegengaan van respectievelijk autokraak in Nij-
megen en winkeldiefstal in Delft.
Nijmegen-2: Er worden twee groepen parkeerplaatsen met elkaar vergeleken. Bij de ene
groep wordt extra verlichting aangebracht; de andere groep fungeert als controlegroep.
Gekeken wordt naar het effect van de extra verlichting op auto-inbraak.
Delft-3: Introductie van een nieuw aangifteformulier voor winkeldiefstal. Met het nieu-
we formulier is het niet meer nodig om bij het politiebureau aangifte te gaan doen.

4.3 Alleen situatiegericht

Er zijn 61 maatregelen die wel gericht zijn op een mogelijke delictsituatie,
maar niet op een bepaald delict of op de persoon van de dader. Daarmee is
dit de groep met het op een na grootste aantal. De maatregelen hebben een
algemeen preventief doel, gekoppeld aan een bepaalde situatie. Er bestaat
een zekere overeenkomst met sommige maatregelen uit de hiervoor bespro-
ken delict/situatiegerichte groep. De overgang tussen beide oriëntaties is
eerder vloeiend dan scherp.

De situatie komt in de meeste gevallen neer op een wooncomplex of
woonwijk. Door middel van het afsluiten van gemeenschappelijke ruimten
en het verbeteren van onderhoud en verlichting, het stimuleren van de so-
ciale cohesie van bewoners, het gericht toewijzen bij verhuren, het surveil-
leren door de politie, het aanstellen van huismeesters en toezichthouders
(stadswachten), en in het algemeen het `leefbaarder' maken van wooncom-
plexen en woonwijken tracht men criminaliteit te voorkomen. Verder zijn
dergelijke maatregelen ook getroffen bij winkelcentra en scholen.

Ten slotte vallen binnen deze groep nog enkele maatregelen die zijn ge-
nomen tijdens het recreatie-hoogseizoen en een paar algemene maatregelen
tijdens oud en nieuw.

Hier volgen drie voorbeelden van maatregelen die men nogal eens heeft toegepast bij
problematische hoogbouwcomplexen: het aanstellen van huismeesters, het verminderen
van de toegankelijkheid en een bepaald toewijzingsbeleid.
Huismeesters-1: In 131 wooncomplexen zijn huismeesters aangesteld. Deze besteden
hun tijd voornamelijk aan onderhoud, reparatie- en schoonmaakwerkzaamheden, toe-
zicht en controle en bewonerscontacten. De bewonerscontacten betreffen klachten, infor-
matie en gezelligheid.
Delft-2: De semi-openbare ruimten zijn afgesloten. De toegankelijkheid is beperkt en de
mogelijkheden voor toezicht zijn vergroot.
Breda-1: Om leegstand en verloedering tegen te gaan wordt het toewijzingsbeleid voor
woningen in de wijk Geeren-Noord geïntensiveerd. Bovendien tracht men het aantal ge-
zinnen met kinderen in sommige flats te laten teruglopen. Men hoopt onder andere dat
er een meer homogene bewonersgroep ontstaat.
In Arnhem heeft men getracht de bewoners van een wijk te stimuleren tot meer controle.
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Arnhem-1: Wijkbewoners kunnen verdachte situaties en personen melden via drie we,
gen: met een speciale meldkaart, bellen naar een wijkcontactpersoon en bellen naar de
politie. Met een sticker op de ruit kunnen bewoners aangeven dat ze meedoen met het
project.
In Westerschouwen heeft men in het hoogseizoen te maken met een groot aantal toeris-
ten. Dit brengt een stijging van de criminaliteit met zich mee. Met behulp van allerlei
maatregelen probeert men dit tegen te gaan.
Westerschouwen-1: Inzet van taxibusjes (acht personen tegelijk) van en naar campings,
teneinde een soepel vervoer van recreanten, vooral na sluitingstijd, te bewerkstelligen.
Een voorbeeld van een oud-en-nieuwmaatregel:
Den Haag-2: In de oudejaarsnacht worden op de Haagse kabel twee filmnet-speelfilms
vertoond.
Bij delictgerichte maatregelen gaat het om de preventie van specifieke delicten, bij niet-
delictgerichte maatregelen om 'criminaliteit in het algemeen'. We hebben al opgemerkt
dat de grens hiertussen niet scherp is. In het volgende voorbeeld worden in het evalua-
tierapport weliswaar specifieke delicten genoemd, maar dit zijn er zoveel dat de maatre-
gel toch is gecategoriseerd als niet-delictgericht.
Geldrop-1: De politie surveilleert 795 extra uren, gericht op vandalisme, auto- en fiet-

sendiefstal, overlast en inbraak in woningen.

4.4 Alleen persoonsgericht

In totaal zijn 45 maatregelen wel gericht op de persoon van de dader, maar
niet op een situatie of een delict. Het gaat voornamelijk om hulpverlening
aan risicojongeren. Vaak is dit georganiseerde vrijetijdsbesteding (sport,
knutselen), en verder kan het gaan om scholing, het zoeken van werk, het
oplossen van problemen thuis, op school of met de politie. Ook is er een
aantal keren voorlichting via scholen georganiseerd over criminaliteit en/of
het justitiële systeem, en tweemaal heeft men getracht het spijbelen tegen te
gaan (spijbelen wordt niet als delict beschouwd). Vrijwel al deze maatrege-
len richten zich op jongeren.

Hier volgen vier typerende voorbeelden. In het eerste voorbeeld richt men zich op een
brede groep jongeren; in de drie overige gevallen benadert men speciale risicogroepen.
Arrondissement Arnhem/Nijmegen-1: In totaal zijn acht lesuren besteed aan voorlichting
over het justitiële systeem. Daarbij is een bezoek aan de rechtbank en een rollenspel in-
begrepen.
Hoorn-1: In een werkplaats verrichten randgroepjongeren werkzaamheden, met het doel
om aan een normaal dagritme te wennen, werkervaring op te doen en uiteindelijk aan
regulier werk te komen.
Rotterdam-1: Met behulp van een arbeidsgewenningsproject tracht men veroordeelde
druggebruikers weer op het rechte pad te brengen. Fase 1 bestaat uit een boottocht van
acht weken; fase 2 uit een verblijf van twee maanden in een jongerentrainingscentrum;
fase 3 uit deelname aan een arbeidsproject.
Amersfoort-1: Door het aanstellen van een contactfunctionaris probeert men meer zicht
te krijgen op de problemen die in de groep Marokkaanse jongeren van 12 tot 18 jaar
spelen. De functionaris probeert voor een oplossing van de problemen te zorgen en on-
derneemt bemiddelingspogingen bij bijvoorbeeld school, politie en familie. De jongeren
komen veelal via de politie of een onderwijsinstelling in contact met de functionaris,
maar enkelen komen ook uit zichzelf naar hem toe. De functionaris beheerst behalve de
Nederlandse taal ook het Berbers en het Marokkaans.
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4.5 Persoons- en delictgericht

Een groep van 30 maatregelen richt zich op de persoon van de dader buiten
een delictsituatie om, maar wel met het oog op een bepaald type delict. In
vrijwel alle gevallen gaat het om de preventie van vandalisme. Er zijn in
hoofdzaak twee methoden gebruikt.

In de eerste plaats heeft men betrapte daders via Halt-bureaus' aange-
pakt. De voornaamste activiteit van deze bureaus bestaat uit het organiseren
van werkzaamheden voor minderjarigen die wegens vandalisme met de po-
litie in aanraking zijn gekomen. Men hoopt daarbij dat de daders hierdoor
in de toekomst van dergelijke delicten zullen afzien (speciale preventie) en
dat er een afschrikwekkende werking naar anderen van zal uitgaan (generale
preventie). Een enkele keer heeft men zich ook op betrapte daders van win-
keldiefstal gericht, bijvoorbeeld door het aanbieden van een schikking.

In de tweede plaats heeft men vandalisme bestreden door middel van
vandalismeprojecten op scholen. Daarbij tracht men de leerlingen op aller-
lei manieren bewust te maken van de negatieve kanten van vandalisme.

Hier volgen twee voorbeelden van persoonsgerichte preventie van vandalisme: alterna-
tieve strafafhandeling en voorlichting.
Haarlem-1: Jongeren van 12 tot 18 jaar die vanwege vandalisme met de politie in aanra-
king zijn gekomen, worden via Halt op alternatieve wijze gecorrigeerd. Zij moeten first-
offender zijn, met maximaal één keer eerder een Halt-toewijzing. Zij worden dan in de
gelegenheid gesteld de schade te vergoeden, eventueel door het verrichten van 'klussen'.
Zoetermeer-2: Een vandalismetentoonstelling is de stad doorgetrokken. De tentoonstel-
ling heeft gestaan in het gemeentehuis, in de wijkbibliotheken en in de aula's van scho-
len. De voorlichting gaat over de verschillende maatschappelijke aspecten rond het on-
derwerp vandalisme, en tracht de bezoekers bewust te maken van de ernst van het van-
dalismeprobleem en van de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.'

4.6 Persoons-, delict- en situatiegericht

In totaal zijn 26 maatregelen gericht op de persoon van de dader, op een si-
tuatie en op een bepaald delict. Meestal gaat het in de eerste plaats om de
bestrijding van vandalisme in een wijk of bij een school of om vandalisme
en geweld met oud en nieuw en rond voetbalwedstrijden. Daartoe worden
activiteiten en/of hulpverlening voor jongeren georganiseerd.

In Amsterdam zijn jongerenwerkers aangesteld die de functie van hulpverlener combine-
ren met die van toezichthouder op plekken in de wijk waar veel vandalisme plaatsvindt.
Amsterdam-3: In drie wijken worden toezichthouders aangesteld. Deze bouwen een ver-
trouwensband met de jeugd op, organiseren sportactiviteiten en zijn veel aanwezig op
plaatsen die van vandalisme te lijden hebben. In het kader van sportactiviteiten laat de
toezichthouder de jeugd pleinen en dergelijke schoonmaken en opruimen. Eén toezicht-
houder organiseert een bijlescursus.

22 Halt staat voor Het ALTernatief en houdt zich in de eerste plaats bezig met alternatieve
afhandeling van betrapte daders van vandalisme, zie bijvoorbeeld Kruissink en Verwers,
(1989).
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Schema 6: Algemene karakteriseringen van preventiemaatregelen, ingedeeld naar oriëntatie

oriëntatie omschrijving

delict en situatie (N= 118) verbetering onderhoud
verbetering verlichting
verminderen toegankelijkheid
algemene hulp aan bewoners
alarminstallaties
anti-graffiti-coating
oud-en-nieuwfestiviteiten
toezichthouders
gerichte politiesurveillance
graveren, merken
verhogen aangiftebereidheid
weerbaarheidscursus voor vrouwen
voorlichting gericht op potentiële slachtoffers

situatie (N=61)

persoon (N=45)

huismeesters
stimuleren sociale cohesie van bewoners
registratie en het verhelpen van klachten van bewoners
verbetering onderhoud van wooncomplexen, wijken
verminderen toegankelijkheid
algemene politiesurveillance
toezichthouders
extra vervoer voor recreanten (discovervoer)

hulpverlening aan risicogroepen
georganiseerde vrijetijdsbesteding
voorlichting over justitie
spijbelcontrole op scholen
versnelde strafrechtelijke procedure

persoon en delict (N=30) alternatieve afhandeling van delicten
vandalismeprojecten op scholen

persoon, delict en situatie (N=26) alternatieve vrijetijdsbesteding
hulpverlening, toezicht

Op verschillende plaatsen zijn begeleiders van voetbalsupporters aangesteld, bijvoor-
beeld in Utrecht. Zo'n begeleider gaat in veel gevallen met wedstrijden mee en is dan
situatiegericht bezig. Daarnaast kan hij allerlei activiteiten organiseren en dan werkt hij
buiten de delictsituatie om: persoonsgericht.
Utrecht-7: De supporterscoórdinator begeleidt de uitwedstrijden en bezoekt regelmatig
de thuiswedstrijden. Hij grijpt in als er relletjes dreigen te ontstaan. Vanuit het principe
'kennen en gekend worden' onderhoudt hij contact met de meeste harde-kernsupporters.
Ook is er een aantal sportieve en recreatieve activiteiten georganiseerd. In totaal is de
coordinator 15 keer benaderd met vragen over problemen en enkele keren heeft hij
doorverwezen.
Ten slotte nog een voorbeeld van een preventiemaatregel die in de eerste plaats bedoeld
is om overlast in een bepaalde situatie (het station) tegen te gaan, maar die daarnaast
een meer algemeen hulpverlenend (persoonsgericht) aspect heeft.
Rotterdam-1: Ten behoeve van bijvoorbeeld druggebruikers, alcoholisten en ex-psychia-
trische patiënten wordt een portocabine (keet) bij het Centraal Station in Rotterdam in-
gericht. Zij kunnen daar even rustig zitten, koffie of thee drinken en een praatje maken.
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Aanleiding voor de maatregel is de overlast die deze groepen veroorzaken rond het sta-
tion.

Algemene karakteriseringen
Bij de gegeven beschrijvingen is, naast de aanduidingen voor oriëntatie en
bereik, steeds gebruikgemaakt van algemene karakteriseringen, zoals 'ver-
betering verlichting'. Deze karakteriseringen vormen geen systematische
categorieën en er is daarom wat dit betreft ook niet gestreefd naar volledig-
heid of kwantificering. Dergelijke omschrijvingen geven een impressie
van de wijze waarop de maatregelen zijn uitgevoerd. Schema 6 geeft hier-
van een overzicht.

4.7 Het preventiebeleid

Welke vorm heeft het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit nu in de
praktijk gekregen? Uit figuur 2 blijkt dat van alle 280 preventiemaatregelen,
ongeveer een derde (101) gericht is op (onder andere) personen; twee derde
(174) is (onder andere) gericht op delicten en bijna drie kwart (205) heeft
(onder andere) een situatiegerichte oriëntatie. Men kan het ook omgekeerd
formuleren: een meerderheid van de maatregelen richt zich niet direct op
bepaalde groepen potentiële daders, een minderheid richt zich niet op situa-
ties en/of delicten. Gezien de duidelijke verschillen kan men daarom het
volgende concluderen. Het beleidsplan SEC heeft voornamelijk geleid tot
situatie- en delictgerichte preventie. Ongeveer een derde van de uitgevoerde
preventiemaatregelen richt zich direct op potentiële daders.

Het beleidsplan heeft vooral tot doel gehad `veel voorkomende criminali-
teit' tegen te gaan. In figuur 3 is weergegeven wat men hier in de praktijk
onder heeft verstaan. In totaal 174 van de 280 maatregelen hebben een de-
lictgerichte strategie. Veel voorkomende criminaliteit blijkt vaak neer te ko-
men op vandalisme.' In mindere mate hebben vermogensdelicten (meestal
inbraak en diefstal) aandacht gekregen. Preventie van geweld is voorname-
lijk een onderdeel van vandalismepreventie in verband met de jaarwisseling
of met voetbalwedstrijden. Ook de aandacht voor 'enge plekken' is gericht
tegen geweld, hoewel in de evaluatierapporten het tegengaan van onveilig-
heidsgevoelens meestal als eerste doel van dergelijke maatregelen wordt ge-
noemd.

Strategie en oriëntatie
Er blijken zich, wat betreft de strategie, duidelijke verschillen voor te doen
tussen de oriëntaties. Gemiddeld genomen staan bij situatiegerichte preven-

23

24

Zie voor een meer volledige beschrijving van de maatregelen, volgens een andere
indeling, Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit (1991).

Dit komt overeen met de resultaten van een door de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten in 1987 gehouden enquête onder 268 Nederlandse gemeenten over het gevoerde
preventiebeleid (VNG, 1988, p. 23).
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Figuur 2: Aantallen persoons-, delict- en situatiegerichte maatregelen (N=280)*
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* De groepen overlappen en daarom tellen de percentages niet op tot 100%; zie tabel 4.

Figuur 3: Aantallen maatregelen uitgesplitst naar verschillende vormen van criminaliteit (N=
280)*
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* Een maatregel kan op verschillende delicttypen tegelijk gericht zijn; daarom tellen de per-
centages niet op tot 100%.

tie het vergroten van de inspanning en de sanctiekans voorop. Bij persoons-
gerichte preventie daarentegen lijken het verkleinen van de sociale op-
brengst, het vergroten van de (meestal informele) sanctie en het versterken
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Figuur 4: Geschatte waarden van keuzetermen; gemiddelden voor persoons-, delict- en situa-
tiegerichte maatregelen (N= 178)

opbrengst inspanning sanctie sanctiekans

M persoonsgericht delictgericht 0 situatiegericht

moraal

van de moraal in het algemeen belangrijker.' De delictgerichte maatregelen
nemen een tussenpositie in. Dit is weergegeven in figuur 4.26

Hoofdlijnen van het SEC beleidsplan
Het is interessant om onze beschrijving te vergelijken met de drie hoofdlij-
nen voor preventie, zoals die in het beleidsplan SEC in navolging van de
Commissie-Roethof zijn geformuleerd:
1. de bebouwde omgeving dient qua planologische en bouwtechnische ken-

merken zodanig te zijn ingericht dat hierdoor enerzijds de uitoefening
van toezicht op vooral jongeren niet onnodig wordt bemoeilijkt en ander-
zijds het plegen van diefstallen e.d. niet onnodig gemakkelijk wordt ge-
maakt;

2. de binding van de opgroeiende generatie met de maatschappij (gezin,
school, werk en recreatie) moet zoveel mogelijk worden versterkt;

3. het toezicht op potentiële wetsovertreders door functionarissen met een
bredere dienstverlenende taak, zoals conducteurs, conciërges, winkelper-

25

26

Dat het hier gaat om gemiddelden, betekent dat dit voor individuele maatregelen niet op
hoeft te gaan.

De verschillen tussen persoons- en situatiegerichte maatregelen zijn, voorzover deze groe-
pen elkaar niet overlappen, voor elke keuzeterm statistisch significant (tweezijdige t-toet-
sen voor verschillen tussen gemiddelden; in alle gevallen p <0,001).
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soneel, sporttrainers, jongerenwerkers e.d., dient zoveel mogelijk te
worden uitgebreid.

De eerste en de derde hoofdlijn gaan over verschillende vormen van situa-
tiegerichte preventie. De in deze hoofdlijnen aanbevolen strategie komt neer
op het vergroten van de sanctiekans en het bemoeilijken van delicten. De
tweede hoofdlijn is ingegeven door de sociale-controletheorieën en heeft de
aanzet gegeven tot veel van de persoonsgerichte maatregelen.

Uit de in dit hoofdstuk gegeven beschrijving van de preventiemaatregelen
blijkt dat het beleidsplan SEC heeft geleid tot een grote verscheidenheid van
maatregelen. Deze diversiteit lijkt door de brede formulering van de hoofd-
lijnen te zijn gestimuleerd. De drie elementen `bebouwde omgeving', 'toe-
zicht' en `binding' zijn van volkomen verschillende aard, en men kan ze te-
rugvinden in allerlei vormen van persoons- en situatiegerichte preventie.

Deze veelzijdigheid geldt vooral voor de gehanteerde preventiemethoden
en strategieën. De begrenzingen van het SEC-beleid zijn te vinden in het
bereik van de maatregelen. We hebben eerder gezien dat erg veel nadruk is
gelegd op de preventie van vandalisme, en, hoewel in mindere mate, op in-
braak en diefstal. Delicten zoals drughandel, verkeersdelicten, belasting- en
steunfraude en milieudelicten hebben weinig of geen aandacht gekregen.
Verder worden bij persoonsgerichte preventie voornamelijk jongeren bena-
derd, in overeenstemming met de nadruk die daarop in de tweede hoofdlijn
wordt gelegd. In de meeste gevallen gaat het dan om jongeren van 13 jaar
en ouder.



5 Kwaliteit van de effectevaluaties

We beginnen dit hoofdstuk met een inventarisatie van de problemen die bij
evaluatie-onderzoek een rol kunnen spelen. Daarna volgt een beschrijving
van de kwaliteit van de evaluaties aan de hand van een aantal indicatoren.
Die indicatoren hebben uitsluitend betrekking op de effectmetingen; er
wordt dus geen aandacht besteed aan bijvoorbeeld de kwaliteit van proces-
evaluaties. Vervolgens wordt gekeken naar verschillen in kwaliteit tussen
evaluerende instanties, zoals bijvoorbeeld universiteiten en onderzoeksbu-
reaus. Ten slotte wordt in paragraaf 5.4 een conclusie geformuleerd.

5.1 Problematiek van het evaluatie-onderzoek

De onderzoeker die een preventieproject evalueert, kan allerlei lastige pro-
blemen ontmoeten. Deze problematiek is inmiddels vaak beschreven (zie
bv. Skogan, 1985; Lurigio en Rosenbaum, 1986; Uit Beijerse e.a., 1990).
We geven hier een overzicht van de belangrijkste punten.

Het project is soms al in gang gezet voordat het onderzoek is begonnen.
Ook kan het zijn dat het project een uitbreiding of aanpassing van al langer
lopende, soms moeilijk te achterhalen activiteiten inhoudt. Het is dan ook
vaak niet goed mogelijk de beginsituatie te reconstrueren.

Verder is het voor de onderzoeker niet altijd even eenvoudig om erach-
ter te komen op welke wijze de maatregelen worden uitgevoerd. De uitvoe-
rende instanties hebben vaak belang bij het verbergen van hun problemen
en bij een zo gunstig mogelijke voorstelling van zaken. Het kan zelfs voor-
komen dat de uitvoerende instantie het onderzoek uit alle macht tracht te
torpederen (Meijer e.a., 1990).

Dan bestaan er bij de meting van de criminaliteit vaak problemen. Poli-
tie- en gemeentestatistieken kunnen door allerlei veranderingen (bijvoor-
beeld verschuiving van aandacht of aangiftebereidheid, andere registratie-
methoden) onvoorspelbare fluctuaties vertonen (zie bijvoorbeeld Walop,
1987; Stolk, 1990).7

Als men er op de een of andere manier in geslaagd is een verandering
van het criminaliteitsniveau vast te stellen, dan is het vaak moeilijk om na

27 Een lastig meetprobleem kan zich voordoen bij het evalueren van maatregelen die vanda-
lisme bestrijden. Deze bestrijding gaat meestal gepaard met herstel- en schoonmaakacties.
Als een evaluatie-onderzoek een verbetering constateert, moet bovendien worden aange-
toond dat deze verbetering niet eenvoudig het resultaat van de reparaties is. Een voorbeeld
van dit probleem wordt gegeven door Bouwdienst Gemeente Enschede (1989). Op grond
van de meetresultaten van dit onderzoek kan men slechts concluderen dat een muur na rei-
niging schoner is dan ervoor.
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te gaan in hoeverre deze verandering het gevolg is van de genomen maatre-
gelen. Er kunnen zich, zowel in het experimentele als in het controlegebied,
allerlei wijzigingen voordoen waar de onderzoeker geen weet van heeft en
die wel de criminaliteit beïnvloeden. Zo er al sprake is van een controlege-
bied, want meestal wordt hier, om organisatorische, financiële of ethische
redenen, van afgezien. Daarbij komt dat registraties van criminaliteit vaak
een gebied en een doelgroep bestrijken die niet overeenkomen met het be-
reik van de preventiemaatregelen in het project. Dit kan bijvoorbeeld bete-
kenen dat een project betrekking heeft op een wijk of op een groep jongeren
en de meetgegevens op de gehele stad. Het project en de meting hebben dan
een verschillend bereik.

Verder is het geen uitzondering dat men, bijvoorbeeld op grond van tus-
sentijdse evaluatieresultaten, de projectaanpak wijzigt en de doelen ver-
schuift. Het onderzoek moet zich daar dan op de een of andere manier weer
bij aanpassen.

Een algemeen probleem, ten slotte, ligt in de macht- en belangenverde-
ling rond het project. De onderzoeker zal meestal de verdediger zijn van
een uitvoerige en grondige evaluatie. Andere instanties hebben echter het
laatste woord over de financiering. Die instanties hebben niet altijd belang
bij een grondige effectevaluatie. Een gemeente, bijvoorbeeld, zal met een
enthousiaste beschrijving van de uitgevoerde activiteiten vaak al heel tevre-
den zijn. Een dergelijke beschrijving noemt men immers ook een evaluatie.
De onderzoeker staat dan veelal niet in zo'n sterke positie dat hij het onder-
zoek kan weigeren als men zijn voorstel voor grondige criminaliteitsmetin-
gen te duur vindt. Het gevolg is dat men op grond van het evaluatie-onder-
zoek vaak geen conclusies kan trekken over de preventieve werking van de
maatregelen.28

De uitvoering van het beleidsplan SEC was een gouden kans voor het
evaluatie-onderzoek. De Commissie kleine criminaliteit concludeert in haar
eindrapport: `Het inzicht in de effecten van bepaalde maatregelen dient ver-
groot te worden. (...) Dit inzicht is van essentieel belang voor het beleid tot
terugdringen van de kleine criminaliteit' (Commissie kleine criminaliteit,
1986, p. 170). Het evalueren van de preventieprojecten werd een voorwaar-
de voor het verkrijgen van subsidie. Door de SBPC werden WODC-bege-
leiders aangesteld, onder andere om toe te zien op de kwaliteit van de eva-
luatie. De onderzoeker leek daarmee een machtige bondgenoot te krijgen.

Heeft het evaluatie-onderzoek de gouden kans kunnen grijpen? In één
opzicht in ieder geval wel. De preventieprojecten zijn in nagenoeg alle ge-
vallen op de een of andere manier geëvalueerd. Dit heeft een vloed van eva-
luatierapporten voortgebracht. Alleen al dit grote aantal maakt duidelijk dat
het evaluatie-onderzoek een belangrijke stimulans heeft gehad. Deze vloed

m Dit is ook in de Verenigde Staten vastgesteld. Lurigio en Rosenbaum (1986, p. 29) con-
stateren naar aanleiding van een serie meta-evaluaties in de Verenigde Staten: '(...) we
have failed to build a solid empirical base from which policymakers and practitioners can
render scientifically informed judgements regarding the relative merit of citizen anti-crime
programs. Indeed, most research endeavors did not generale reliable and uniform data'.
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kan ook nog wel even aanhouden; de lokale overheid lijkt er nu aan ge-
wend te zijn geraakt dat preventieprojecten moeten worden geëvalueerd.

5.2 Kwaliteit van de effectmetingen

Hoe staat het nu met de kwaliteit van al die projectevaluaties? Is men er,
gesteund door SBPC-subsidies en de projectbegeleiders uit Den Haag, in
het algemeen in geslaagd om betrouwbare gegevens over de preventieve
werking van de getroffen maatregelen te produceren? We gaan dit na aan
de hand van de volgende vragen. Is er een criminaliteitsmeting uitgevoerd
en zo ja, welke gegevensbronnen zijn daarbij gebruikt? Heeft een nulmeting
plaatsgevonden? Is er een vergelijkingsgroep gebruikt? Is er een statistische
toets uitgevoerd? Zijn er op grond van de meting(en) bruikbare conclusies
te trekken? Zijn er betrouwbare conclusies te trekken? Bij onze beschrijving
van de kwaliteit van evaluaties gaan we dus geheel uit van de metingen van
het effect op de criminaliteit. Deze metingen zijn hier, tenzij anders ver-
meld, geanalyseerd met de projectevaluatie als eenheid; er wordt dan bij-
voorbeeld gekeken naar het aantal projecten waar ten minste één meting is
uitgevoerd of naar het aantal projecten waar bij minstens één meting met
een vergelijkingsgroep is gewerkt.

Criminaliteitsmeting
Een eerste vereiste om iets over het effect van een preventieproject op de
criminaliteit te weten te komen is uiteraard dat men althans een poging heeft
ondernomen om een eventuele verandering daarvan te meten. Het blijkt ech-
ter dat lang niet alle door ons bestudeerde evaluatie-onderzoeken zich bezig-
houden met de vraag of de preventiemaatregelen een effect hebben op de
een of andere vorm van criminaliteit. Bij ruim een derde van de 104 projec-
ten (38; 37%) is dit op geen enkele wijze nagegaan. In deze gevallen heeft
men volstaan met een beschrijving van het project (een procesevaluatie) of
met de meting van andere resultaten, zoals bijvoorbeeld de invloed op on-
veiligheidgevoelens, werkloosheid of spijbelen van scholieren. Bij de 66
overige projecten zijn in totaal 106 criminaliteitsmetingen uitgevoerd.

Gegevensbronnen
Verder kan men zich afvragen welke gegevensbronnen de onderzoekers ge-
bruikt hebben. Registratiegegevens brengen een zeker gemak met zich mee.
Een andere instantie verzorgt immers de gegevensverzameling. In paragraaf
5.1 is echter al vermeld dat registratiecijfers allerlei gevaren met zich mee-
brengen en vaak een ander bereik hebben dan de desbetreffende preventie-
maatregelen. Op grond daarvan zou men verwachten dat de onderzoekers
bij voorkeur zelf de gegevens over criminaliteit verzamelen, bijvoorbeeld
met behulp van een enquête. Tabel 5 geeft een overzicht van het gebruik
van de verschillende gegevensbronnen (hierin is niet het project, maar de
effectmeting de eenheid). De gegevens zijn bij 30 van de 106 metingen uit-
sluitend gebaseerd op de politieregistratie van criminaliteit; bij 20 metingen
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Tabel 5: Effectmetingen naar gegevensbron

aantal metingen %

politieregistratie 30 28
andere registratie 20 19
enquête 12 11
verschillende bronnen* 29 27
anders 15 14

totale aantal metingen 106

* waarvan met registratie 27 (25 %)

uitsluitend op andere registratiegegevens (bijvoorbeeld vandalismeschadecij-
fers van een gemeente of woningbouwvereniging). Ook waar meer dan één
gegevensbron is gebruikt, gaat het meestal om registratiegegevens. Daar-
mee vormen registratiecijfers verreweg de meest gebruikte gegevensbron.

Nulmeting
Een belangrijk punt is of de onderzoeker erin is geslaagd op de een of ande-
re manier vast te stellen hoe groot de criminaliteit is voordat het project is
gestart. Later kan hij deze nulmeting dan vergelijken met één of meer vol-
gende metingen en zo nagaan of de criminaliteit is gewijzigd. Welnu, bij 58
(56%) van de projecten is een dergelijke nulmeting op de een of andere ma-
nier uitgevoerd. Bij die 66 projecten waar daadwerkelijk een meting heeft
plaatsgevonden, heeft men dus inderdaad meestal een nulmeting uitgevoerd.

Vergelijkingsgroep
Daarnaast is het belangrijk om de criminaliteitsgegevens uit het projectge-
bied te vergelijken met gegevens uit andere gebieden. Met een dergelijke
onderzoeksopzet kan men in principe verschillende bronnen van onbetrouw-
baarheid uitsluiten, bijvoorbeeld algemene verstoringen over de tijd (zoals
afname van het aantal kinderen) en gebreken van de meting zelf (zoals een
invloed van de nulmeting op de nameting). Ligt het controlegebied dicht bij
het experimentele gebied, dan kan men trachten verplaatsingseffecten in
kaart te brengen. Bij slechts 29 projecten (28%) heeft men op de een of an-
dere manier zo'n vergelijking gemaakt.

Statistische toets
Een effectmeting moet een conclusie mogelijk maken over de afname van
de criminaliteit. Een centrale vraag daarbij is of een geconstateerde afname
van de criminaliteit beschouwd moet worden als een toevallige schomme-
ling. Men kan dit nagaan met behulp van een statistische toets. Daarmee is
de statistische toets een van de belangrijkste werktuigen van de onderzoe-
ker. Men heeft zo'n toets in de praktijk slechts zelden uitgevoerd. Slechts
bij tien projecten (10%) is er getoetst of de afname van de criminaliteit gro-
ter is dan op grond van het toeval kan worden verwacht.
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Tabel 6: Kwaliteit van de projectevaluaties

kwaliteitsindicator aantal projecten %

effectmeting 66 63
nulmeting 58 56
vergelijkingsgroep 29 28
statistische toets 10 10
bruikbaar resultaat 31 30
betrouwbaar resultaat 17 16

totaal aantal projecten 104

Betrouwbaarheid van conclusies
We kunnen concluderen dat het in de meeste gevallen niet is gelukt om het
evaluatie-onderzoek degelijk op te zetten. Nu is het soms ook wel mogelijk
om tot betrouwbare conclusies te komen zonder een degelijke opzet en
grondige metingen. Als bijvoorbeeld een ware plaag van criminaliteit na
een effectieve en goed uitgevoerde maatregel volledig is verdwenen, zal
men ook op grond van een oppervlakkig onderzoek vaak de conclusie kun-
nen trekken dat er een preventief effect is geweest. En als na afloop van
een vandalismeproject de desbetreffende objecten er volkomen vernield en
volgekladderd bij staan, is het niet moeilijk om vast te stellen dat de maat-
regelen weinig effectief zijn geweest. Omgekeerd kunnen ook bij een goed
onderzoeksdesign allerlei oorzaken het trekken van een conclusie over het
preventieve effect onmogelijk maken (zie bijvoorbeeld Dienst Sociale Zaken
Gemeente Nijmegen, 1988, over het effect van verlichting bij parkeerplaat-
sen op auto-inbraken). Zelfs is het zo dat een grondig opgezet onderzoek
juist meer verstorende factoren aan het licht kan brengen en afziet van een
conclusie waar men deze op grond van een meer oppervlakkige aanpak wel
zou hebben getrokken.

Hoe is het nu gesteld met deze conclusies? Wij hebben op grond van een
beoordeling door twee beoordelaars de meetresultaten als al dan niet bruik-
baar (dat wil zeggen ten minste `enigszins betrouwbaar') gekwalificeerd
(zie hoofdstuk 3). Met een meetresultaat bedoelen we dan een uitspraak die
neerkomt op 'de maatregelen hebben wel (of juist niet) een gunstig effect
op de criminaliteit'. Bij 30% van de projecten is ten minste één bruikbaar
meetresultaat gevonden. Bij 16% van de projecten scoorden beide beoorde-
laars een resultaat als ten minste 'betrouwbaar'. Tabel 6 geeft een overzicht
van de kwaliteit van de projectevaluaties.

5.3 Evaluerende instanties

We staan nu stil bij de vraag: wat is de invloed van de evaluerende instan-
tie? Vaak is het gemakkelijk en goedkoop om een evaluatie van een project
te laten uitvoeren door een gemeentelijke dienst, de politie of de project-
coórdinator zelf. Dit is dan ook nogal eens gedaan. Bij 39 projecten (38%)
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Tabel 7: Projectevaluaties naar evaluerende instantie en kwaliteitsindicator; in percentages van
het aantal projecten per instantie

kwaliteitsindicator interne
evaluatie

onderzoeks-
bureau

universiteit/
WODC•

overige

(N=39) (N=28) (N=31) (N=6)

effectmeting 59 71 65 50
nulmeting 49 64 58 50
vergelijkingsgroep 18 29 39 33
statistische toetsing 0 7 26 0
bruikbaar resultaat 23 21 45 33
betrouwbaar resultaat 10 14 26 17

In twee gevallen gaat het om samenwerkingsverbanden waarbij ook andere onderzoeksin-
stanties zijn betrokken.

is sprake van een interne evaluatie. De externe evaluaties zijn in 28 gevallen
(27%) uitgevoerd door een onderzoeksbureau; 31 projecten (30%) zijn door
een universiteit of het WODC geëvalueerd.

Men kan zich afvragen of een persoon of instantie niet geneigd zal zijn
de eigen prestaties naar verhouding wat gunstiger te beoordelen. Wij hebben
een sterke aanwijzing gevonden dat dit inderdaad het geval is. Als onder-
deel van een vooronderzoek van deze meta-evaluatie zijn van 56 op dat
moment beschikbare projectverslagen het aantal vermelde tegenslagen (van
wat voor aard dan ook) geteld. Van deze 56 projecten waren er 29 intern
en 27 extern geëvalueerd. Het blijkt dat per intern geëvalueerd project ge-
middeld 1,7 problemen worden genoemd en bij de extern geëvalueerde pro-
jecten gemiddeld 5,3.' De externe evaluaties vermelden dus ruim driemaal
zoveel knelpunten bij de projecten! Voor een kritische projectevaluatie kan
men maar beter een externe instantie inschakelen.

Tabel 7 geeft een beeld van de kwaliteit van de effectevaluaties, uitge-
splitst naar type evaluator. De gegevens wijzen erop dat de kwaliteit van
interne evaluaties wat minder is dan die van externe evaluaties. De 39 intern
geëvalueerde projecten leveren slechts in vier gevallen (10%) betrouwbare
uitspraken over effecten op.

Daarmee is niet gezegd dat evaluatie-onderzoeken die geen bruikbare in-
formatie over eventuele effecten op de criminaliteit opleveren, geen enkel
nut hebben. Alleen al de wetenschap dat er geëvalueerd wordt, kan de uit-
voerende instanties een extra prikkel tot actie geven. Ongetwijfeld hebben
de evaluatie-onderzoeken ertoe bijgedragen dat vrijwel alle projecten tot de
uitvoering van voorgenomen maatregelen zijn gekomen.30 Daarnaast kan een

29 Het verschil is statistisch significant (p<0,01). Verder is nagegaan of de extern geëvalu-
eerde projecten naar verhouding groter zijn en misschien daarom meer problemen kennen.
Hiertoe is een grootteschaal samengesteld uit zes projecteigenschappen. De extern geëva-
lueerde projecten blijken niet aantoonbaar groter dan de intern geëvalueerde (p=0,81).

Het is heel wel denkbaar dat een project nooit het stadium van de uitvoering van maat-
regelen bereikt. Skogan (1985) beschrijft dit op beeldende wijze: '(...) often time goes by,
money is spent, and efforts are made, but the program never really begins'.

30
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inventarisatie van de organisatorische problemen veel nuttige informatie op-
leveren. De vraag naar het effect op de criminaliteit stelt echter heel andere
eisen aan het onderzoek. Het vervagen van dit onderscheid tussen twee ty-
pen evaluatie kan een belangrijke oorzaak zijn voor de soms teleurstellende
kwaliteit van de effectmetingen.

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van De Savornin Lohman en Van Soomeren
(1990). Zij illustreren het preventiebeleid in Haarlem met een levendige beschrijving
van een preventieproject bij een school. Ondanks de bescheiden pretentie van de auteurs
dat het hier om een procesevaluatie gaat, komt deze beschrijving erop neer dat de geno-
men maatregelen een fabelachtig succes zijn geweest. Daarom is het dubbel teleurstel-
lend dat er weinig moeite is gedaan om harde gegevens over het effect boven tafel te
krijgen. Het argument dat het slechts om een procesevaluatie gaat, heeft hier blijkbaar
als excuus gediend om de kwaliteit van een belangrijk effectonderzoek te verwaarlozen.

5.4 Conclusie

We komen ten slotte terug op de vraag: heeft het evaluatie-onderzoek de
gouden kans, geboden door het beleidsplan SEC, kunnen grijpen? Het ant-
woord luidt: ten dele. Alleen al het grote aantal uitgevoerde evaluaties laat
zien dat het beleidsplan een belangrijke stimulans heeft betekend. Men is er
echter in veel gevallen niet in geslaagd een effectmeting van goede kwaliteit
uit te voeren. Desondanks hebben de onderzoeken de nodige gegevens over
de preventieve werking van de uitgevoerde maatregelen opgeleverd. Het
volgende hoofdstuk is aan deze resultaten gewijd.



6 Effecten op criminaliteit

In dit hoofdstuk trachten we een verklaring te vinden voor verschillen in het
effect van preventiemaatregelen op de criminaliteit. We zoeken daarbij naar
verbanden tussen enerzijds de eigenschappen van de maatregelen en ander-
zijds de meetresultaten van de evaluatie-onderzoeken.

Onduidelijke meetresultaten laten we daarbij buiten beschouwing. De
analyse is geheel gebaseerd op 43 meetresultaten die op grond van de kwa-
liteit als `bruikbaar' zijn beoordeeld (zie hoofdstuk 3). Een totaal aantal van
43 metingen lijkt wellicht een smalle basis voor een analyse. Men moet ech-
ter niet vergeten dat één enkel meetresultaat gebaseerd kan zijn op honder-
den of zelfs duizenden verzamelde gegevens. De metingen vertegenwoordi-
gen met elkaar een zeer grote hoeveelheid informatie.

De geselecteerde bruikbare meetresultaten hebben betrekking op in totaal
82 preventiemaatregelen.31 Schema 7 geeft een overzicht van de bruikbare
metingen. In het schema zijn bovendien een maat voor de kwaliteit van het
meetresultaat en een maat voor de grootte van het eventuele gunstige effect
op de criminaliteit gegeven (zie bijlage 2).32

We beginnen, in paragraaf 6.1, met een beschrijving van de maatregelen
die betrekking hebben op de 43 bruikbare meetresultaten. In paragraaf 6.2
komt de verklaring van de meetresultaten aan bod. We staan in paragraaf
6.2.1 stil bij twee algemene punten die van belang zijn voor zo'n verkla-
ring: de ernst van de criminaliteit en de intensiteit van de maatregelen. In
paragraaf 6.2.2 gaat het om het belang van oriëntatie en bereik van maatre-
gelen, in paragraaf 6.2.3 om de rol van de strategie. Ten slotte vatten we in
paragraaf 6.3 de belangrijkste punten van dit hoofdstuk samen.

6.1 Bruikbare meetresultaten

De structuur van onze gegevens is betrekkelijk gecompliceerd. Bij een
meetresultaat horen preventiemaatregelen waarop de meting betrekking
heeft. Er zijn verschillende koppelingen tussen maatregelen en meetresulta-
ten mogelijk. In het eenvoudigste geval is bij één maatregel ook één enkel

31 Bekijkt men de verdeling van deze groep van 82 `bruikbare maatregelen' over de vijf ver-
schillende oriëntaties, dan verschilt de groep niet significant van de rest van de maatrege-
len (X2-toets: p=0,36), en evenmin van de groep `onbruikbare maatregelen' (X2-toets: p=
0,34). De bruikbare maatregelen zijn in dit opzicht dus representatief te noemen voor zo-
wel de onbruikbare als voor de totale groep maatregelen.

De in dit hoofdstuk gepresenteerde analyses zijn, voorzover ze meetresultaten als eenheid
hebben, ook uitgevoerd met de schaalwaarden voor deze kwaliteit als gewichten voor de
meetresultaten. In vrijwel alle gevallen levert dit hetzelfde resultaat.

32
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Schema 7: Overzicht van 43 bruikbare meetresultaten, ingedeeld naar oriëntatie van de bijbeho-
rende maatregel(en) en naar resultaat van de criminaliteitsmeting (wel/niet gunstig)

maatregel(en) gemeten delict kwaliteit
meetres.'

grootte project
effect

wel gunstig effect (N=26)

delict en situatie (N=13)
verfraaien tunneltje
hekken om schoolgebouw
alarmsysteem in scholen
videocamera op parkeerplaats
bewaking parkeergarage
afsluiten parkeergarage
bewaking, camera's, enz.
repressie+preventievoorl.
repressie+preventie
identificatie bij handel
gesloten instapregime
VIC-controleurs

VIC-controleurs

alleen situatie (N=4)
conciérgesjongerencentrum
huismeester in wooncomplexen

afsluiten van wooncomplexen
toezichthouder winkelcentrum

alleen persoon (N=1)
hulpverlening

persoon en delict (N=1)
altern. afdoening jongeren

geintegreerde aanpak (N= 7)
situatiegericht in wijk
diversen in winkelcentrum
diversen in winkelcentrum
diversen bij school
diversen stad (oud en nieuw)

diversen stad (oud en nieuw)
stalling +discobus in centrum

graffiti (korte termijn)
vandalisme
inbraak scholen, vandalisme
autokraak
autokraak
autokraak
autokraak
autokraak
autokraak
heling
zwart/grijsrijden
zwart/grijsrijden
vandalisme

algemene criminaliteit
algemene criminaliteit
inbraak berging/brievenbus
diefstal bij publiek

algemene criminaliteit

vandalisme

inbraak in woningen
vandalisme, geweld
fietsendiefstal
inbraak school, vandalisme
vandalisme, geweld
vandalisme, geweld
(brom)fietadiefstal

•

•••
•

•

•

m

•

•

•

•

••

•
••

•

•

•
•

••

••

•••

•

••

r•

•

Den Helder-2
Alkmaar-4
Woerden-1
Roos./Nispen-1
Nijmegen-2
Den Haag-3
Rotterdam-1
Nijmegen-2
Zoetermeer-2
Kasterburg-1
Roethof-2
Roetbof-2
Roethof-2

Heerhugowaard-2
Huismeesters-1
Huismeesters-1
Utrecht-6

Doetinchem-1

Halt-1

Arnhem-1
Utrecht-6
Utrecht-6
Arnhem-3
Den Haag-2
Leeuwarden-1
Menaldumadeel-1

geen gunstig effect (N= 17)

delict en situatie (N=4)
verfraaien tunneltje
gedoogzone

voorlichting
stalling

alleen situatie (N=2)
stadswachten in centrum stad

toezicht+afsluiten winkelc.

persoon, delict en situatie (N=2)
abri, speelplek voor jeugd
activiteiten kerstvakantie

alleen persoon (N=4)
hulpverlening aan jongeren
spijbelbestrijding
jeugdkeet voor jongeren
hulpverlening aan jongeren

geDuegreende aanpak (N=5)
situatiegericht in hoogbouw
situatiegericht in hoogbouw

situatiegericht in hoogbouw
diversen in wijk
diversen in stad

graffiti (laage termijn)
graffiti
inbraak in woningen
(brom)fietsdiefstal

algemene criminaliteit
algemene criminaliteit

vandalisme
vandalisme, geweld

algemene criminaliteit
algemene criminaliteit
algemene criminaliteit
algemene criminaliteit

vandalisme
algemene criminaliteit
algemene criminaliteit
algemene criminaliteit
vandalisme

•

q

•

•
q

Den Helder-2
Zoetermeer-2
Weert-2
Enschede-3

Dordrecht-2
Utrecht-4

Alkmaar-3
Zoetermeer-2

Oss-1
Utrecht-2
Kanaalstad-1
Etten-Leur-1

Un. Delft-1
Un. Delft-1
Un. Delft-1
Apeldoorn-1
Zoetermeer-2

Hoe meer sterren, hoe beter de kwaliteit van het meetresultaat.
2 Hoe meer sterren, hoe groter het gunstige effect op de criminaliteit.
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meetresultaat vastgesteld. Een meetresultaat is echter vaak gekoppeld aan
meer maatregelen. Ook zijn drie maatregelen gekoppeld aan meer dan één
meetresultaat. Daarnaast zijn maatregelen en metingen soms gegroepeerd in
projecten. De wijze waarop maatregelen elkaar binnen een project kunnen
beinvloeden, is moeilijk te achterhalen; we laten dat aspect hier verder bui-
ten beschouwing. De projectnamen worden uitsluitend gebruikt voor de al-
gemene beschrijving van maatregelen en metingen; bij de analyse spelen
projecten geen rol.

Een meetresultaat kan gunstig (afname of verminderde toename van de
criminaliteit ten gevolge van de maatregel(en)) of ongunstig zijn. De aan
gunstige meetresultaten gekoppelde maatregelen zullen we verder aanduiden
als effectieve maatregelen. De maatregelen die gekoppeld zijn aan ongun-
stige meetresultaten, noemen we ineffectieve maatregelen. Het gaat daarbij
natuurlijk wel steeds om de effectiviteit binnen de periode waarin de metin-
gen hebben plaatsgevonden; op de lange duur zou deze effectiviteit kunnen
veranderen.

Voor de nu volgende beschrijving verdelen we de bruikbare meetresultaten
in drie groepen, aan de hand van de oriëntatie van de bijbehorende maatre-
gelen.
a. Gericht op de situatie (35 meetresultaten). De metingen hebben betrek-

king op maatregelen die merendeels of allemaal situatiegericht zijn. Deze
groep laat zich beschrijven aan de hand van de delictsituaties. De maat-
regelen kunnen tevens delict- en persoonsgericht zijn.

b. Niet gericht op de situatie (zes meetresultaten). De metingen zijn verricht
bij maatregelen die de dader uitsluitend buiten de delictsituatie om trach-
ten te beïnvloeden. Deze maatregelen zijn alle persoonsgericht en kunnen
daarnaast al dan niet delictgericht zijn.

c. Heterogeen (twee meetresultaten). Dit zijn laatste twee metingen in sche-
ma 7. Ze hebben betrekking op maatregelen die qua oriëntatie erg ver-
schillend zijn.

De bruikbare meetresultaten worden bij de beschrijving gekarakteriseerd
door de maatregelen die op die resultaten betrekking hebben. Voor gedetail-
leerde informatie over de wijze waarop de criminaliteitsmetingen zijn uitge-
voerd, verwijzen we naar de desbetreffende evaluatierapporten. De beschrij-
ving levert ook geen volledig beeld van de genoemde projecten. Vaak houdt
een project veel meer in dan de hier genoemde maatregelen; we hebben dan
geen bruikbare meetresultaten die daarop betrekking hebben.

ad a. Gericht op de situatie

Schoolgebouwen
Er zijn drie metingen verricht die betrekking hebben op het verminderen
van vandalisme en inbraak bij schoolgebouwen. Alle drie leveren een posi-
tief resultaat.

Bij het project Woerden-1 gaat het alleen om het plaatsen van een in-
braakalarm. De resultaten bij een proefschool zijn zo gunstig geweest dat
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de gemeente heeft besloten de alarminstallatie op alle scholen te installeren.
Helaas beperkt het evaluatie-onderzoek zich tot de proefschool; de effecten
van het algemeen invoeren van de maatregel heeft men niet onderzocht.

Bij het project Arnhem-3 heeft men verschillende maatregelen bij een
school getroffen; een belangrijk deel hiervan is situatiegericht. Naast het
plaatsen van een inbraakalarm is de school op allerlei manieren minder
`vandalismegevoelig' gemaakt: het beklimmen van de daken is door het
plaatsen van haken bemoeilijkt, er is extra verlichting aangebracht; vuilcon-
tainers zijn in een afsluitbare berging gezet, losse bakstenen en tegels zijn
uit de bestrating gehaald, begroeiing is gesnoeid of verwijderd, ouders en
buurtbewoners zijn geinformeerd, de leerlingen hebben aan vandalismepro-
jecten deelgenomen en de politie heeft extra gesurveilleerd. De resultaten
lijken erg gunstig.

Bij Alkmaar-4 heeft het plaatsen van hekken rond een groep scholen ge-
leid tot een vermindering van het aantal vernielingen.

We kunnen hieruit concluderen dat situatiegerichte maatregelen bij
schoolgebouwen, eventueel ondersteund door voorlichtingscampagnes, goe-
de resultaten kunnen opleveren bij de preventie van vandalisme en inbraak.

Geparkeerde auto's
In totaal zes metingen zijn uitgevoerd die betrekking hebben op inbraak in
geparkeerde auto's (autokraak). Het- gaat in alle gevallen om situatiegerichte
maatregelen en de resultaten zijn zonder uitzondering positief: het aantal
aangiften neemt af.

Bij het project Roosendaal/Nispen-1 heeft men een videocamera aange-
bracht op een parkeerplaats; het aantal aangiften van autokraak is met 68%
teruggelopen. Ook in Den Haag-3 trad een aanzienlijke daling op na het af-
sluiten van een parkeergarage. In Rotterdam-1 heeft men na een aantal
maatregelen in een parkeergarage, waaronder het instellen van bewaking,
een daling van meer dan 80% geconstateerd. Bij Nijmegen-2 is na het in-
stellen van bewaking in een parkeergarage een daling van 84% opgetreden.

Bij het project Nijmegen-2 heeft men tevens een aantal maatregelen ge-
troffen die betrekking hebben op de gehele stad. De politie stelde een auto-
kraakteam samen, waaraan de nodige publiciteit, is gegeven. Men heeft ook
een groot aantal daders kunnen arresteren. Daarnaast heeft men een voor-
lichtingscampagne gehouden met tips om auto-inbraak te voorkomen. De re-
sultaten lijken gunstig: een sterk stijgende trend werd omgebogen tot een
daling van 16%. Ook Zoetermeer-2 heeft een combinatie van repressie en
preventie toegepast en meldt een daling van 36,5%. Het evaluatierapport
geeft daar echter verder geen bijzonderheden over.

Situatiegerichte maatregelen zijn blijkbaar bijzonder effectief om het
autokraken op parkeerplaatsen te voorkomen. Het is echter onduidelijk in
hoeverre de geconstateerde effecten teniet worden gedaan door verplaatsing
van de criminaliteit. Het valt te vrezen dat, bij het beveiligen van een par-
keergarage, de potentiële autokraker weinig moeite zal hebben om elders
geschikte auto's te vinden. Wel zijn er aanwijzingen (Nijmegen-2, Zoeter-



Effecten op criminaliteit 59

meer-2) dat een grootscheepse politie-actie (repressie) effect kan hebben bij
het tegengaan van autokraken in een gehele stad.

Geparkeerde (bromfietsen
Drie metingen hebben betrekking op (brom)fietsendiefstal. De resultaten le-
veren een gedifferentieerd beeld.

Bij het project Enschede-3 heeft men nagegaan of, na het inrichten van
twee (brom)fietsenstallingen in het centrum, het aantal diefstallen van fiet-
sen en bromfietsen is afgenomen. Dit bleek noch in het centrum, noch daar-
buiten het geval. Zo'n resultaat valt natuurlijk te verwachten: ook na het
inrichten van de stallingen (totale capaciteit 315 fietsen) zullen er voldoen-
de onbeheerde (brom)fietsen voorhanden zijn.

Bij Utrecht-6 heeft men bij een winkelcentrum een fietsenstalling ge-
opend; het aantal fietsendiefstallen nam daarop af.33 In die periode zijn ook
bewakers voor het gehele winkelcentrum aangesteld; het is mogelijk dat die
aan het positieve resultaat hebben bijgedragen.

In Menaldumadeel-1 werden op uitgaansavonden veel fietsen gestolen.
Bezoekers van de discotheek gingen blijkbaar regelmatig met andermans
fiets naar huis. Men heeft op zulke avonden `discovervoer' ingesteld en bo-
vendien een fietsenstalling geopend. Het aantal fietsendiefstallen is vervol-
gens sterk afgenomen.

Men kan hieruit concluderen dat bewaakte stallingen vooral effectief zijn
voorzover het de in de stalling geplaatste (brom)fietsen betreft. Hier geldt
hetzelfde als wat we al voor de autoparkeergarages hebben opgemerkt: het
totale aantal diefstallen zal in het algemeen niet afnemen zolang de dieven
nog zonder enige moeite iets van hun gading kunnen vinden buiten de stal-
ling. In Menaldumadeel heeft het discovervoer waarschijnlijk het aantal po-
tentiële dieven verminderd; bij het Utrechtse winkelcentrum zijn mogelijk
ook de fietsen buiten de stalling bewaakt.

Wooncomplexen
Preventie in en bij wooncomplexen (vaak grote flatgebouwen) heeft in som-
mige gevallen wel en in sommige gevallen geen resultaat. Vijf meetresulta-
ten hebben hierop betrekking.

Bij het project Huismeesters-1 is gebleken dat het ' aanstellen van huis-
meesters in wooncomplexen samengaat met een afname van overlast en van-
dalisme en van inbraak in de openbare ruimten. De afname is het sterkst
voor kleine complexen, waar de 'huismeesterdichtheid' relatief groot is.34
Ook is bij dit project gevonden dat het minder toegankelijk maken van
wooncomplexen voor buitenstaanders het aantal inbraken in bergingen en

33 Ook bij een tweede winkelcentrum werd een fietsenstalling geopend; deze is echter al
spoedig weer gesloten.

34 De door de bewoners geconstateerde afname van gepleegd vandalisme zal echter voor ten
minste een deel het directe gevolg zijn van de door de huismeester uitgevoerde schoon-
maak- en herstelwerkzaamheden. Dit meetprobleem is al genoemd in hoofdstuk 5.
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postboxen enigszins doet afnemen. De beide maatregelen (huismeester en
afsluiten) blijken elkaar bovendien te versterken.

Verder zijn er met betrekking tot wooncomplexen bij het project Un.
Delft-1 (een onderzoek uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft)
drie metingen verricht, die als resultaat hebben dat de criminaliteit niet
gunstig is beïnvloed. Twee daarvan gaan over de Hoptille-flat in de Bijlmer-
meer (Amsterdam-Oost). Men heeft dit gebouw volledig gerenoveerd en de
huren verlaagd om leegstand tegen te gaan. De criminaliteit nam echter niet
af, terwijl de door vandalisme veroorzaakt reparatiekosten na de verbou-
wing bleven stijgen. Een derde meetresultaat betreft het complex `De Tjalk'
in Lelystad. Hier is (tot 1985) een reeks van maatregelen getroffen: intensi-
vering van het onderhoud, verbetering van het hang- en sluitwerk bij fiet-
senbergingen, het instellen van een spreekuur voor bewoners, het tegengaan
van leegstand en extra politiesurveillance. Niets heeft geholpen om de ver-
loedering tegen te gaan, zodat men in 1985 is overgegaan tot een volledige
en kostbare verbouwing. De conclusie is dat in wooncomplexen een onstuit-
bare verloederingsspiraal kan optreden (zie hiervoor Adrianow e.a., 1990).
Geen enkele preventiemaatregel is dan meer effectief.

Jaarwisseling
Drie metingen staan in verband met de preventie van vandalisme en groeps-
geweld (rellen) tijdens een aantal jaarwisselingen. Bij twee van de drie is
het resultaat gunstig.

Bij de projecten Den Haag-2 en Leeuwarden-1 heeft men een groot aan-
tal uiteenlopende activiteiten georganiseerd rond de jaarwisseling; het effect
is in beide gevallen gunstig geweest. In Leeuwarden kon men in een grote
hal feestvieren; het feest werd opgeluisterd met een omvangrijk vuurwerk.
Dit evenement heeft zeer veel (bijna 15000) bezoekers getrokken. Bewoners
van de omgeving van de hal kregen de gelegenheid om hun auto tijdens het
feest in een bewaakte stalling onder te brengen. Verder hebben veel winke-
liers in het centrum preventieve maatregelen getroffen, zoals bijvoorbeeld
het plaatsen van schotten of rolluiken voor de etalage en het dichtmaken
van de brievenbus. Een jongerencentrum organiseerde tijdens de jaarwisse-
ling activiteiten voor de eigen doelgroep. Via de media werd vooraf door
de politie en het openbaar ministerie gewaarschuwd voor de gevolgen van
wangedrag. Zaken die voor de rechter kwamen, werden met voorrang afge-
daan. Ook in Den Haag heeft men allerlei activiteiten en festiviteiten rond
de jaarwisselingen gestimuleerd. Met een reclamecampagne heeft men ge-
tracht de bevolking te motiveren om er een groot feest van te maken. Via
de kabel zijn speelfilms vertoond. Verder zijn er zandlagen voor vreugde-
vuren gestort, zodat de schade aan het wegdek wordt verminderd; brandbaar
materiaal (bijvoorbeeld in afvalcontainers) werd zoveel mogelijk verwijderd.
Mensen die bang waren voor schade aan hun auto, konden deze tijdens de
jaarwisseling gratis in een parkeergarage onderbrengen. Aan het bedrijfsle-
ven is voorlichting gegeven over de preventie van schade. Daarnaast heeft
de politie een aantal eerder veroordeelden een waarschuwingsbrief ge-
stuurd, waarin zij werden verzocht de jaarwisseling op gepaste wijze te vie-
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ren. Aan degenen die zich tussen kerst en oud en nieuw aan minder ernstig
baldadig gedrag schuldig maakten, is als waarschuwing een `gele kaart' uit-
gereikt.

In Zoetermeer-2 heeft men, wat betreft het vandalisme in de kerstvakan-
tie, geen gunstige resultaten geboekt; er is een gestage toename. De aanpak
is hier misschien wat minder intensief en veelzijdig geweest dan in Den
Haag en Leeuwarden. Er zijn activiteiten georganiseerd, jongerencentra zijn
opengebleven, en ook hier zijn er tijdens oud en nieuw films via de kabel
vertoond.

Winkelcentra
Twee projecten (met drie meetresultaten) hebben getracht de criminaliteit in
winkelcentra tegen te gaan. Het project Utrecht-6 kwam al eerder ter sprake
in verband met de daar geopende fietsenstalling. In dit project heeft men
een aantal beveiligingsfunctionarissen aangesteld, zijn preventiecursussen
aan winkelpersoneel gegeven en is een electronisch waarschuwingssysteem
in de winkels geïnstalleerd. Ook heeft men bij betrapte daders gestreefd
naar snelrecht met collectieve zittingen. Van dit laatste is niet veel terecht-
gekomen, maar de publiciteit erover kan preventief hebben gewerkt. De re-
sultaten zijn gunstig geweest: naast de eerdergenoemde vermindering van
fietsendiefstal is een afname van vandalisme, overlast en diefstal geconsta-
teerd.

Minder gunstig zijn de resultaten bij het vergelijkbare project Utrecht-4.
In het winkelcentrum Hoog Catharijne heeft men toezichthouders aange-
steld; bovendien is een gedeelte van het winkelcentrum 's nachts afgesloten
en een aantal winkeliers heeft preventieve maatregelen getroffen. De crimi-
naliteit (voornamelijk diefstal) is echter toegenomen. Dit kan te maken heb-
ben met de opzet van het winkelcentrum: groot, moeilijk te overzien en te-
gen het Centraal Station aan gebouwd.

Openbaar vervoer
Met veel succes zijn toezichthouders in het openbaar vervoer aangesteld.
Drie meetresultaten leveren hier gegevens over. In het project Roethof-2
(mede gefinancierd door de Commissie-Roethof) heeft het instellen van een
`gesloten instapregime' in bussen (iedere passagier stapt langs de chauffeur
in en wordt gecontroleerd) het zwart- en grijsrijden drastisch doen afnemen.
Toezichtsfunctionarissen (zogenaamde VIC's: veiligheid, informatie en con-
trole) hebben in de tram en metro ook tot een spectaculaire daling van het
zwart- en grijsrijden geleid. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de VIC's
het vandalisme enigszins doen verminderen. Bij het onderzoek zijn proble-
men met de verwerking van aangiften door het justitiële systeem echter bui-
ten beschouwing gebleven.

Wijken
De categorie `wijken' fungeert enigszins als restgroep en omvat vier meet-
resultaten. De verschillende meetresultaten laten zich moeilijk vergelijken,
omdat de aard van de bijbehorende maatregelen nogal verschillend is.
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Bij het project Arnhem-1 heeft men in een woonwijk een serie situatiege-
richte maatregelen genomen, waarna het aantal aangiften van inbraak is af-
genomen. Men heeft de bewoners gestimuleerd om `verdachte situaties en
personen' te melden met een speciale meldkaart, via een wijkcontactper-
soon, of door te bellen naar de politie. Door het plakken van een sticker op
de ruit kon een bewoner kenbaar maken dat hij aan het project meedeed.
Verder is een actie gehouden om waardevolle goederen te merken en heb-
ben bewoners adviezen over inbraakpreventie gekregen. Er is door de poli-
tie extra gesurveilleerd en de wijkagent werd bij het project betrokken. Ten
slotte heeft men de straatverlichting langer laten branden en is het onder-
houd van het openbaar groen verbeterd.

Bij het project Dordrecht-2 zijn stadswachten aangesteld die in het cen-
trum patrouilleren; deze blijken de criminaliteit niet of nauwelijks te beïn-
vloeden.

Alkmaar-3 is een klein project, waarbij op een pleintje een abri als speel-
plaats voor de jeugd is ingericht. Men wil hiermee vooral het vandalisme in
de directe omgeving tegengaan. Er ontstaan echter problemen met de jeugd
en met omwonenden, en het onderkomen is ten slotte vernield. De crimina-
liteit neemt door dit alles niet af.

Bij het project Zoetermeer-2 heeft men getracht het aanbrengen van graf-
fiti te reguleren. Op daartoe aangewezen muren mochten artiesten, in het
kader van een wedstrijd, hun kunstwerken aanbrengen. Scholen konden een
muurtje adopteren en verfraaien. Het resultaat is niet gunstig geweest. De
maatregelen blijken een aanzuigende werking te hebben en het experiment
is beëindigd met een grote schoonmaakactie.

Verwaarloosde plek
Bij het project Den Helder-2 (twee meetresultaten) heeft men een door van-
dalisme getroffen tunneltje opgeknapt. Het blijkt dat het vandalisme daar-
door weliswaar vermindert (gunstig korte-termijneffect), maar dat het effect
op den duur geen standhoudt (geen gunstig lange-termijneffect).

Jongerencentrum
In Heerhugowaard-2 heeft men in het jongerencentrum conciërges aange-
steld om criminaliteit en vernielingen in het gebouw tegen te gaan. De re-
sultaten zijn positief.

Markt
In Kasterburg-1 heeft de gemeente getracht de verkoop van gestolen goede-
ren op een markt tegen te gaan. Daartoe is een registratie op naam ver-
plicht gesteld bij zowel de inkoop als de verkoop van tweedehands goede-
ren. Om het effect na te gaan hebben de onderzoekers verdachte waar aan
de marktkooplui aangeboden. Het resultaat is ten dele positief. Sommige
kooplui zien af van ongeregistreerde handel in zulke goederen, anderen
gaan ermee door.
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Woningen
Bij het project Weert-2 heeft men voorlichting gegeven over preventiemaat-
regelen in woningen. Het aantal woninginbraken stijgt echter explosief.

ad b. Niet gericht op de situatie
Zes meetresultaten hebben betrekking op maatregelen die gericht zijn op de
persoon van de dader en niet op een bepaalde situatie.

In Doetinchem-1 zijn hulpverleners voor jongeren aangesteld. De jonge-
ren worden in de meeste gevallen aangemeld door de politie. Naast hulp bij
individuele problemen worden er allerlei groepsactiviteiten georganiseerd,
en houdt men zich bezig met scholing en begeleiding van jongerenwerkers.
Volgens self-reportgegevens is het effect op de criminaliteit gunstig.

Ook bij het project Halt-1 is een gunstig effect op de criminaliteit gecon-
stateerd. Het gaat daarbij om Halt-bureaus, die een alternatieve afdoening
verzorgen voor strafrechtelijk minderjarigen die wegens vandalisme met de
politie in aanraking zijn gekomen.

In Oss-1 is een jongerencentrum beschikbaar gesteld voor een aantal
groepen probleemjongeren. Er worden diverse activiteiten georganiseerd,
waarbij de volgende punten een belangrijke rol spelen: ontmoeting en re-
creatie; hulp- en dienstverlening; vorming en opleiding; belangenbeharti-
ging; emancipatie en het vergroten van de zelfredzaamheid. De activiteiten
zijn niet direct gericht op preventie van criminaliteit. Volgens de uitgevoer-
de effectmeting neemt de criminaliteit van de jongeren niet af.

In Kanaalstad-133 heeft enige tijd een opvangruimte voor probleemjonge-
ren gefunctioneerd. Deze concentratie van jongeren ging echter gepaard met
veel incidenten (een toename van de criminaliteit). Uiteindelijk is de `jeugd-
keet' door omwonenden in brand gestoken.

In Etten-Leur-1 is een part-time jongerenwerker aangesteld. Deze richt
zich op het sociaal-cultureel werk. Het is een kleinschalig project, met de
nodige organisatorische problemen. De criminaliteit in de gemeente blijft
gedurende het project gestaag toenemen.

Bij het project Utrecht-2 heeft men op een aantal lagere technische scho-
len het spijbelen bestreden, onder andere door het opzetten van een goede
registratie van het schoolverzuim. Het spijbelen neemt volgens deze regi-
stratie wel af; de self-reportcriminaliteit van de scholieren echter niet.

Samenvattend kunnen we zeggen dat bij het project in Doetinchem en bij
de Halt-bureaus de persoonsgerichte preventie succes lijkt te hebben. Het
project in Etten-Leur is, door de beperkte omvang, niet zo veelzeggend. De
maatregelen in Etten-Leur, Kanaalstad en bij Utrecht-2 staan niet direct in
verband met de criminaliteit; ze zijn in dit opzicht ook niet effectief geble-
ken.

35 Dit is niet de werkelijke naam van de stad. De auteurs van het rapport willen deze niet
bekend maken.
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ad c. Heterogeen
Bij het project Apeldoorn-1 heeft men in de wijk Zevenhuizen een groot
aantal zeer verschillende maatregelen genomen. Om de sociale cohesie bin-
nen de wijk te vergroten zijn sportteams opgericht, heeft men een `dag
buurman/buurvrouw'-dag georganiseerd en is een drukkerij gestart voor
buurtgericht drukwerk. Er zijn huismeesters aangesteld, bewoners zijn ge-
stimuleerd om hun vakantie te melden bij de huismeester en om waardevolle
goederen te merken. Bergingen zijn minder toegankelijk gemaakt voor bui-
tenstaanders en de verlichting daarbij is verbeterd. Op scholen heeft men
anti-vandalismeprojecten gehouden en op sommige gebouwen is een graffiti-
werende laag aangebracht. Er is extra aandacht besteed aan het schoonhou-
den van de wijk. Het totaal aantal misdrijven in de wijk is echter, ondanks
al deze inspanningen, vrijwel ongewijzigd gebleven.

Het project Zoetermeer-2 is al ter sprake gekomen in verband met de
jaarwisseling, het autokraken en graffiti. Naast de al genoemde maatregelen
heeft men op verschillende manieren getracht het vandalisme te bestrijden.
Daarbij heeft de voorlichting hierover veel nadruk gekregen. Een vandalis-
metentoonstelling heeft op allerlei plaatsen in de stad gestaan. Op veel scho-
len zijn uitgebreide vandalismeprojecten gehouden met de bedoeling de
mentaliteit van de jeugd te beinvloeden. Verder heeft men een jongerenkrant
uitgegeven, waarin allerlei activiteiten vermeld staan die verveling bij de
jeugd kunnen voorkomen. Ook is, na een schoonmaakactie in de gehele
stad, een permanente schoonmaakploeg ingesteld. De politie heeft extra ge-
surveilleerd op `vandalismegevoelige' plaatsen; ook heeft men sommige ob-
jecten versterkt om vernieling tegen te gaan. Voor betrapte daders is een
Halt-bureau opgericht. Het vandalisme is ondanks dit alles gestaag toegeno-
men.

6.2 Verklaringen van het effect op de criminaliteit

6.2.1 Intensiteit van de maatregel en ernst van de criminaliteit

Een maatregel of groep maatregelen heeft een grote intensiteit indien veel
preventie-inspanning wordt gericht op een klein doel (zie hoofdstuk 2). De
kans op een gunstig effect zal bij een grote intensiteit groter zijn dan bij een
kleine intensiteit. Dit is ook in de meetresultaten terug te vinden. Het belang
van de intensiteit is bij de bespreking van de bruikbare effecten verschillen-
de malen ter sprake gekomen. Zo is het project in Etten-Leur waarschijnlijk
te bescheiden van omvang om enig waarneembaar effect op de criminaliteit
in de gemeente te kunnen hebben. Van bijzonder belang blijkt deze intensi-
teit te zijn bij het inzetten van functionarissen die toezicht op een bepaald
gebied moeten houden. In een jongerencentrum, een school, en vooral in
een parkeergarage en op een tram kunnen deze buitengewoon effectief zijn.
Huismeesters zijn vooral effectief in kleine wooncomplexen, waar de 'huis-
meesterdichtheid' relatief groot is. Op een groot onoverzichtelijk gebied als
Hoog Catharijne (Utrecht-4) en het centrum van Dordrecht (stadswachten)
is er geheel geen waarneembaar effect op de criminaliteit. De conclusie is
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Tabel 8: Oriëntatie van maatregelen en effect op de criminaliteit; in aantallen maatregelen

persoonsgericht delictgericht situatiegericht totaal*
aantal % aantal % aantal % aantal %

gunstig meetresultaat 8 36 35 67 43 65 47 57
geen gunstig meetresultaat 14 64 17 33 23 35 35 43

totaal 22 100 52 100 66 100 82 100

* Doordat de groepen onderling overlappen, tellen de aantallen niet op tot het totaal.

dat toezichthouders effectief zijn op een terrein dat ze kunnen overzien.
Wil men heel Hoog Catharijne op deze wijze goed beveiligen, dan zal men
een enorm aantal toezichthouders op de gangen en winkels moeten loslaten.

Ook de ernst van het criminaliteitsprobleem is van belang bij de verkla-
ring van het preventieve effect. Zeer ernstige problemen zijn naar verhou-
ding moeilijker te verhelpen. We hebben al geconstateerd dat in wooncom-
plexen een verloederingsspiraal kan ontstaan, waarbij geen enkele preventie-
maatregel meer effectief is. Iets dergelijks geldt ook bij persoonsgerichte
preventie. Het gunstige effect dat is gevonden bij de projecten Halt-1 en
Doetinchem-1, kan hiermee samenhangen. Halt-bureaus richten zich bij
voorkeur op 'first- en second-offenders' van minder ernstige delicten en in
Doetinchem treden de gunstige effecten volgens de onderzoekers niet op bij
de meest criminele jongeren.

6.2.2 Oriëntatie en bereik

In deze paragraaf gaan we na in hoeverre de effecten van maatregelen op
de criminaliteit samenhangen met de oriëntatie en het bereik van die maat-
regelen. Daarbij gaan we steeds uit van de tweedeling die in schema 7 is
aangegeven: 26 meetresultaten zijn gunstig en 17 zijn niet gunstig. Aan de
gunstige meetresultaten zijn 47 'effectieve' en aan de niet-gunstige resulta-
ten 35 'ineffectieve' maatregelen gekoppeld.

Het verband tussen oriëntatie en meetresultaat is weergegeven in tabel 8.
Men ziet in de eerste plaats dat persoonsgerichte maatregelen naar verhou-
ding minder effectief zijn. Van de 22 persoonsgerichte maatregelen zijn er
8 (36%) gekoppeld aan een gunstig en 14 aan een ongunstig meetresultaat.

Bij de delictgerichte en situatiegerichte maatregelen ligt dit anders. Van
de 52 delictgerichte maatregelen is een ruime meerderheid (35; 67%) ge-
koppeld aan een gunstig resultaat; van de 66 situatiegerichte maatregelen
zijn er 43 (65%) gekoppeld aan een gunstig resultaat.

Een analyse aan de hand van aantallen maatregelen heeft echter beperkin-
gen. De maatregelen zijn onderling niet onafhankelijk. Eén enkel gunstig
meetresultaat waaraan een groot aantal maatregelen gekoppeld is, zal veel
gewicht in de schaal leggen: alle desbetreffende maatregelen zullen 'effec-
tief zijn. We hebben getracht dit te ondervangen door de analyse niet alleen
per maatregel, maar ook per meetresultaat uit te voeren. Daarbij zijn de
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Tabel 9: Gemiddelde oriëntatie naar meetresultaat'

persoonsgericht delictgericht situatiegericht aantal meet-
resultaten

gunstig meetresultaat 0,12 0,74 0,91 24
geen gunstig meetresultaat 0,43 0,42 0,69 16

• Drie maatregelen zijn gekoppeld aan meer dan één effect. Deze drie zijn bij het berekenen
van de gemiddelde oriëntatie niet meegenomen; daardoor zijn ook drie effectmetingen bui-
ten beschouwing gelaten, zodat het totaal aantal meetresultaten op 40 komt.

scores voor de oriëntatie gemiddeld. Zijn aan één enkel meetresultaat bij-
voorbeeld twee delictgerichte en één niet-delictgerichte maatregel gekop-
peld, dan krijgt dit meetresultaat voor de `delictgerichtheid' van de desbe-
treffende maatregelen de score 2/3. Op dezelfde wijze zijn voor elk van de
43 bruikbare meetresultaten ook scores voor situatie- en persoonsgerichtheid
samengesteld. Vervolgens zijn de zo verkregen scores per oriëntatie gemid-
deld over alle gunstige meetresultaten; elk gunstig meetresultaat telt dan
even zwaar. Voor de ongunstige resultaten geldt hetzelfde. In tabel 9 zijn
de aldus berekende gemiddelde oriëntaties weergegeven.

Uit de tabel blijkt dat deze analyse hetzelfde beeld levert. De effectieve
maatregelen zijn gemiddeld genomen meer delict- en situatiegericht en min-
der persoonsgericht dat de ineffectieve maatregelen (zie ook bijlage 3, tabel
2). Dit resultaat kunnen we vergelijken met de gegevens over het bereik van
de maatregelen (zie bijlage 1, tabellen 4, 5 en 6). De effectieve situatiege-
richte maatregelen hebben voornamelijk betrekking op de oud-en-nieuwvie-
ring (vandalisme en groepsgeweld), op parkeerplekken (autokraak) en op
schoolgebouwen (vandalisme en inbraak). Ineffectieve situatiegerichte maat-
regelen zijn onder andere getroffen bij wooncomplexen (vandalisme). De
persoonsgerichte maatregelen hebben vrijwel allemaal betrekking op jonge-
ren en ze zijn in de meeste gevallen, maar niet altijd, ineffectief geweest.
We hebben al eerder gezien dat effectieve persoonsgerichte maatregelen on-
der andere zijn getroffen bij de projecten Halt-1 en Doetinchem-1.

6.2.3 Strategie

We gaan nu onderzoeken of de strategiescores voor effectieve maatregelen,
gemiddeld genomen, verschillen van de strategiescores voor ineffectieve
maatregelen. Figuur 5 geeft per keuzeterm de gemiddelde score weer voor
de metingen met en die zonder gunstig resultaat.»

36 N=39; drie meetresultaten vallen af in verband met het weglaten van maatregelen die aan
meer dan één meetresultaat zijn gekoppeld en ddn meetresultaat valt af omdat de desbe-
treffende strategiescores onvolledig zijn. Er is in totaal driemaal gemiddeld; één keer per
maatregel over de vier strategiescores; vervolgens per meetresultaat over de daaraan ge-
koppelde maatregelen en ten slotte over alle gunstige respectievelijk ongunstige meetre-
sultaten.
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Figuur 5: Beïnvloeding van keuzetermen, naar meetresulaat (effect: N=23; geen effect: N=
16)
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Allereerst zien we in de figuur dat effectieve maatregelen niet hoger scoren
op `vermindering van de opbrengst' dan ineffectieve maatregelen. Bij het
verlagen van deze opbrengst van criminaliteit moet men hier in de eerste
plaats denken aan de sociale opbrengst. Het gaat dan bijvoorbeeld om maat-
regelen die de integratie van risicojongeren in de maatschappij bevorderen.
Dit streven naar vermindering van de sociale opbrengst blijkt over het alge-
meen niet samen te gaan met een afname van de criminaliteit.

Ook het verzwaren van de sanctie op delicten gaat niet samen met gun-
stigere meetresultaten. Daarbij gaat het om informele sancties. Bijvoorbeeld
het hiervoor genoemde integreren van risicojongeren in de maatschappij
kan, naast het verminderen van de sociale opbrengst, ook deze informele
sancties op crimineel gedrag versterken. Over het verzwaren van formele
sancties hebben we weinig gegevens. Het project Halt-1 (alternatieve afhan-
deling), waarbij sprake is van (onder andere) het verzwaren van de formele
sanctie, is juist wel effectief gebleken.
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Verder laat de figuur zien dat een nadruk op het versterken van de moraal
eveneens niet samengaat met een gunstiger meetresultaat.

Anders ligt het met het vergroten van de sanctiekans (pakkans en uitvoe-
ringskans) en van de inspanning die nodig is voor het plegen van delicten.
Maatregelen die zich vooral op een van deze (of beide) keuzetermen rich-
ten, hebben beduidend vaker succes dan maatregelen waarbij deze twee ter-
men geen belangrijke rol spelen.37 Bij de sanctiekans gaat het om de combi-
natie van de pakkans en de kans op daadwerkelijke uitvoering van een sanc-
tie; de sanctie zelf kan zowel formeel (bijvoorbeeld een boete) als informeel
(bijvoorbeeld een uitbrander van de buurman) zijn. Dit is geheel in overeen-
stemming met het al eerder genoemde bereik van de effectieve maatregelen.
De preventie van vandalisme en inbraak bij schoolgebouwen en van auto-
kraak in parkeergarages is geheel of grotendeels gericht op het bemoeilijken
van het delict en het vergroten van de pakkans. Dit geldt ook voor allerlei
maatregelen die rond de jaarwisseling worden getroffen. Het organiseren
van grote festiviteiten gaat er bijvoorbeeld van uit dat de sociale controle in
een heterogene menigte relatief groot is. Het plegen van delicten wordt dan
bemoeilijkt, terwijl de pakkans groot is. Verder betekenen de VIC-toezicht-
houders een vergroting van de pakkans bij het zwart/grijsrijden in het open-
baar vervoer (de effectiviteit kan dan wel ondergraven worden door een la-
ge uitvoeringskans als men er vaak niet in slaagt om boetes ook daadwerke-
lijk te innen). Ten slotte is ook bij de persoonsgerichte maatregelen het ver-
groten van de sanctiekans effectief gebleken; de alternatieve afhandeling via
Halt-bureaus vergroot de kans op uitvoering van een formele sanctie. De
beide keuzetermen inspanning en sanctiekans vormen de gemeenschappelij-
ke noemer van vrijwel alle effectieve maatregelen. Een uitzondering vormt
wellicht het project Doetinchem-1, waar de hulpverlening gunstige (meet-)
resultaten heeft geboekt zonder dat de strategie zich in hoofdzaak richt op
deze beide keuzetermen. Het is echter mogelijk dat ook bij dit project een
vergroting van de kans op sancties op de een of andere manier een rol
speelt.38

De conclusie is dat effectieve maatregelen zich naar verhouding vaker
richten op de benodigde inspanning en/of de sanctiekans, maar in mindere
mate op de sociale opbrengst, de informele sancties en/of de moraal (zie
voor een verdere analyse bijlage 3).

De betrekkelijk grote effectiviteit van situatie- en delictgerichte maatre-
gelen zou hieruit kunnen worden verklaard: deze oriëntaties gaan vaak sa-
men met een effectieve strategie (zie hoofdstuk 4). Er bestaat een voor de
hand liggende manier om dit nader te onderzoeken. Als ook binnen een be-
paalde oriëntatie een positief resultaat samengaat met een `inspanning/sanc-
tiekans'-strategie, is dat een duidelijke aanwijzing dat het niet zozeer de
oriëntatie is die het verschil in effectiviteit (mede) bepaalt, maar de strate-

37 Het verschil is in beide gevallen statistisch significant (eenzijdige t-toets; inspanning:
t=2,8; df=37; p<0,01; sanctiekans: t=4,6; df=37; p<0,001).

38 Dit is volgens de strategiescores inderdaad mogelijk, maar niet zeer waarschijnlijk.



Effecten op criminaliteit 69

Figuur 6: Beinvloeding van keuzetermen, naar meetresultaat; voor situatiegerichte maatrege-
len (N=31)
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gie. Daarom hebben we het verband tussen strategie en meetresultaat ook
onderzocht voor de situatiegerichte, de delictgerichte en de persoonsgerich-
te maatregelen. In figuur 6 is het resultaat van dezelfde berekening (zie noot
36), maar dan uitgevoerd voor alleen de situatiegerichte maatregelen, weer-
gegeven. Het beeld is vrijwel gelijk aan dat van figuur 5. Situatiegerichte
maatregelen gekoppeld aan een gunstig resultaat, hebben naar verhouding
vaker betrekking op het vergroten van de inspanning en de sanctiekans dan
situatiegerichte maatregelen met een ongunstig resultaat; bij de overige keu-
zetermen is er vrijwel geen verschil.

De naar verhouding grote effectiviteit van situatiegerichte maatregelen
kunnen we zo terugvoeren naar de strategie. Op dezelfde wijze is ook de

39 Het verschil is in beide gevallen statistisch significant (eenzijdige t-toets; inspanning:
t=2,5; df=31; p<0,01; sanctiekans: t=4,0; df=31; p<0,001).
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Tabel 10: Geschatte beinvloeding van de keuzetermen sanctiekans en inspanning, voor delict-
en persoonsgerichte maatregelen; naar meetresultaat; met aantallen en toetsgege-
vens*

delictgericht

sanctiekans inspanning (N)
persoonsgericht

sanctiekans inspanning (N)

gunstig meetresultaat
geen gunstig meetresultaat

2,0
0,55

1,3
0,83

(18)
( 8)

1,6 -
0,52 -

( 5)
( 8)

t
p

5,4
<0,001

1,8
<0,05

(26) 3,3
<0,01

(13)

* Eenzijdige t-toetsen voor verschil tussen gemiddelden van gunstig versus ongunstig meet-
resultaat.

effectiviteit van delictgerichte maatregelen te verklaren. Vergelijking van
effectieve en ineffectieve delictgerichte maatregelen geeft precies hetzelfde
beeld als bij de situatiegerichte maatregelen: vooral inspannings- en sanctie-
kansstrategieën zijn effectief. Ten slotte geven ook de persoonsgerichte
maatregelen hetzelfde beeld, zij het dat het vergroten van de benodigde in-
spanning hier vrijwel niet voorkomt en de kleine aantallen het trekken van
algemene conclusies over persoonsgerichte maatregelen riskant maakt. Ge-
gevens over de situatie- en persoonsgerichte maatregelen zijn opgenomen in
tabel 10. In de tabel zien we dat steeds inspanning/sanctiekansstrategieën
vaker voorkomen bij gunstige meetresultaten dan bij ongunstige meetresul-
taten.

Deze resultaten zijn als volgt samen te vatten. Vooral het beinvloeden
van de sanctiekans en de voor criminaliteit benodigde inspanning blijken ef-
fectieve preventiestrategieën te zijn. Situatie- en delictgerichte preventie-
maatregelen hanteren deze strategieën vaker dan persoonsgerichte maatrege-
len en dit kan hun grotere effectiviteit verklaren.

6.3 Wat werkt en wat niet werkt

We kunnen nu drie belangrijke oorzaken voor het al dan niet slagen van een
preventiebeleid aanwijzen. Preventiemaatregelen zijn vooral effectief indien:
- de intensiteit groot is;
- de criminaliteit van minder ernstige aard is;
- de strategie gericht is op het vergroten van de voor het delict benodigde

inspanning en het vergroten van de sanctiekans.

De intensiteit blijkt bepalend te kunnen zijn voor de effectiviteit van toe-
zichthouders: zij zijn slechts effectief in een gebied dat ze ook daadwerke-
lijk kunnen overzien. Daarnaast kan de ernst van de te bestrijden problema-
tiek (verloedering; zeer criminele jongeren) tot gevolg hebben dat geen en-
kele preventiemaatregel meer helpt.

Veel ineffectieve maatregelen worden gekenmerkt door een gemeen-
schappelijke strategie: voorlichting over de gevolgen van vandalisme, spij-
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belbestrijding, vrijblijvende hulpverlening, georganiseerde vrijetijdsbeste-
ding, het inrichten van een abri of een jeugdkeet, een gedoogzone voor
graffiti; al dit soort maatregelen richten zich niet in de eerste plaats op de
sanctiekans en de voor delicten benodigde inspanning, en ze hebben zelden
een gunstig effect op de criminaliteit. Het is onduidelijk wat hiervan de
oorzaak is. Misschien gaan dergelijke strategieën vaker samen met organi-
satorische problemen; daarover hebben wij geen gegevens verzameld. Ook
is het mogelijk dat een effect pas op de lange duur merkbaar is. Er zijn ech-
ter nog allerlei andere oorzaken denkbaar.40

Het bemoeilijken van het plegen van delicten en het vergroten van de
sanctiekans zijn in veel gevallen effectieve strategieën voor de preventie
van criminaliteit. Ze hebben vaak wel een beperking: de criminaliteit kan
zich, geheel of gedeeltelijk, verplaatsen naar elders. We hebben bijvoor-
beeld al geconstateerd dat het succes van bewaking in parkeergarages waar-
schijnlijk betrekkelijk is: er blijven genoeg onbeheerde voertuigen over.
Toch is ook hier duidelijk dat daders zich hebben laten beïnvloeden; ze
hebben althans op een bepaalde plek afgezien van criminaliteit. Bij welbe-
wust en systematisch crimineel gedrag zal dit uiteindelijk misschien weinig
uitmaken. De criminaliteit die in een opwelling gepleegd wordt, kan er ech-
ter wel degelijk door afnemen. Dit geldt ook voor delicten waarbij de dader
geen gemakkelijk alternatief voorhanden heeft, zoals bijvoorbeeld bij zwart-
rijden in het openbaar vervoer. In dit laatste geval moet de preventie dan
wel betrekking hebben op alle voertuigen; als op de volgende tram geen
controleur staat, heeft de dader wel degelijk een gemakkelijk alternatief. De
gelegenheid maakt immers de dief.`

40 Zo heeft groepshulpverlening aan criminele jongeren te kampen met het algemene gege-
ven dat kinderen geneigd zijn samen kattekwaad uit te halen. Baerveldt (1990) heeft ge-
vonden dat zelfs een onverdacht instituut als de middelbare school een broeinest voor cri-
minaliteit genoemd kan worden. Dit verschijnsel doet zich ongetwijfeld in sterkere mate
voor als het gaat om jongeren met een verhoogde kans op crimineel gedrag (zie Junger en
Polder, 1990, over de invloed van criminele vrienden). Dat de gevangenis een leerschool
voor criminaliteit is, wordt algemeen aangenomen. Een jongerencentrum of supporters-
club kan echter ook als zodanig functioneren. Pogingen om door middel van groeps-
hulpverlening de moraal te versterken kunnen zo averechts uitpakken.

Inderdaad sluiten de beide keuzetermen 'inspanning' en 'sanctiekans' goed aan bij de gele-
genheidstheorieën, waarmee het belang van deze theorieën voor de criminaliteitspreventie
wordt onderstreept.

41



7 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk komen we terug op de vier onderzoeksvragen:
1. In hoeverre hebben preventieprojecten geleid tot vermindering van crimi-

naliteit?
2. Waarvan hangt het preventieve effect van de projecten op de criminali-

teit af?
3. Hoe kan het preventieve effect op de criminaliteit worden vergroot?
4. In hoeverre is de kwaliteit van de projectevaluaties voldoende voor het

vaststellen van de effecten op de criminaliteit?

In paragraaf 7.1 gaan we na welke antwoorden we nu kunnen geven op deze
vragen. In paragraaf 7.2 formuleren we op grond hiervan enkele aanbeve-
lingen. We besluiten in paragraaf 7.3 met een aantal opmerkingen over de
betekenis van de achtergronden van crimineel gedrag voor de criminaliteits-
preventie.

7.1 Conclusies

Allereerst geven we in deze paragraaf een korte karakterisering van de wij-
ze waarop men het SEC-preventiebeleid in de praktijk heeft uitgevoerd.
Vervolgens gaan we in op de kwaliteit van de projectevaluaties. Ten slotte
worden de conclusies over het preventieve effect van de maatregelen be-
sproken.

7.1.1 SEC preventiemaatregelen

Het preventiemodel levert drie manieren om criminaliteitspreventiemaatre-
gelen te beschrijven: door middel van de oriëntatie, het bereik en de strate-
gie. Met behulp van deze begrippen kan worden aangegeven welke vorm
het SEC-preventiebeleid in de praktijk heeft gekregen.

Oriëntatie
De oriëntatie geeft aan of een maatregel al dan niet persoons-, delict- en/of
situatiegericht is. Het blijkt dat het beleidsplan SEC voornamelijk heeft ge-
leid tot situatiegerichte en delictgerichte preventie. Ongeveer een derde van
de uitgevoerde preventiemaatregelen is (onder andere) persoonsgericht: bui-
ten mogelijke delictsituaties om wordt dan getracht de persoon van de po-
tentiële dader te beinvloeden.
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Bereik
Het bereik van een maatregel geeft aan op welke groepen daders, delicten
en/of situaties de maatregel gericht is. Bij de persoonsgerichte maatregelen
gaat het in verreweg de meeste gevallen om jongeren. Vaak is dat de leef-
tijdsgroep ouder dan 12 jaar. Voorzover de maatregelen delictgericht zijn,
richten ze zich voornamelijk op de bestrijding van vandalisme. Het tegen-
gaan van vermogens- en gewelddelicten is minder vaak het doel. De situa-
tiegerichte maatregelen kunnen betrekking hebben op verschillende situaties,
bijvoorbeeld parkeergarages, bepaalde stadswijken, winkelcentra, woon-
complexen, scholen, verwaarloosde of afgelegen plekken, oud en nieuw,
het recreatie-hoogseizoen en sluitingstijd van uitgaansgelegenheden.

Strategie
De strategie geeft aan op welke keuzeterm(en) de preventiemaatregel zich
voornamelijk richt. Het blijkt dat er een verband bestaat tussen strategie en
oriëntatie van een maatregel. De situatiegerichte maatregelen onderscheiden
zich, gemiddeld genomen, duidelijk van de persoonsgerichte. Persoonsge-
richte preventie richt zich vaker (maar niet altijd) op het verminderen van
de sociale opbrengst van delicten, op het vergroten van (meestal informele)
sancties en/of op het versterken van de moraal. Bij situatiegerichte preven-
tie ligt de nadruk vaker op het vergroten van de voor het delict benodigde
inspanning en/of van de sanctiekans. De delictgerichte maatregelen verte-
genwoordigen een mengvorm; ze zijn altijd tegelijkertijd ook situatie- en/of
persoonsgericht.

7.1.2 Kwaliteit van de projectevaluaties

Bij het beoordelen van de kwaliteit van de projectevaluaties beperken we
ons volledig tot de kwaliteit van de uitgevoerde criminaliteitsmetingen. Met
behulp van een aantal vrij eenvoudig vast te stellen indicatoren is het goed
mogelijk om een algemeen beeld te krijgen van die kwaliteit. Daarnaast
levert ook de door ons beoordeelde betrouwbaarheid van de meetresultaten
een indicatie.

Bij 37% van de projecten is het effect op de criminaliteit op geen enkele
wijze nagegaan. Is er wel een effectmeting uitgevoerd, dan beperkt deze
zich meestal tot een voor- en nameting zonder vergelijkingsgroep. De gege-
vens zijn vaak gebaseerd op registratiecijfers, bijvoorbeeld van politie of
gemeente. Sporadisch wordt gebruikgemaakt van een statistische toets. Bij
30% van de projecten heeft het evaluatie-onderzoek bruikbare informatie
van de effecten op de criminaliteit opgeleverd; bij ongeveer de helft daarvan
(16% van het totaal) is deze informatie `betrouwbaar' te noemen.

De conclusie luidt dat men er in veel gevallen niet in geslaagd is een ef-
fectmeting van goede kwaliteit uit te voeren. De kwaliteit van de interne
evaluaties (politie, gemeente, projectleider) is daarbij wat minder dan van
externe evaluaties. Bovendien zijn interne evaluaties aanzienlijk minder kri-
tisch bij de beschrijving van het verloop van projecten.
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Verder kan geconstateerd worden dat de preventieprojecten in nagenoeg al-
le gevallen zijn geëvalueerd. Dit heeft een vloed van rapporten opgeleverd.
Alleen al deze kwantiteit maakt duidelijk dat het beleidsplan SEC een be-
langrijke stimulans voor het evaluatie-onderzoek heeft betekend.

Hoe kan de kwaliteit van meetresultaten verder worden verbeterd? We
kunnen daarvoor twee wegen aangeven: via de onderzoeksopzet en via het
theoretische kader.

De onderzoeksopzet
Kiest men voor een evaluatie met een effectmeting, dan zal een snel en
goedkoop onderzoek vaak geen enkele betrouwbare conclusie mogelijk ma-
ken. Daarom is het de moeite waard om een effectmeting zo goed mogelijk
uit te voeren. Dit vermindert dan de kans dat alle moeite voor niets is ge-
daan. De kwaliteit van een effectmeting kan worden bevorderd door bij-
voorbeeld:
- een nulmeting;
- een controlegroep;
- een tijdreeks;
- een goed uitgetest meetinstrument voor de afhankelijke variabele;
- overeenkomst tussen het bereik van de maatregelen en van de meting;
- aandacht voor verplaatsingseffecten;
- statistische toetsing;
- een externe instantie voor de uitvoering van de evaluatie.

Vaak zullen allerlei praktische bezwaren het opzetten van een degelijke ef-
fectmeting in de weg staan. Daarbij zal ook de financiering een rol spelen.
Het geeft echter wel te denken dat van de door ons bestudeerde 106 meet-
resultaten er slechts 43 als bruikbaar zijn beoordeeld. In de andere gevallen
is goedkoop vaak duurkoop geworden.

Standaardisatie van het begrippenkader
Het ontbreken van een hanteerbare criminologische theorie heeft een syste-
matische opbouw van onze kennis over het effect van preventiemaatregelen
belemmerd. Het begrippenkader voor een gestandaardiseerde en goed gede-
finieerde beschrijving van preventiemaatregelen heeft ontbroken. De ver-
gaarde kennis bestaat vrijwel uitsluitend uit op zich zelf staande bevindin-
gen. Van een systematische manipulatie van verschillende variabelen is bij
het preventie-onderzoek geen sprake.

Ons preventiemodel kan een bijdrage leveren aan een meer systematische
en gestandaardiseerde wijze van kennis vergaren. Zo'n werkwijze zal het
vergelijken van onderzoeksresultaten vergemakkelijken en de groei van
kennis bevorderen. In de eerste plaats hebben wij in hoofdstuk 2 een defini-
tie voor een maatregel gegeven: een groep activiteiten die hetzelfde bereik
hebben en die een daadwerkelijke poging inhouden om keuzetermen te bein-
vloeden. Daarnaast geven de begrippen oriëntatie, bereik en strategie de
mogelijkheid voor een meer uniforme beschrijving van preventiemaatrege-
len. Met zo'n beschrijving kan in principe de preventieve werking van
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maatregelen vanuit de motivatie van de dader worden verklaard; dit is een
nog vrijwel braakliggend terrein voor het onderzoek naar criminaliteit.42

7.1.3 Effect op de criminaliteit

De eerste onderzoeksvraag gaat over het preventieve effect van de maatre-
gelen: in hoeverre hebben ze de criminaliteit beinvloed. Kunnen we deze
vraag nu beantwoorden? Op grond van onze resultaten kan niet in zijn alge-
meenheid worden vastgesteld wat het effect van het SEC-preventiebeleid is
op de criminaliteit. Slechts bij een minderheid van de projecten hebben we
daar bruikbare informatie over. Overzien we het totaal aan bruikbare meet-
resultaten, dan is het duidelijk dat we op allerlei gebieden geen of slechts
een zeer onvolledig beeld hebben van de effecten van preventiemaatregelen.
Voorbeelden hiervan zijn: de bestrijding van criminaliteit in het recreatie-
hoogseizoen (ook wel recreatiecriminaliteit genoemd), van inbraak in wo-
ningen en van voetbalvandalisme. Van sommige onderzoeken is herhaling
wenselijk; we noemen er twee. Het instellen van Halt-bureaus is op grote
schaal gebeurd, maar het effect ervan is slechts eenmaal onderzocht. Het
hulpverleningsproject in Doetinchem is het enige in zijn soort met een gun-
stig meetresultaat. Deze twee projecten zijn de enige duidelijke voorbeelden
van een effectieve persoonsgerichte benadering.

Wat betreft de tweede onderzoeksvraag blijkt uit de bruikbare meetresul-
taten dat preventie van criminaliteit onder bepaalde voorwaarden effectief
kan zijn. Daarbij beschikken we alleen over informatie over effecten op be-
trekkelijk korte termijn; het is uiteraard altijd mogelijk dat effectieve maat-
regelen op den duur niet meer werken en dat ineffectieve maatregelen na
jaren toch vruchten afwerpen. Ook is het mogelijk dat bij ineffectieve maat-
regelen een andere organisatievorm van de projecten een beter resultaat zou
geven. Op basis van het materiaal dat ons ter beschikking staat, kunnen we
drie aspecten aangeven die van invloed zijn op de effectiviteit van een pre-
ventiemaatregel.
- Intensiteit. Preventiemaatregelen hebben meer kans om effectief te zijn

naarmate ze een grotere intensiteit hebben. Dit is van bijzonder belang
bij het houden van toezicht. Toezichtsfunctionarissen zijn zeer effectief
als het te bewaken gebied klein en overzichtelijk is. Op een groot en
moeilijk te overzien terrein is hun preventieve werking verwaarloosbaar.

- Ernst van de criminaliteit. Indien de criminaliteit van minder ernstige
aard is, is de kans op afname groter. Bij totaal verloederde wooncom-
plexen helpt geen enkele preventiemaatregel meer; zeer criminele jonge-
ren zijn moeilijk weer op het rechte pad te brengen.

- Strategie. Indien de strategie gericht is op het vergroten (in de perceptie
van de dader) van de voor het delict benodigde inspanning en van de

42 Een voorbeeld van onderzoek naar keuzetermen wordt gegeven door Jongman en Ploeg
(1990). Zij vinden een verband tussen de sterkte van de moraal (interne sancties) en de in-
komensklasse.
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sanctiekans, is de kans op een gunstig effect groter. Strategieën die zich
richten op het verkleinen van de sociale opbrengst van delicten, het ver-
zwaren van informele sancties en het versterken van de moraal, zijn
meestal minder effectief.

Bij de sanctiekans gaat het zowel om de pakkans als om kans op daadwer-
kelijke uitvoering van een sanctie (de uitvoeringskans); beide zijn in de per-
ceptie van de dader belangrijk. Van betrapping zonder verdere consequen-
ties gaat immers weinig dreiging uit. Het hoeft daarbij niet per se om een
formele sanctie te gaan; ook het vergroten van de kans op informele sociale
sancties kan effectief zijn.

Er bestaat ook een verband tussen oriëntatie en succes. Situatie- en de-
lictgerichte maatregelen zijn vaker effectief dan persoonsgerichte. Dit is
echter een gevolg van verschillen in strategie. Situatie- en delictgerichte
maatregelen hanteren vaker een inspanning/sanctiekansstrategie en juist dan
zijn ze effectief.

Verder kunnen we bij situatiegerichte maatregelen het gunstige effect van
inspannings- en sanctiekansstrategieën vooral verwachten bij criminaliteit
die in een opwelling wordt gepleegd en bij delicten waar de dader geen ge-
makkelijk alternatief voorhanden heeft. Bij welbewust en systematisch cri-
mineel gedrag kan situatiegerichte preventie tot verplaatsing van de crimi-
naliteit naar elders leiden.

7.2 Aanbevelingen

We formuleren nu een aantal aanbevelingen. Deze hebben betrekking op
twee terreinen: het opzetten van preventieprojecten en het evalueren ervan.

7.2.1 Opzet van preventieprojecten

Bij het opzetten van een preventieproject staan twee vragen centraal: wat is
het probleem en hoe kan er wat aan gedaan worden? Bij veel projecten is
er echter van een systematische opzet op grond van deze beide vragen geen
sprake. Het al dan niet uitvoeren van een project zal afhangen van de finan-
ciering. Eerst dient er een voorstel te worden opgesteld, met als primaire
doel dat het project moet worden `verkocht'. Daarom zal men het zo nuttig
en kansrijk mogelijk beschrijven. Van een grondige probleemanalyse en een
systematisch verkennen van de preventiemogelijkheden is in dat stadium
meestal nog geen sprake; er wordt gewerkt op basis van indrukken en de
inspiratie van het moment. Toch zal het (subsidie)voorstel in het algemeen
dienen als uitgangspunt voor de praktische opzet van het project. Het ge-
volg is dat bij veel preventieprojecten een systematische aanpak ontbreekt.

We komen zo tot onze eerste aanbeveling: Het lokale preventiebeleid
kan de effectiviteit vergroten door op systematische wijze projecten te ont-
werpen. Zo'n ontwerp dient te zijn gebaseerd op een grondige probleemana-
lyse.
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Het door ons gehanteerde preventiemodel kan gebruikt worden om tot een
meer systematisch preventiebeleid te komen. De probleemanalyse gaat dan
uit van de vraag: welke delicten worden gepleegd, door wie, en in welke
situaties? Zo legt men de basis voor het bereik van de maatregelen: dader-
groepen, delicttypen en situaties. Vervolgens kan men aan de hand van de
in hoofdstuk 4 besproken oriëntaties op systematische wijze zoeken naar
preventiemogelijkheden. Bij elke oriëntatie dient men zich vervolgens af te
vragen welke strategieën mogelijk zijn: hoe kunnen de opbrengst, de sanc-
tie, de moraal van de dader en vooral de voor delicten benodigde inspan-
ning en de sanctiekans worden beïnvloed? Daarbij gaat het in de eerste
plaats om de invloed op de perceptie van de dader. Voor bijvoorbeeld de
zwaarte van de sanctie geldt dat niet per se de werkelijke sanctie moet wor-
den gewijzigd, maar wel zijn inschatting van de sanctie.

De hier voorgestelde systematiek kan ook het uitgangspunt zijn voor een
subsidie-aanvraag. De centrale overheid kan een systematische aanpak sti-
muleren door een beschrijving van een project te verlangen in termen van
oriëntatie, bereik en strategie. Een aparte subsidie voor het stimuleren van
een vooronderzoek lijkt daarbij een goede investering. Dit kan voorkomen
dat een over-optimistische subsidie-aanvraag, in de eerste plaats bedoeld
om het project aan `Den Haag' te verkopen, gaat dienen als basis van het
lokale preventiebeleid.

Aanbeveling: De centrale overheid kan een meer gestructureerd preven-
tiebeleid stimuleren door bij een subsidievoorstel een systematische beschrij-
ving van het voorgenomen project te verlangen. Daarnaast kan het stimule-
ren van vooronderzoek de opzet van projecten verbeteren.

In theorie kan de beïnvloeding van elke keuzeterm bijdragen tot een preven-
tief effect. Wel wijzen onze resultaten erop dat vooral het bemoeilijken van
delicten en het vergroten van de sanctiekans veelbelovende strategieën zijn.
Het is mogelijk dat gebrek aan succes van persoonsgerichte maatregelen
mede wordt veroorzaakt doordat zulke strategieën hierbij vaak ontbreken.
Dit betekent niet dat dan maar van persoonsgerichte maatregelen moet wor-
den afgezien. Wel kan men proberen bij een persoonsgerichte aanpak de
effectiviteit te vergroten door meer aandacht te schenken aan het bemoeilij-
ken van delicten en/of het vergroten van de sanctiekans.

Aanbeveling: Preventiestrategieën die het plegen van delicten bemoeilij-
ken en/of de sanctiekans (pakkans en uitvoeringskans) vergroten, zijn vaak
effectief. Men kan trachten door beïnvloeding van deze beide keuzetermen
de effectiviteit van een preventieproject te vergroten.

Ten slotte zijn ook de intensiteit van een preventiemaatregel en de ernst
van de criminaliteit die men wil bestrijden van belang.

Aanbeveling: De intensiteit van preventiemaatregelen dient in overeen-
stemming met het criminaliteitsprobleem te zijn. Is dit probleem zeer ern-
stig, dan kan men echter ook van intensieve preventie geen effect verwach-
ten en dient naar andere wegen te worden gezocht.
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Wat moeten we ons nu bij dit alles in de praktijk voorstellen? We verduide-
lijken dit aan de hand van twee voorbeelden: maatregelen tegen het overtre-
den van de maximumsnelheid en tegen vandalisme. Daarmee hebben we
geenszins de pretentie dat we op deze beide terreinen het ei van Columbus
hebben gevonden. Allerlei praktische en financiële overwegingen spelen een
rol bij het opzetten van preventieprojecten. We laten dergelijke overwegin-
gen even buiten beschouwing en geven slechts aan op welke wijze gezocht
kan worden naar effectieve preventiestrategieën.

Te hard rijden
Automobilisten maken zich op grote schaal schuldig aan het overtreden van
de maximumsnelheid. In het licht van onze bevindingen is ook duidelijk
waarom. De overtreding kost geen enkele moeite; auto's en snelwegen wor-
den vaak zo geconstrueerd dat bij een snelheid van 180 km/u nog comforta-
bel kan worden gereden. Bovendien is de pakkans bijzonder klein. Er wor-
den wel controles uitgevoerd, maar de intensiteit daarvan is gering, terwijl
ook de uitvoeringskans (kans op het daadwerkelijk innen van een boete)
geen 100% is. Het gaat daarbij om formele sancties. Informele sancties op
te hard rijden kunnen door eventueel aanwezige passagiers worden uitge-
deeld.

Tegenwoordig tracht men te hard rijden te bestrijden door borden langs
de weg te plaatsen. Die borden brengen dan bijvoorbeeld een boodschap
zoals: te hard rijden kan echt niet meer. Al deze borden hebben gemeen dat
ze noch het delict bemoeilijken, noch de sanctiekans (in de perceptie van de
dader) vergroten. Op grond van onze resultaten kunnen we vermoeden dat
zonder de ondersteuning van andere maatregelen het succes gering zal zijn.
Een effectievere bestrijding van het delict lijkt in de eerste plaats mogelijk
door de strategie meer op de benodigde inspanning en de sanctiekans te
richten. Dit wordt ook al veel gedaan. Binnen de bebouwde kom tracht
men het te hard rijden te bemoeilijken door het plaatsen van verkeersdrem-
pels en andere obstakels, of het opzettelijk aanleggen van allerlei bochten
in de rijweg. Iedere automobilist heeft de effectiviteit van deze maatregelen
wel aan den lijve ondervonden. Verder kan men bijvoorbeeld denken aan
het verplicht stellen van een snelheidsbegrenzer, of een signaal in de auto
bij het overtreden van een bepaalde snelheid (zoals soms bij het niet
vastmaken van de gordels). Met een combinatie van electronica in de auto
en langs de weg kan in principe ook met plaatselijke beperkingen van de
maximumsnelheid rekening worden gehouden. Dit maakt het de automobi-
list al veel lastiger. Dergelijke toevoegingen aan de auto moeten eerst on-
klaar worden gemaakt. Bovendien vergroten ze de pakkans: te allen tijde
kan worden vastgesteld dat er geknoeid is aan de desbetreffende apparatuur.
Wat betreft het vergroten van de uitvoeringskans, valt er nog veel te verbe-
teren. In het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Ver-
keersvoorschriften (de Wet Mulder) tracht men inmiddels tot een meer ef-
fectieve en efficiënte afhandeling te komen.

Op deze wijze kan men systematisch zoeken naar methoden die het te
hard rijden bemoeilijken en de pakkans en uitvoeringskans vergroten. Het
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uiteindelijke effect van zulke maatregelen hangt volledig af van de mate
waarin men erin slaagt ook de perceptie van de automobilist hierover te be-
invloeden.

Vandalisme
Projecten die door middel van voorlichting op scholen vandalisme trachten
te bestrijden, hebben opvallend weinig succes. In Zoetermeer heeft men
vandalismevoorlichting op scholen, naast andere maatregelen, vrij intensief
per wijk uitgevoerd. Daarbij tracht men de leerlingen in de eerste plaats
bewust te maken van de maatschappelijke kosten van vandalisme. Dit is op
te vatten als het versterken van de moraal. Het registratiesysteem van de ge-
meente heeft echter geen enkel effect op vandalisme kunnen vaststellen 43
Ook in ander, niet in de meta-evaluatie opgenomen onderzoek komt men tot
de conclusie dat vandalismevoorlichting op scholen geen invloed heeft op
het vandalistische gedrag van leerlingen (Van den Bedem, 1991).

Een beter resultaat kan worden verwacht als men de strategie van derge-
lijke projecten meer richt op de voor het delict benodigde inspanning en de
sanctiekans. Vandalisme kan worden bemoeilijkt, bijvoorbeeld door het ver-
stevigen van objecten en het aanbrengen van coatings tegen graffiti op ge-
bouwen. Het vergroten van de door de dader gepercipieerde sanctiekans is
op allerlei manieren mogelijk. In de eerste plaats kan men bij de voorlich-
ting meer dan voorheen de nadruk leggen op het risico dat de vandaal loopt:
de buurt is alert, de sanctie niet mals. Verder zijn er allerlei manieren om
de sanctiekans ook daadwerkelijk te vergroten. Bij een wijkgerichte aanpak
ligt extra politiesurveillance voor de hand. Schoonmaak- en herstelacties
kunnen nieuwe vernielingen beter zichtbaar maken. Daarnaast kan men de
ouders en de buurt bij het scholenproject betrekken: let op vernielingen,
tracht de daders te identificeren en onderneem actie. Die actie kan een in-
formele sanctie zoals een uitbrander betekenen of bijvoorbeeld aangifte via
een vandalismetelefoon. Wellicht kunnen schoolklassen een gebied adopte-
ren dat ze dan extra in de gaten houden. Voor betrapte daders kan een ver-
snelde afhandeling worden georganiseerd (Halt) om de uitvoeringskans van
een formele sanctie te vergroten. Dit alles moet een duidelijke boodschap
aan de dader overbrengen: vandalisme is niet alleen verwerpelijk, maar ook
riskant: het wordt niet (meer) getolereerd. Het succes zal afhangen van de
overtuigingskracht van die boodschap.

Daarmee is niet gezegd dat de huidige aanpak volledig verlaten moet
worden. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat het versterken van de mo-
raal een belangrijke ondersteuning betekent van andere strategieën, of dat
het slechts op langere termijn effect heeft.

43 In het evaluatierapport wordt geconcludeerd dat er sprake is van een korte-termijneffect;
naar onze mening ten onrechte.



Conclusies en aanbevelingen 81

7.2.2 Evaluatie van preventieprojecten

We hebben al een aantal manieren aangegeven waarop de kwaliteit van eva-
luaties van preventieprojecten kan worden verbeterd. In de eerste plaats
blijkt een externe instantie over het algemeen een evaluatie van betere kwa-
liteit uit te voeren dan een instantie die direct bij de uitvoering van het
project betrokken is, zoals de politie of een gemeentedienst.

Aanbeveling: Preventieprojecten dienen bij voorkeur door een externe
instantie te worden geëvalueerd.

Van de 106 uitgevoerde criminaliteitsmetingen hebben wij 59% als onbruik-
baar beoordeeld. Dit wijst erop dat kwantiteit ten koste van kwaliteit is ge-
gaan. De meeste effectmetingen zijn vrij eenvoudig van opzet: een voor- en
een nameting op grond van registratiegegevens. Soms zal dit voldoende
zijn, maar meestal is het verkrijgen van betrouwbare meetresultaten geen
sinecure. Een uitvoerig opgezet onderzoek is weliswaar vaak kostbaar en
langdurig, maar een oppervlakkig uitgevoerde effectmeting levert meestal
geen enkele bruikbare conclusie over het effect op de criminaliteit en had
dan net zo goed achterwege kunnen blijven. Daarom dient men zich bij het
opzetten van een preventieproject terdege af te vragen of een effectmeting
wenselijk is. Als men daartoe besluit, kan men zo'n meting ook beter zo
goed mogelijk opzetten.

Aanbeveling: Bij het opzetten van een evaluatie-onderzoek dient men zich
af te vragen of een effectmeting wenselijk is. Zo ja, dan moet men meer dan
voorheen streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit van zo'n meting.

In paragraaf 7.1.3 hebben wij een aantal suggesties gegeven voor het ver-
beteren van de kwaliteit van een onderzoeksopzet. Daarbij gaat het vooral
om het uitsluiten van invloeden die de meetresultaten minder betrouwbaar
maken. Daarnaast zal bij het uitvoeren van een evaluatie-onderzoek een
meer gestandaardiseerde terminologie de cumulatie van kennis bevorderen.
Onze definities van de begrippen preventiemaatregel, oriëntatie, bereik en
strategie kunnen een bijdrage leveren aan een dergelijke standaardisering.
Vooral wat betreft de strategie van preventiemaatregelen heeft de crimino-
logie nog veel werk te verzetten.

Aanbeveling: Het onderzoek naar preventie van criminaliteit kan worden
verbeterd door het gebruik van een meer gestandaardiseerde terminologie,
meer aandacht voor de beweegredenen van de dader en een betere bestrij-
ding van invloeden die de betrouwbaarheid van meetresultaten ondergraven.

7.3 Achtergronden van criminaliteit

Ons onderzoek richt zich in de eerste plaats op de preventieve werking van
de uitgevoerde preventiemaatregelen; het is geen onderzoek naar de achter-
gronden van criminaliteit. De resultaten spreken op geen enkele manier te-
gen dat verschillen in crimineel gedrag tussen mensen vooral `verklaard'
kunnen worden door werkloosheid, inkomensverschillen, de gezinssituatie
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of het functioneren op school. Criminologisch onderzoek heeft inmiddels
het belang van sommige achtergrondvariabelen overtuigend aangetoond.
Moet de criminaliteitspreventie zich dan maar volledig op dergelijke struc-
turele factoren richten? Zo'n structurele aanpak kent, vanuit het oogpunt
van criminaliteitspreventie gezien, twee problemen: men bestrijdt zeer hard-
nekkige kwalen en het mechanisme van de relatie met de criminaliteit is
onduidelijk. Dit betekent niet dat men geheel moet afzien van pogingen om
bijvoorbeeld het functioneren van kinderen op school en in het gezin te ver-
beteren. In principe kunnen zulke maatregelen, vooral bij jonge kinderen,
op den duur zeer effectief zijn bij de preventie van criminaliteit. Blijft de
criminaliteit daarbij volledig buiten beschouwing, dan is men niet zozeer
bezig met criminaliteitspreventie, maar met hulpverlening. Daar is uiteraard
niets op tegen. Stelt men echter de vermindering van criminaliteit voorop,
dan is het al te gemakkelijk om maar te hopen dat deze vermindering op de
een of andere manier vanzelf als bijprodukt tot stand zal komen. Bij het
ontwerpen van een criminaliteitspreventieproject mag men verwachten dat
de veronderstelde preventieve werking van de genomen maatregelen zo dui-
delijk mogelijk wordt geformuleerd en dat op systematische wijze gezocht
wordt naar mogelijkheden om de kans op een afname van de criminaliteit
zo groot mogelijk te maken.



Sununary

The meta-evaluation presented here is based on the reports of 104 evalua-
tion studies on crime prevention projects that were carried out in the Neth-
erlands during 1985-1990. To analyze these reports a theoretical framework
has been developed: the prevention model. This framework is based on a
probabilistic choice model and defines three aspects of a crime prevention
measure:
- orientation (situation, person and/or offence oriented);
- range (the spectrum of possible crime situations, of potential offenders

and of offences);
- strategy (influencing the potential offender with respect to his perception

of the profits resulting from crime, the required effort, the possible sanc-
tion, the chance of receiving a sanction, and his moral standards).

Data were gathered on a total of 280 prevention measures and 106 measure-
ments of the effects on criminality. The results are threefold.

First, the total group of prevention measures is described in a systematic
way using the prevention model. It turn out that most (73%) of the meas-
ures taken are situation oriented, but an important minority of them (36%)
is person oriented (orientations are not mutually exclusive).

Second, an overall impression is given of the quality of the measure-
ments of the effects of prevention measures on crime. In 37% of the proj-
ects no effort was made at all to measure such effects. If any measurement
was carried out, the research design most often was very simple. Of the 106
measurements, 43 were judged as useful for the present study; tbc selection
was based on the validity of their conclusions.

Third, it is shown that the effect of prevention measures on crime de-
pends on three factors: intensity, seriousness of the crime problem and
strategy. Intensity is especially important in the case of surveillance. A
supervisor is very effective in a small and surveyable area, like a bus or a
parking place. If surveillance is carried out over for instance the tentre of a
city, there is no significant effect on crime (unless perhaps an enormous
number of supervisors in the streets and shops is used).

Seriousness of the crime problem is another important factor in explain-
ing effectiveness. For instance, very criminal youngsters are hard to put on
the right track; if an apartment building is completely degenerated, preven-
tion measures are not successful.

The effect of a prevention measure also depends on the strategy of the
measure. Measures increasing, in the perception of the potential offender,
the effort needed to commit crime and/or increasing the chance of sanctions
(formal or informal) are especially effective. Strategies aiming at a decrease
of social profits (like peer group esteem), the enhancement of informal
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social sanctions and/or the strengthening of moral standards are lens often
effective.

There also is a relation between orientation of the prevention measure
and effect on crime. Measures oriented on a situation and/or on specific of-
fences are more often effective than person oriented measures. However,
this can be explained by a difference in strategy between these two groups.
Situation and offence oriented measures more often use strategies that focus
on the amount of effort required or on the risk of sanctions, than person
oriented measures, and they are mainly effective when using these strat-
egies.
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Bijlage 1: Bereik van preventiemaatregelen'

Overzicht
De tabellen 1, 2 en 3 geven een overzicht van de oriëntatie en het bereik van res-
pectievelijk de 101 persoons-, de 174 delict- en de 205 situatiegerichte maatregelen.

Tabel 1: Aantallen persoonsgerichte maatregelen naar oriëntatie en type dader

type dader
pe

oriëntatie'.
pe/de pe/de/si

totaal

jongeren 39 24 21 84
a. t/m 12 jaar 0 4 2 6
b. ouder dan 12 33 10 9 52
c. zowel a als b 6 10 10 26

scholieren 13 11 3 27
betrapte daders 8 11 2 21
supporters 0 0 8 8
randgroepjongeren 6 0 1 7
etnische minderheden 3 0 0 3
druggebruikers 3 0 0 3
anders 4 5 3 12

N 45 30 26 101

* gericht op pe(rsoon), de(lict), si(tuatie)

Voor de in deze bijlage gehanteerde categorieën geldt dat één maatregel in meer catego-
rieën kan vallen. Daarom tellen de aantallen maatregelen vaak niet op tot het totale aantal.
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Tabel 2: Aantallen delictgerichte maatregelen naar oriëntatie en type delict

Bijlage 1

type delict
pe/de

oriëntatie*
de/si pe/de/si

totaal

vermogensdelict 4 59 1 64
inbraak 0 39 1 40
winkeldiefstal 3 8 0 11
diefstal van (brom)fiets 0 11 0 11
heling 1 14 0 15
zakkenrollen 1 0 0 1
diefstal van auto 0 4 0 4
zwart/grijsrijden 0 2 0 2
drughandel 0 0 0 0

gewelddelict 0 16 12 28
groep (rellen enz.) 0 5 12 17
individueel (bedreiging enz.) 0 11 0 11

vandalisme 25 53 23 101
graffiti 3 7 0 10

anders 2 9 5 16
overlast 1 5 4 10
rijden onder invloed 0 1 0 1

N 30 118 26 174

* gericht op pe(rsoon), de(lict), si(tuatie)

Tabel 3: Aantallen situatiegerichte maatregelen naar oriëntatie en type situatie

type situatie
si

oriëntatie*
de/si pe/de/si

totaal

parkeerplekken 0 30 0 30
wooncomplexen 19 5 2 26
oud en nieuw 3 13 6 22
wijken 14 4 6 24
scholen 3 14 3 20
recreatiepiektijden 10 8 1 19
verwaarloosde plekken 1 14 0 15
anders 5 14 1 20
winkelcentra 6 7 0 13
woningen (niet specifiek wooncomplexen) 0 12 0 12
enge plekken 5 5 0 10
voetbal 0 0 8 8
bedrijven 0 7 0 7
openbaar vervoer 0 3 0 3
markten 0 1 0 1

N 61 118 26 205

* gericht op pe(rsoon), de(lict), si(tuatie)



Bereik van preventiemaatregelen 91

Bereik en meetresultaat
Een groep van 82 maatregelen is gekoppeld aan bruikbare metingen van het effect
op de criminaliteit. Een meetresultaat kan gunstig zijn (afname of verminderde toe-
name van de criminaliteit ten gevolge van de maatregel(en)), of niet gunstig. De 82
maatregelen kunnen op grond daarvan in twee groepen onderverdeeld worden. De
tabellen 4, 5 en 6 geven het bereik van deze beide deelverzamelingen.

Tabel 4: Aantallen persoonsgerichte maatregelen naar type dader en meetresultaat

type dader

jongeren t/m 12 jaar
jongeren ouder dan 12
scholieren
betrapte daders
randgroepjongeren
etnische minderheden
anders

N

meetresultaat
gunstig

meetresultaat
niet gunstig

2
4
1
3
0
0
2

7
13
3
1
1
1
0

8 14

Tabel 5: Aantallen delictgerichte maatregelen naar type delict en meetresultaat

type delict meetresultaat
gunstig

meetresultaat
niet gunstig

vermogensdelict
inbraak
winkeldiefstal
diefstal van (brom)fiets
heling
zwart/grijsrijden

gewelddelict groep (rellen enz.)

vandalisme
graffiti

overlast

21
16

1
2
4
2

5

21
1

1

4
3
0
1
1
0

1

13
3

1

N 35 17
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Tabel 6: Aantallen situatiegerichte maatregelen naar type situatie en meetresultaat

type situatie meetresultaat
gunstig

meetresultaat
niet gunstig

parkeerplekken
wooncomplexen
oud en nieuw
wijken
scholen
recreatiepiektijden
verwaarloosde plekken
anders
winkelcentra
woningen (niet specifiek wooncomplexen)
enge plekken
bedrijven
openbaar vervoer
markten

10
2

12
3
6
2
2
1
3
2
1
2
2
1

1
7
1
6
0
0
3
2
2
2
0
0
0
0

N 43 23



Bijlage 2: Gegevensverzameling

Beoordeling van keuzetermen

Tabel 1: Aantallen maatregelen die wel/niet zijn beoordeeld op keuzetermen, naar oriëntatie*

alleen situatiegericht
delict- en situatiegericht
alleen persoonsgericht
persoons- en delictgericht
persoons-, delict- en situatiegericht

totaal aantal maatregelen

* X=9,5 (df=4); p=0,049

geen beoordeling wel beoordeling
aantal % aantal %

20 20 41 23
41 40 77 43
24 24 21 12
12 12 18 10
5 5 21 12

102 100 178 100

Tabel 2: Waarden van Cronbachs alfa over vier beoordelaars van keuzetermen, voor verschil-
lende oriëntaties van maatregelen

keuzeterm situatiegericht persoonsgericht delictgericht totaal

ja nee ja nee ja nee
(N=) (139) (39) (60) (118) (116) (62) (178)

baten 0,77 0,76 0,75 0,76 0,72 0,88 0,78
inspanning 0,80 0,56* 0,36* 0,79 0,80 0,87 0,83
sanctiekans 0,79 0,73 0,83 0,78 0,80 0,82 0,83
sanctie 0,80 0,78 0,77 0,62 0,87 0,73 0,80
moraal 0,61 0,68 0,71 0,50* 0,84 0,77 0,82

* De lage waarde ontstaat hier door een kleine variantie: volgens de beoordelaars speelt de
desbetreffende keuzeterm niet zo vaak een rol. Overeenstemming tussen de beoordelaars is
er dan wel degelijk.

Afspraken bij het beoordelen van het bereik van maatregelen
De afspraken hebben betrekking op de categorieën daders, delicten en situaties zo-
als ze staan weergegeven in bijlage 1.

De categorieën personen
a. Voor elke persoonsgerichte maatregel ten minste één categorie scoren.
b. Als de maatregel niet specifiek op jongeren is gericht, dan geen der beide leef-

tijdscategorieën jongeren scoren.
c. Randgroepjongeren ook altijd scoren als jongeren ouder dan 12 jaar.
d. Halt scoren als jongeren ouder dan 12 jaar, en als betrapte daders.
e. Basisscholieren scoren als scholieren en als jongeren t/m 12 jaar.
f. Middelbare scholieren scoren als jongeren ouder dan 12 jaar en als scholieren.
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De categorieën delicten
a. Als de maatregel delictgericht is, dient altijd ten minste één van de vier hoofdca-

tegorieën (vermogensdelicten, gewelddelicten, vandalisme, anders) te worden ge-
scoord. De overige delicttypen zijn specificaties van deze vier hoofdcategorieën.
Er hoeft niet altijd een specificatie te worden opgegeven. Bij vandalisme moet
bijvoorbeeld alleen een specificatie worden opgegeven als het om graffiti gaat.

b. Voetbalvandalismemaatregelen worden als vandalisme, gewelddelict en groeps-
geweld gescoord, tenzij er duidelijke redenen zijn om dit niet te doen. Idem
voor oud-en-nieuwmaatregelen.

c. Graveermaatregelen scoren als vermogensdelict, en bovendien, bij graveren van
- luxegoederen als: inbraak, heling;
- fietsen als: diefstal van (brom)fiets, heling;
- auto's als: diefstal van auto's, heling;
- goederen in auto's als: inbraak, heling.

d. Rijden onder invloed en overlast vallen onder de hoofdcategorie anders.
e. Overlast gaat gepaard met veel andere delicten (bijvoorbeeld vandalisme). Scoor

echter slechts overlast als het uitdrukkelijk om de overlast zelf gaat, bijvoor-
beeld bij geluidshinder.

De categorieën situaties
a. Als de maatregel situatiegericht is, dient altijd ten minste één situatiecategorie te

worden gescoord.
b. Tegengaan van graffiti op niet nader gespecificeerde gebouwen categoriseren als

`anders'.
c. Zelfverdediging van vrouwen scoren als anders.
d. Wijken ook gebruiken voor bijvoorbeeld een speelplaats binnen een wijk.
e. Flatgebouwen niet ook als woningen scoren.
f. Winkelcentra niet ook als bedrijven scoren.

Kwaliteit van de meetresultaten

Selectie van 43 bruikbare meetresultaten
Bij het beoordelen van de kwaliteit van de in de evaluatierapporten beschreven
meetresultaten is gebruikgemaakt van een 7-puntsschaal:
1. zeer onbetrouwbaar
2. onbetrouwbaar
3. enigszins onbetrouwbaar
4. twijfelachtig
5. enigszins betrouwbaar
6. betrouwbaar
7. zeer betrouwbaar

De meetresultaten zijn ingedeeld in twee groepen: bruikbaar en onbruikbaar.
Wij beschouwen resultaten als bruikbaar indien ze:
- door beide beoordelaars als tenminste enigszins betrouwbaar zijn beoordeeld;
- door beide beoordelaars als gelijk van richting (gunstig/ongunstig) zijn beoor-

deeld.

Het eerste criterium levert een groep van 49 meetresultaten, waarvan er volgens het
tweede criterium vier afvallen. Van de 45 overige meetresultaten zijn er nog twee
als onbruikbaar beschouwd, om de volgende redenen:
- In het project Doetinchem-1 zijn twee metingen uitgevoerd. Beide meetresultaten

hebben in principe betrekking op dezelfde maatregelen. (Achteraf gezien had dit
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beter als één meting kunnen worden opgevat.) De eerste meting is gehouden
onder projectjongeren en geeft een positief resultaat: de genomen maatregelen
hebben tot een afname van de criminaliteit onder de projectjongeren geleid. De
tweede meting is gebaseerd op de politieregistratie van binnen de gemeente
gepleegde delicten en heeft geen positief resultaat: de criminaliteit binnen de
gemeente is niet aantoonbaar afgenomen ten gevolge van de maatregelen. Omdat
de onderzoekers hebben aangetoond dat de politieregistratiegegevens voor een
belangrijk deel betrekking hebben op jongeren uit andere gemeenten (het bereik
van de meting en de maatregelen komen dus niet overeen) is de tweede meting,
gezien de resultaten van de eerste, als onbruikbaar beschouwd.

- In het project Utrecht-4 heeft men aangetoond dat, na het creëren van meer stal-
lingsmogelijkheden, het illegaal parkeren van fietsen bij het station is afgeno-
men. Dit lijkt echter vooral te wijzen op een situatie met onvoldoende stallings-
mogelijkheden; interessanter zou het effect van de stallingsmogelijkheden op de
fietsendiefstal zijn. Het resultaat is eveneens als onbruikbaar beschouwd.

Samenstellen van een schaal voor de kwaliteit van het meetresultaat
Bij het beoordelen van de kwaliteit van een meetresultaat wordt een gecompliceerde
afweging gemaakt, waarbij een zekere mate van subjectiviteit onvermijdelijk is.
Voor de 43 bruikbare meetresultaten hebben we getracht een schaal voor de
kwaliteit samen te stellen, waarbij die subjectiviteit enigszins wordt tegengegaan.
Betrekkelijk objectief vast te stellen gegevens worden in die schaal apart
meegenomen en krijgen zo een wat zwaarder gewicht. De schaalwaarden (weerge-
geven als *, ** en ***) zijn opgenomen in schema 7 van hoofdstuk 6.

Naast de beide beoordelingen van de kwaliteit van de meetresultaten op een 7-
puntsschaal is gebruikt gemaakt van de volgende zes gegevens:
- Is een of andere nulmeting uitgevoerd?
- Is een of andere controlegroep gebruikt?
- Is een tijdreeks (een serie metingen achter elkaar) gebruikt?
- Is er controle op verplaatsingseffecten?
- Is een statistische toets gebruikt?
- Wat is de grootte van het effect (5-puntsschaal, van een criminaliteitstoename

meer dan 5 % tot een afname meer dan 50 %).

Daarbij is aangenomen dat de kwaliteit van het resultaat toeneemt naarmate er va-
ker op de eerste vijf vragen 'ja' kan worden geantwoord. Het gaat er bij de samen-
stelling van deze schaal dus alleen om af, en niet hoe dit alles is uitgevoerd. De
vijf antwoorden geven een indicatie van de kwaliteit van de meting. Bij de zesde
vraag is er een onderscheid gemaakt tussen de gunstige en de ongunstige meetresul-
taten. We zijn ervan uitgegaan dat bij een gunstig resultaat de kwaliteit beter is
naarmate het gemeten effect positiever is; en dat bij een ongunstig meetresultaat dit
verband omgekeerd ligt. Daarom is de volgorde van de grootteschaal omgekeerd bij
de 17 ongunstige meetresultaten.

De zes gegevens zijn daarna door optelling en hercoderen samengevoegd tot een
7-puntsschaal. Ten slotte is deze 7-puntsschaal door optellen gecombineerd met die
der beide beoordelaars tot een eindmaat voor de kwaliteit van het meetresultaat.
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De in hoofdstuk 6 gepresenteerde analyse wijst uit dat gunstige meetresultaten vaker
zijn gekoppeld aan inspanning/sanctiekansstrategieën dan ongunstige meetresultaten.
Een hiermee samenhangende hypothese luidt: Inspanning/sanctiekansstrategieën zijn
effectiever dan baten/sanctie/moraalstrategieën. Deze hypothese valt te toetsen door
twee groepen meetresultaten te vormen:
Groep A: gemiddelde score op sanctiekans en/of inspanning ten minste 0,75;

gemiddelde score op baten, sanctie en moraal kleiner dan 0,75.
Groep B: gemiddelde score op baten, sanctie en/of moraal ten minste 0,75;

gemiddelde score op sanctiekans en inspanning kleiner dan 0,75.

Op deze wijze is groep A gevormd uit meetresultaten die vrijwel uitsluitend betrek-
king hebben op inspanning/sanctiekansstrategieën; groep B heeft nagenoeg uitslui-
tend op baten/sanctie/moraalstrategieën betrekking. We kunnen nu de effectiviteit
van beide groepen vergelijken. Het resultaat staat vermeld in tabel 1.

Tabel 1: Strategie naar effectiviteit; aantallen meetresultaten'

strategie
A B

sanctiekans/inspanning baten/sanctie/moraal

wel gunstig effect 15 0
geen gunstig effect 6 6

N 21

* Fisher exact prob. test: p <0,01

6

In de tabel is te zien dat inspanning/sanctiekansstrategieën inderdaad vaker effectief
zijn dan baten/sanctiekans/moraalstrategieën. De verschillen blijken statistisch signi-
ficant te zijn. We kunnen concluderen dat de hypothese inderdaad wordt bevestigd.

Dit resultaat heeft consequenties voor de relatie tussen oriëntatie en effectiviteit.
In hoofdstuk 4 is gebleken dat situatie- en delictgerichte maatregelen over het alge-
meen vaker een sanctiekans/inspanningstrategie hebben dan persoonsgerichte maat-
regelen. Combineren we dit gegeven met de grotere effectiviteit van sanctiekans/in-
spanningstrategieën, dan leidt dit tot de volgende drie hypothesen:
1. Situatiegerichte maatregelen zijn effectiever dan maatregelen die niet op de situa-

tie zijn gericht.
2. Delictgerichte maatregelen zijn effectiever dan maatregelen die niet op delicten

zijn gericht.
3. Persoonsgerichte maatregelen zijn minder effectief dan maatregelen die niet op

de persoon zijn gericht.

Deze hypothesen kunnen we op effectniveau toetsen met behulp van het in hoofd-
stuk 6 beschreven begrip `gemiddelde oriëntatie'. Hypothese 1 wordt bevestigd als
de `gemiddelde gerichtheid op de situatie' bij gunstige meetresultaten groter is dan
bij ongunstige meetresultaten. Hypothese 2 wordt bevestigd als de `gemiddelde ge-
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richtheid op het delict' bij gunstige meetresultaten groter is dan bij ongunstige re-
sultaten. Hypothese 3 wordt bevestigd als de `gemiddelde gerichtheid op de per-
soon' bij gunstige meetresultaten kleiner is dan bij ongunstige meetresultaten. In ta-
bel 2 worden de desbetreffende in hoofdstuk 6 gepresenteerde gegevens opnieuw
weergeven, nu met de toetsresultaten. We zien dat de drie hypothesen worden be-
vestigd.

Tabel 2: Gemiddelde oriëntatie naar meetresultaat; met toetsgegevens*

persoonsgericht delictgericht situatiegericht

gunstig meetresultaat 0,12 0,74 0,91
geen gunstig meetresultaat 0,43 0,42 0,69

t** 2,56 2,31 1,88

p 0,008 0,013 0,034

* Drie maatregelen zijn gekoppeld aan meer dan een effect. Deze drie zijn bij het berekenen
van de gemiddelde oriëntatie niet meegenomen; daardoor zijn ook drie effectmetingen bui-
ten beschouwing gelaten, zodat het totaal aantal meetresultaten op 40 komt.

** Eenzijdige t-toets voor verschil tussen gemiddelden, df=38.
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Hieronder volgt een beknopte omschrijving van de 129 projecten die bij het onder-
zoek betrokken zijn. Naam en nummer van de projecten is meestal ontleend aan de
administratie van de SBPC; deze administratie is gebaseerd op de financiering. In en-
kele gevallen hebben wij SBPC-projecten die gezamenlijk zijn geëvalueerd, samen-
gevoegd tot één project. De per project vermelde trefwoorden corresponderen met
het bereik van de maatregelen in het project (zie bijlage 1). De categorieën 'anders'
zijn 'persoons-', 'delict-' of 'situatiegericht' genoemd, naar de desbetreffende oriën-
tatie. In 25 gevallen heeft een project geen maatregelen; daar is als trefwoord 'onder-
zoek' genoemd. Deze 25 projecten zijn niet verder geanalyseerd; de meta-evaluatie
heeft zich op de overige 104 projecten gebaseerd. De literatuurverwijzingen refereren
naar bijlage V.

Gemeenten

Alkmaar

project 1: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek uitgevoerd om de haalbaarheid na te gaan van het plaatsen van
woningen op schoolterreinen. Dit dient het vandalisme bij scholen tegen te
gaan door een verbeterd toezicht. (Alkmaar, Dienst Openbare Werken,
1988)

project 2: trefwoorden: vandalisme, overlast, wijk
Inrichting van twee sleutelplaatsen om het sleutelen aan auto's op straat en
het lozen van motorolie in de openbare riolering terug te dringen. (Laar
en Muller, ongedateerd)

project 3: trefwoorden: vandalisme, overlast, jongeren, wijk
Op een tweetal plaatsen zijn 'ontmoetingsruimten' ingericht voor de jeugd:
eenvoudige onderkomens zonder deuren of verwarming die de jeugd niet-
temin een eigen plek moeten bieden. (Laar en Muller, ongedateerd)

project 4: trefwoorden: vandalisme, scholen
Rond drie verschillende schoolcomplexen zijn hekken geplaatst om ver-
nielingen tegen te gaan. Tevens is extra verlichting aangebracht. (Laar en
Muller, ongedateerd).

project 5: trefwoorden: vandalisme, jongeren t/m 12 jaar, scholieren, scholen
Bij drie verschillende schoolcomplexen zijn schooltuinen ingericht om jon-
geren waardering voor het openbaar groen bij te brengen. (Laar en Mul-
ler, ongedateerd)

project 6: trefwoorden: gewelddelict, individueel geweld, enge plekken
Bij een tunneltje is een nis afgedicht en er is een speciaal verlichtingssys-
teem gemonteerd. Als iemand de tunnel nadert, gaat de verlichting feller
branden en blijft gedurende vijf minuten op dit niveau. (Laar en Muller,
ongedateerd)
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Almelo

project 1: trefwoorden: jongeren, scholieren
Kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs zelf creatief be-
zig laten zijn met het onderwerp `veel voorkomende criminaliteit'. De ac-
tiviteiten monden uit in een door de kinderen uitgevoerd toneelstukje. (Al-
melo, 1989)

project 3: trefwoorden: gewelddelict, individueel geweld, situatiegericht
Door het organiseren van zelfverdedigingscursussen voor vrouwen pro-
beert men het slachtofferschap van seksueel geweld terug te dringen. Zie
ook Deventer-4. (Slits, 1990)

Amersfoort

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, etnische minderheden
Er is een contactfunctionaris aangesteld om Marokkaanse jongeren met
problemen thuis en op school te helpen. Ook bij aanhouding door politie
kan de contactfunctionaris bemiddelen. (Gijtenbeek en Van 't Hoff, 1990).

project 2: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, woningen en bergingen
Inbraakpreventiecursus voor inwoners van Amersfoort door het versprei-
den van een voorlichtingsmap en het uitzenden van een cursus op de tele-
visie. (Bureau onderzoek en statistiek, 1989)

Amsterdam

project 2: trefwoorden: vandalisme, vermogensdelict, inbraak, heling, diefstal van
auto, jongeren, woningen en bergingen, parkeerplekken, wijk
In een tweetal buurten in Amsterdam tracht men de bewoners te betrekken
bij preventie van criminaliteit. Er zijn onder andere graveeracties gehou-
den en er is voorlichting over inbraakpreventie gegeven. (Bestuursinfor-
matie, 1987; Van Hummel en Van der Molen, 1988).

project 3: trefwoorden: vandalisme, jongeren, wijk
In drie Amsterdamse buurten zijn toezichthouders aangesteld die tot taak
hebben op te treden tegen vandalistisch gedrag, schade te signaleren en
herstelwerkzaamheden te organiseren. Ook zetten ze recreatieve activitei-
ten op voor, en in samenwerking met de jongeren. (Van Dijk en Horde,
1990)

project 5: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, jongeren ouder dan
12 jaar, supporters, voetbal
Men tracht het voetbalvandalisme tegen te gaan door meer inzicht te krij-
gen in de samenstelling van de doelgroep en de behoeften van de jonge-
ren, de binding van de jeugdige supporters met de club te vergroten, deze
groep meer gebruik te laten maken van het aanbod van het jeugdwelzijns-
werk voor persoonlijke problemen, het creëren van voorwaarden om bij
uitwedstrijden clubleden in te zetten voor het begeleiden van (problemati-
sche) supporters. Er zijn supporterscoórdinatoren aangesteld die zich voor-
al bezig houden met de verbetering van de verhouding tussen side-suppor-
ters en de AFC Ajax. (De Savornin Lohman e.a., 1990).

Apeldoorn

project 1: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, heling, vandalisme, graffiti, jon-
geren t/m 12 jaar, scholieren, jongeren ouder dan 12 jaar, wijk, woningen
en bergingen, verwaarloosde plekken, wooncomplex, situatiegericht
In de buurt Zevenhuizen is een coordinator aangesteld om de sociale co-
hesie te bevorderen, een vrijwilligerskader te kweken en structurele acti-
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viteiten te ontwikkelen. Er is een groot aantal kleinschalige activiteiten
ontplooid. (Eysink Smeets & Etman, 1990; Apeldoorn, ongedateerd)

Arnhem

project 1: trefwoorden: vandalisme, vermogensdelict, inbraak, heling, wijk, enge
plekken, verwaarloosde plekken, woningen en bergingen
Verschillende maatregelen in een buurt, gericht op het tegengaan van in-
braken en onveiligheidsgevoelens. (Van Burik en Van Dijk, 1988)

project 3: trefwoorden: vandalisme, vermogensdelict, inbraak, jongeren t/m 12 jaar,
scholieren, jongeren ouder dan 12 jaar, scholen
Anti-vandalisme- en anti-inbraakproject in en om een scholencomplex in
Arnhem. Dit preventieproject maakt gebruik van diverse vormen van tech-
nopreventie in en om de school, aangevuld met voorlichting aan ouders en
leerlingen. (Arnhem, ongedateerd)

project 5: trefwoorden: onderzoek, heling.
Getracht is het `wie, wat, waar en hoe' van heling onder jongeren in kaart
te brengen. (Gunther Moor e.a., 1990)

Breda

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, wijk, wooncomplex
Een verloederde woonbuurt tracht men met een geintegreerde aanpak uit
het slop te halen. Dit omvat onder andere een spreekuurpost, een wo-
ningtoewijzingsbeleid, flatcontactpersonen en buurtinitiatieven. (Van Wal-
wijk, 1990)

Bussum

project 1: trefwoorden: onderzoek
Een onderzoek naar de mogelijke interesse van de bevolking voor een be-
waakte (brom)fietsenstalling. (Gemeentepolitie Bussum, 1987)

Capelle
project 1: trefwoorden: vandalisme, vermogensdelict, inbraak, wooncomplex

Een inventariserend onderzoek met als doelstelling na te gaan welke fac-
toren aangegeven kunnen worden die verklaren waarom het ene complex
zoveel positiever of negatiever scoort ten aanzien van vandalisme en cri-
minaliteit dan andere hoogbouwcomplexen. Hiervoor zijn acht hoog-
bouwcomplexen in Capelle, waar blijkens een woonwaarderingsonderzoek
in 1984 de meeste problemen ten aanzien van sociale veiligheid speelden,
nader onderzocht. Naar aanleiding van dit woonwaarderingsonderzoek is
een aantal maatregelen ter verbetering van de woonsituatie toegepast door
de verhuurders. (Coenen, 1989)

project 2: trefwoorden: vandalisme, jongeren, recreatiepiektijden
Het organiseren van activiteiten voor jongeren tijdens schoolvakanties
moet het vandalisme terugdringen. (Boon, 1989)

Delft

project 2: trefwoorden: vandalisme, jongeren, wijk, wooncomplex
De Gilliswijk zag er in het midden van de jaren tachtig verloederd uit en
vernielingen en inbraken kwamen zeer veelvuldig voor. Door een aantal
maatregelen te nemen heeft men geprobeerd de wijk een beter aanzien te
geven en de onveiligheidsgevoelens van de bewoners weg te nemen. (El-
singa, 1990)
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project 3: trefwoorden: vermogensdelict, winkeldiefstal, winkelcentra, bedrijven
Diverse maatregelen zijn ontplooid om winkeldiefstal terug te dringen.
Hierbij is de nadruk gelegd op het vergroten van de pakkans voor win-
keldieven en het verhogen van preventiebereidheid van de winkeliers.
(Van Dijk, 1987)

Deventer

project 1: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, jongeren ouder dan
12 jaar, supporters, voetbal
Ter bestrijding van het voetbalvandalisme komt er in Deventer een sup-
portershome en een projectbegeleider die contacten legt met de problema-
tische supporters, om zo de anonimiteit te doorbreken. Ook reist hij mee
met de supporters als er uitwedstrijden zijn. (Deventer, ongedateerd en
1990)

project 3: trefwoorden: jongeren, betrapte daders
Het project Jeugdbrandweer is gericht op de bestrijding van vandalisme,
met name brandstichting. De leiders van het jeugdcorps pogen de jongeren
niet alleen bij de jeugdbrandweeractiviteiten te begeleiden, maar ook daar-
buiten. (Vleggeert en Roozendaal, 1988)

project 4: trefwoorden: gewelddelict, individueel geweld, situatiegericht
In dit project zijn cursussen in zelfverdediging en weerbaarheid aangebo-
den aan meisjes en vrouwen. De cursussen hebben als doel bestrijding van
seksueel geweld en het wegnemen van onveiligheidsgevoelens. Zie ook
Almelo-3. (Slits, 1990)

Dienren
project 1: trefwoorden: vermogensdelict, diefstal van (brom)fiets, gewelddelict, in-

dividueel geweld, scholen, parkeerplekken, enge plekken
Een proefproject dat zich richt op de criminaliteitsproblemen in en rond
de hogeschool Holland met als doel het verminderen van veel voorko-
mende criminaliteit bij studenten en personeel van de hogeschool. (Bos-
veld en Etman, 1989a)

Doetinchem

project 1: trefwoorden: vandalisme, graffiti, jongeren ouder dan 12 jaar, betrapte
daders, jongeren t/m 12 jaar, scholieren
Hulpverleningsproject gericht op probleemjongeren in Doetinchem, met
als doel criminaliteitspreventie en aanpak jongerenproblematiek. Er is ge-
werkt met zowel individuele hulpverlening als groepsactiviteiten. (Van den
Braak en Dhuyvetter, 1990)

Dordrecht

project 2: trefwoorden: wijk
Er zijn stadswachten aangesteld die tot taak hebben burgers te verwijzen
en informeren. Ook hebben zij een toezichts- en signaleringsfunctie bij on-
gerechtigheden en criminele zaken, om zo de veel voorkomende criminali-
teit te bestrijden. (Kees, 1990)
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Egmond

project 1: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, heling, diefstal van auto, parkeer-
plekken, recreatiepiektijden
Een regionaal project (Bergen, Egmond, Heiloo en Schoort) ter bestrijding
van diefstal van en uit auto's en het verhogen van de aangiftebereidheid.
(Rijkspolitie Bergen, Egmond, Schoort en Heiloo, 1987)

Eindhoven

project 3: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, heling, woningen en bergingen,
scholen, bedrijven
Het huis aan huis bezorgen van een koffer met graveerapparatuur (in
bruikleen afgegeven) en voorlichtingsfolders, en het organiseren van een
contactavond voor woninginbraakslachtoffers heeft helingbestrijding tot
doel en tevens is de relatie politie - burgerij verbeterd. (Brouwer, 1989)

project 4: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, jongeren ouder dan
12 jaar, supporters, voetbal
Voetbalvandalisme-experiment, waarin door een aantal betrokken instan-
ties gezamenlijk is gepoogd vanuit een sociaal-preventieve optiek iets te-
gen voetbalvandalisme te doen. Deze sociaal-preventieve aanpak gaat er-
van uit dat naast het nemen van repressieve maatregelen, van belang is
contacten te leggen met de doelgroep, (potentiële) voetbalvandalen, om op
basis daarvan negatief gedrag om te buigen in positief/constructief gedrag.
(Van Uffelen e.a., 1990a)

Enschede

project 2: trefwoorden: vandalisme, verwaarloosde plekken
Het tegengaan van erosievandalisme door directe herstelwerkzaamheden
van twee herstelploegen en door - bij grotere vernielingen die buiten de
mogelijkheden van de herstelploegen vallen-de beheerders van desbe-
treffende objecten te wijzen op de vernielingen en aan te dringen op repa-
ratie. Er is een klachtentelefoon ingesteld en bewoners zijn door middel
van voorlichting van het project op de hoogte gebracht. (Bouwdienst,
1989)

project 3: trefwoorden: vermogensdelict, diefstal van (brom)fiets, parkeerplekken
In Enschede zijn twee fietsenstallingen in het centrum geopend om de
diefstal van (brom)fietsen terug te dringen. (Bos en Geveke, 1989)

Etten-Leur

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, etnische minderheden
Kleinschalig jongerenproject. Aanstelling van een jongerenwerker voor 20
uur per week, en later een part-time coordinator naast de jongerenwerker.
(Quanjel e.a., 1989)

Geldermalsen

project 1: trefwoorden: vandalisme, oud en nieuw
Gedurende de drie jaarwisselingen 1985-1990 zijn festiviteiten in Gelder-
malsen georganiseerd, verspreid over verschillende kernen van de ge-
meente, ter bestrijding van onrust en rellen tijdens oud en nieuw. (Etman,
1990a)
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Geldrop

project 1: trefwoorden: vandalisme, jongeren ouder dan 12 jaar, betrapte daders,
jongeren t/m 12 jaar, scholieren, persoonsgericht, verwaarloosde plekken,
wijk, situatiegericht
Vandalismebestrijding door middel van een centraal registratiesysteem,
politiesurveillance, een Halt-project, een scholenproject, voorlichting aan
de bevolking en het aanstellen van een coordinator. (Geldrop, 1988)

Gouda

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, etnische minderheden
Om de criminaliteitsontwikkeling binnen de groep Marokkaanse jongeren
tegen te gaan zijn er opvangmogelijkheden gecreëerd. Het project richt
zich op alle Marokkaanse jongens van 12 tot 21 jaar, die al dan niet ge-
marginaliseerd zijn. Activiteiten zijn ondermeer opleiding, werkgelegen-
heid en recreatie- en sportactiviteiten. (Terlouw, 1991)

Groningen

project 3: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, scholieren
Project gericht op het bestrijden van spijbelen op negen scholen in Gro-
ningen. Spijbelbestrijding gebeurt door het vergroten van de controle en/
of het creëren van voorwaarden die preventief werken: verbeteren school-
sfeer en/of versterken begeleiding. (Bergsma en Peters, 1990; Bollen,
1990; Pinkster, 1990)

Den Haag

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, persoonsgericht
Alcoholpreventie in het sociaal-cultureel werk en sport. Doel is een kri-
tisch en attent klimaat te scheppen binnen sportverenigingen. Er zijn anti-
alcoholaffiches opgehangen, artikelen in club- en verenigingskrantjes ge-
plaatsten men heeft alternatieve tijdsbesteding mogelijk gemaakt met spel-
letjes en dergelijke (Brehm, 1988).

project 2: trefwoorden: vandalisme, gewelddelict, groepsgeweld, vermogensdelict,
inbraak, betrapte daders, persoonsgericht, oud en nieuw, parkeerplekken,
bedrijven
Vanaf 1985 zijn maatregelen genomen om het gedrag van de direct en
indirect bij de geweldpleging (waaronder vandalisme) betrokkenen op een
zodanige manier te beinvloeden dat minder schade en overlast ontstaat tij-
dens de jaarwisseling in Den Haag. (Den Haag, 1987; Begeleidingscom-
missie Project Oud en Nieuw vandalisme, 1988)

project 3: trefwoorden: wijk
Verbetering woonomgeving en sociale structuur in een nieuwbouwbuurt
van Den Haag, om betrokkenheid en participatie van bewoners bij inrich-
ting en beheer van de woonomgeving te vergroten en onveiligheidsgevoe-
lens te verminderen. (Van Delft en Van der Ven, 1989a en 1989b)

project 4: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek om de bruikbaarheid na te gaan in de beroepspraktijk van een
checklist voor het beoordelen van (stede)bouwkundige plannen op 'crimi-
naliteitagevoeligheid'. (Van der Voordt en Van Wegen, 1988)
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project 6: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, heling, persoonsgericht, woningen
en bergingen, parkeerplekken
Het project tegen heling bestaat uit drie onderdelen: een onderzoek naar
de relatie publiek en heling, het blootleggen van het 'onderhuidse' opko-
perscircuit en een justitieel opsporingsonderzoek. (Kruize, 1990)

project 7: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, jongeren ouder dan
12 jaar, supporters, voetbal
Voetbalvandalismebestrijding. Er zijn twee medewerkers aangesteld ten
behoeve van het project: 1. een 'supporterscoórdinator met als taken het
ondersteunen en versterken van de structuur van de supportersvereniging,
het leggen van contacten met jeugdwelzijnsinstellingen en met allerlei in-
stanties en personen rondom het voetbalgebeuren; 2. een coachingsmede-
werkster aangesteld die zich bezighoudt met het coachingproject (het bege-
leiden van supporters door speciaal getrainde medesupporters). (Hilhorst
e.a., 1990)

Haarlem

project 1: trefwoorden: vandalisme, graffiti, vermogensdelict, inbraak, winkeldief-
stal, gewelddelict, individueel geweld, overlast, jongeren ouder dan 12
jaar, betrapte daders, jongeren t/m 12 jaar, scholieren, persoonsgericht,
wijk, enge plekken, verwaarloosde plekken, scholen, oud en nieuw,
wooncomplex, situatiegericht
Met behulp van verschillende maatregelen is de criminaliteit in Haarlem
bestreden: een Halt-project, buurtprojecten vandalisme, een 'crimobiel',
een registratiesysteem, aandacht voor de gebouwde omgeving en voor-
lichting. (Huntingen en Wisman-De Kreek, 1989; Haarlem, 1988 en 1989;
De Savornin Lohman en Van Soomeren, 1990; Werkgroep 'Oud en
Nieuw', 1990)

Heerenveen

project 1: trefwoorden: vandalisme, jongeren, wijk, wooncomplex
Naar aanleiding van problemen rond drie hoogbouwflats heeft men in sa-
menwerking met de bewoners getracht een aantal zaken aan te pakken.
(Heerenveen, 1989)

Heerhugowaard

project 2: trefwoorden: situatiegericht
Naar aanleiding van klachten over vandalisme en overlast, fietsendiefstal
en dergelijke in een jongerencentrum is een nieuw jongerencentrum
ingericht met twee part-time conciërges. (Heerhugowaard, 1989)

Heerlen

project 1: trefwoorden: vandalisme, graffiti, vermogensdelict, inbraak, heling, be-
trapte daders, jongeren, persoonsgericht, woningen en bergingen, par-
keerplekken, situatiegericht
Er is gekozen voor een aanpak waarin de verschillende activiteiten worden
uitgevoerd over een lange periode, waardoor een duurzamer beleid kan
worden gerealiseerd. Er is een wijkgerichte benadering (graveerproject,
vandalismeproject op scholen) 8n een stedelijke benadering (Halt-afdoenin-
gen, registratieproject, opsporen van bekladders, auto-inbraakpreventie
door graveeracties voor autoradio's en waarschuwingsstickers op voorrui-
ten) gebruikt. (Heerlen, 1990)
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Den Helder
project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, randgroepjongeren, druggebrui-

kers
Het gaat hier om een experiment dat is gericht op de bestrijding van pro-
blematiek en criminaliteit van randgroepjongeren en drugverslaafden in
Den Helder door middel van tijdsbestedings- en werkprojecten. (Vos-
kamp, 1989 en 1990)

project 2: trefwoorden: vandalisme, graffiti, verwaarloosde plekken
De voetgangerstunnel van het station Den Helder-Zuid is verfraaid met
een schildering die door een graffitikunstenaar ontworpen werd. (Den
Helder, 1990a)

project 3: trefwoorden: wooncomplex
Bij het buurtpreventieproject in de Falgabuurt zijn flatcontactpersonen en
toezichthouders aangesteld. Ze bemiddelen bij klachten en problemen van
bewoners. (Den Helder, 1990b)

Hengelo

project 1: trefwoorden: gewelddelict, individueel geweld, situatiegericht
Project tegen homogeweld. Binnen de politie zijn contactpersonen aange-
steld voor melding door slachtoffers van homogeweld. Een adviesgroep is
opgericht waar slachtoffers heen kunnen als ze niet naar de politie willen
gaan. Verder is er een publiciteitscampagne geweest en heeft men binnen
de politie wat aan bewustwording van de problematiek gedaan. (Haveman,
1987)

project 2: trefwoorden: recreatiepiektijden
In Twente is busvervoer georganiseerd om discogangers 's avonds naar
huis te vervoeren. Hiertoe werd de Stichting Disco Nachtvervoer Twente
ingesteld. (Cliteur en Riemsma, 1989; Gemeentepolitie Hengelo, 1990)

's-Hertogenbosch

project 1: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, jongeren ouder dan
12 jaar, supporters, voetbal
Bestrijding van voetbalvandalisme door aanstelling van een supporters-
coórdinator. Deze houdt toezicht tijdens wedstrijden en organiseert activi-
teiten. (Bruins, 1990)

project 2: trefwoorden: onderzoek
Voor twee scholen is een herinrichtingsplan opgesteld in samenwerking
met de buurt. ('s-Hertogenbosch, ongedateerd)

project 3: trefwoorden: vermogensdelict, diefstal van (brom)fiets, heling, parkeer-
plekken
Er zijn enkele activiteiten ontplooid teneinde fietsendiefstal en vernielin-
gen aan fietsen terug te brengen: uitbreiding van stallingsmogelijkheden en
stimulering van het gebruik daarvan. ('s-Hertogenbosch, 1990)

project 4: trefwoorden: vandalisme, jongeren, scholieren
Er is een coordinator aangesteld die zich bezighoudt met een onderwijs-
project. Hij draagt zorg voor de verspreiding van het onderwijspakket
'Vandalisme, waar moet dat heen' op scholen. ('s-Hertogenbosch, onge-
dateerd)
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Hilversum

project 1: trefwoorden: enge plekken
Het aanbrengen van extra verlichting bij achterpaden moet leiden tot in-
braakpreventie en eveneens tot bestrijding van vandalisme en het verhogen
van het gevoel van veiligheid van de bewoners. (Hilversum, 1990)

Hoogeloon c. a.

project 1: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek naar onveiligheidsgevoelens bij oudere mensen. (Rombouts,
1989)

Hoorn

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, randgroepjongeren
Randgroepjongerenproject voor jongens tussen de 14 en 21 jaar. Het pro-
ject heeft een werkervaringskarakter waarbij het aanleren van arbeidsdisci-
pline, vorming, scholing en motivering centraal staan, zodat de kansen op
een baan vergroot worden. (Volkamp, 1988)

Kanaalstad

project 1: trefwoorden: jongeren
Wijkgericht, integraal preventieproject voor risicojongeren van 11 t/m 17
jaar, door middel van algemene opvang, onderwijs(begeleiding), arbeid
(bemiddeling, cursussen), diverse vormen van vrijetijdsbesteding en indi-
viduele hulpverlening. (Terpstra en Gunther Moor, 1990)

Kasterburg
project 1: trefwoorden: vermogensdelict, heling, markt

Vanaf september 1989 stelt de gemeente een verplichte registratie van de
in- en verkoop van goederen op twee populaire markten in, ter bestrijding
van heling. (Van Oers, 1990)

Krimpen a/d IJssel

project 2: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar
Criminaliteitspreventie via preventie van slachtofferschap en slachtoffer-
opvang. Een Halt-project voor jeugdige slachtoffers ging in februari 1989
van start en een voorlichtingsfolder met een prijsvraag over voorkoming
slachtofferschap werd onder 4000 jongeren verspreid. Naast het project
zijn ook reguliere Halt-activiteiten uitgevoerd. (Hauber e.a., 1990)

Landgraaf

project 1: trefwoorden: onderzoek
Een onderzoek naar een mogelijke relatie tussen het verenigingsleven en
het criminaliteitsniveau. (Mertens & Partners, 1988)

Leeuwarden

project 1: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, overlast, persoons-
gericht, oud en nieuw, bedrijven, parkeerplekken
Tijdens de jaarwisseling in Leeuwarden zijn er in de grote Frieslandhal
festiviteiten georganiseerd, voorafgegaan door een groot vuurwerk, ter be-
strijding van overlast en rellen tijdens oud en nieuw. (Etman en Bosveld,
1990)
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Leiden
project 1: trefwoorden: betrapte daders

In het kader van slachtofferhulp is een schadebemiddelingsproject gestart.
Men probeert het slachtoffer daadwerkelijk tegemoet te komen door in
zijn zaak stappen te ondernemen teneinde de dader direct te confronteren
met de negatieve gevolgen van zijn daad (lik op stuk). (Zeilstra en Van
Andel, 1989)

Lelystad
project 1: trefwoorden: vandalisme, graffiti, jongeren t/m 12 jaar, verwaarloosde

plekken, situatiegericht
Vandalismebestrijding: per 1 oktober 1987 is een coordinatrice aangesteld.
Het project bestaat uit drie deelprojecten: een scholenproject, wijkgerichte
schoonmaakacties en een centraal meld- en registratiepunt. (Begeleidings-
commissie anti-vandalismeproject, 1990)

Maarheeze

project 1: trefwoorden: delictgericht, wijk, situatiegericht
In samenwerking met de gemeenten Budel, Heeze en Leende zijn twee
milieuwachters half-time aangesteld. De ene heeft zich beziggehouden met
voorlichting en de ander met toezichthoudende/ordehandhavende werk-
zaamheden. (Spickenheuer, 1990)

Maassluis

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar
Aanstelling van een straathoekwerker die recreatieve en sportactiviteiten
organiseert voor op straat rondhangende jongeren om zo hun negatieve ge-
drag om te buigen naar positief gedrag. (Kats, 1990)

Menaldumadeel

project 1: trefwoorden: vermogensdelict, diefstal van (brom)fiets, recreatiepiektij-
den, parkeerplekken
Het discovervoer moet de overlast en de verstoring van de openbare orde
te Berlicum als gevolg van late discogangers beperken. (Etman, 1990b)

Middelburg

project 1: trefwoorden: overlast, wooncomplex
Drie verloederde hoogbouwflats zijn bouwkundig aangepast. Van één flat
zijn de bovenste zeven etages afgehaald; de overige vier etages zijn gere-
noveerd. De twee andere flats zijn in hun geheel gerenoveerd. (Horde en
Verwoerd, 1988).

Nieuwerkerk a/d IJssel

project 1: trefwoorden: gewelddelict, individueel geweld, enge plekken
Het vergroten van de veiligheid op straat door 's avonds de straatverlich-
ting langer te laten branden. (Van Walwijk, 1988)

Nijmegen

project 2: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, heling, parkeerplekken
Door een speciaal voor dit project gevormde werkgroep is een geinte-
greerd plan opgesteld om het autokraken tegen te gaan. Belangrijkste
maatregelen: vormen van een autokrakersteam (repressie), bewaking bij
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parkeergarages en verlichting bij parkeerterreinen. (Dienst Sociale Zaken
gemeente Nijmegen, afdeling OPB&V, 1988)

project 4: trefwoorden: onderzoek
Onderzoeksproject naar heling in Nijmegen. Aan de hand van verschil-
lende gegevensbronnen is een beeld verkregen van het pad dat door de ge-
stolen goederen wordt afgelegd. (Geerts en Van Heel, 1988)

Nootdorp/Pijnacker

project 1: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, heling, woningen en bergingen
Het project heeft als doel de eenvoudige diefstallen en inbraken in wonin-
gen terug te dringen door voorlichting te geven aan inwoners van de ge-
meenten Nootdorp en Pijnacker over het nemen van een aantal preventieve
maatregelen (graveren van goederen, registratie van goederen, hang- en
sluitwerk). (Bogaerts e.a., 1987; Werkgroep, 1988)

Ooststellingwerf

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, randgroepjongeren, druggebrui-
kers
Men probeert met cursussen en werkgelegenheidsprojecten jongeren betere
kansen op de arbeidsmarkt te bieden en zo te voorkomen dat een bepaalde
groep jongeren structureel werkeloos wordt. (Bosveld en Etman, 1989b).

project 2: trefwoorden: vandalisme, vermogensdelict, winkeldiefstal, jongeren ouder
dan 12 jaar, betrapte daders
Halt-project: alternatieve afdoening van jeugdige daders in combinatie met
een `lik-op-stuk'-beleid. (Bosveld en Etman, 1989b).

project 3: trefwoorden: vermogensdelict, winkeldiefstal, jongeren t/m 12 jaar, jon-
geren ouder dan 12 jaar, scholieren, bedrijven, oud en nieuw
De gemeente heeft een aantal activiteiten opgezet om de kleine criminali-
teit te beteugelen. Er is een werkgroep Preventieve Activiteiten ingesteld.
Deze heeft zich vooral beziggehouden met voorlichting. Verder is er een
project Jongeren Woonbegeleiding geweest en een georganiseerde nieuw-
jaarsviering ter voorkoming van overlast tijdens oud en nieuw. (Bosveld
en Etman, 1989b)

Oss

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, randgroepjongeren
De stichting Open Jongerencentrum Oss (Ojcoss) heeft een jongerencen-
trum beschikbaar gesteld voor een aantal groepen probleemjongeren. Er
zijn diverse activiteiten georganiseerd waarbij de volgende punten een be-
langrijke rol spelen: ontmoeting en recreatie, hulp- en dienstverlening,
vorming en educatie, belangenbehartiging, emancipatie en het vergroten
van de zelfredzaamheid. (Meijer e.a., 1990)

Roosendaal/Nispen

project 1: trefwoorden: vermogensdelict, diefstal van (brom)fiets, inbraak, vandalis-
me, jongeren ouder dan 12 jaar, betrapte daders, wijk, parkeerplekken,
situatiegericht
Er zijn gedurende vier jaar diverse activiteiten ondernomen ter bestrijding
van de veel voorkomende criminaliteit: straatverlichting langer laten bran-
den, fietsenstalling en fietsklemmen plaatsen, activiteiten voor jongeren,
Halt-afdoening, videobewaking bij een parkeerterrein en extra maatregelen
tijdens de carnavalsviering (weghalen van objecten, politiesurveillance).
(Bruinink en Van Dijk, 1989 en 1990; Bruinink e.a., 1990)
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Rotterdam
project 1: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, overlast, druggebruikers, betrapte

daders, jongeren ouder dan 12 jaar, randgroepjongeren, parkeerplekken,
wijk
Het Drugs Related Crime Project probeert de drugoverlast te reduceren
door middel van vier deelprojecten: een arbeidsgewenningsproject voor
ex-drugverslaafden, bewaking en beveiliging van een parkeergarage, op-
vang voor randgroepjongeren op en bij het Centraal Station, onderzoek
onder de druggebruikers. (Bieleman en Bosma, 1990)

project 3: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, jongeren ouder dan
12 jaar, supporters, voetbal
In het voetbalvandalismeproject is getracht een bijdrage te leveren aan het
beter beheersen en/of wellicht gedeeltelijk verminderen van het voetbal-
vandalisme. Men poogt de betrokkenheid van jonge supporters met de
voetbalclub te vergroten en integratie te bewerkstelligen met de suppor-
tersvereniging. Ook streeft men een positieve beeldvorming van voetbal
en supporters in het algemeen na. (Van Burik, 1990a)

project 5: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, winkeldiefstal, overlast, winkel-
centra, verwaarloosde plekken
Bestrijding van criminaliteit rond winkels door het instellen van een on-
derling waarschuwingssysteem, aanstelling van een politiecontactpersoon,
informatievoorziening aan winkeliers en een vereenvoudigde aangifte om
zo de aangiftebereidheid te vergroten. (Van Zeijl, 1989)

project 6: trefwoorden: vandalisme, verwaarloosde plekken
Aanstelling van een medewerker van een gemeentelijke dienst als `wijk-
tuinman', met een mandaat om allerlei kleine verbeteringen in de wijk te
laten uitvoeren. Deze man moet bovendien fungeren als meldpunt voor
klachten van de bevolking. (Van Bennekom, 1989)

Spijkenisse

project 1: trefwoorden: gewelddelict, individueel geweld, enge plekken, situatiege-
richt
In de gemeente is een coordinator aangesteld die een klachtenregistratie-
systeem heeft opgezet en het verhelpen van de klachten coordineert. Ook
is een onderzoekje naar enge plekken gedaan, wat heeft geresulteerd in de
verbetering van de verlichting van enkele fietspaden. (Spijkenisse, 1990)

Terneuzen

project 1: trefwoorden: vandalisme, graffiti, jongeren, scholieren, persoonsgericht,
openbaar vervoer, situatiegericht
Een coordinator regelt een groot aantal activiteiten, op scholen, op voor-
lichtings- en publiciteitsgebied en met betrekking tot technopreventieve
maatregelen. (Projectgroep bestrijding vandalisme, 1989)

Tilburg

project 1: trefwoorden: situatiegericht
Met een multifunctioneel politievoertuig zijn verschillende activiteiten uit-
gevoerd: het heeft als mobiel politiekantoor gefungeerd, als video- en ex-
positieruimte en tevens als mobiel communicatiecentrum. (Tilburg, 1989)
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Utrecht

project 1: trefwoorden: onderzoek
Een voorstudie naar de aard en omvang van de criminaliteitsproblematiek
in en rond Hoog Catharijne. (Hesseling en Van Hunnik, 1987)

project 2: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, scholieren
Op twee scholen zijn maatregelen genomen om het spijbelen te bestrijden
en deze zijn vergeleken met een controleschool waar geen maatregelen ge-
nomen zijn. (Mutsaers en Boendermaker, 1990)

project 4: trefwoorden: vermogensdelict, winkeldiefstal, diefstal van (brom)fiets,
vandalisme, delictgericht, winkelcentra, parkeerplekken, verwaarloosde
plekken
In het winkelcentrum Hoog Catharijne zijn diverse maatregelen getroffen
tegen kleine criminaliteit: preventie door politie, 's nachts afsluiten van
een deel van het winkelcentrum, technopreventie, voorlichting aan mid-
denstanders en publiek, meenemen van foutief geparkeerde fietsen, Halt,
en dergelijke. (Van Burik en Starmans, 1990)

project 6: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, winkeldiefstal, diefstal van
(brom)fiets, overlast, betrapte daders, winkelcentra, parkeerplekken.
Een combinatie van maatregelen tegen de kleine criminaliteit bij twee
Utrechtse winkelcentra: aanstelling van een veiligheidsfunctionaris, alar-
meringssysteem voor winkeliers, cursussen voor winkeliers en personeel,
bewaakte fietsenstalling, aangepaste procedures openbaar ministerie.
(Colder, 1987)

project 7: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, jongeren ouder dan
12 jaar, supporters, voetbal
Bestrijding van het voetbalvandalisme. Er is een supporterscoórdinator
aangesteld die werkt met een individuele benadering en met het principe
'kennen en gekend worden'. (Van Uffelen e.a., 1990b)

Veldhoven

project 1: trefwoorden: vandalisme, jongeren t/m 12 jaar, jongeren ouder dan 12
jaar, scholieren , betrapte daders, recreatiepiektijden, parkeerplekken
Bestrijding van vandalisme met behulp van diverse maatregelen: onder-
wijsdeelproject, extra politiesurveillance, technopreventie en Halt. (Bege-
leidingsgroep vandalismeproject Veldhoven, 1990a en 1990b)

Weert

project 1: trefwoorden: vandalisme, verwaarloosde plekken
Het registratieproject kent twee aspecten. Men is begonnen met de regi-
stratie van vernielingen aan gemeentelijke eigendommen met behulp van
een registratieformulier. Later is de registratie uitgebreid met inbraken en
'street crime' (gewelddelicten, berovingen, diefstal van (brom)fietsen,
enz.) Daarnaast is bij alle gemeentelijke diensten aangedrongen op on-
middellijke herstel van schade. (Weert, 1990)

project 2: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, woningen en bergingen, scholen,
situatiegericht
Er is een serie maatregelen getroffen met het doel inbraken in scholen,
sport- en welzijnsaccomodaties en woningen te voorkomen. Het gaat daar-
bij om financiële ondersteuning bij de aanschaf van apparatuur en om
voorlichting. (Weert, 1990)
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project 3: trefwoorden: vermogensdelict, winkeldiefstal, betrapte daders
Workshops voor groepen winkeliers over winkeldiefstal en lik-op-stuk-ac-
tiviteiten van de politie ter bestrijding van winkeldiefstal. (Weert, 1990)

project 4: trefwoorden: vermogensdelict, diefstal van (brom)fiets, parkeerplekken
In het centrum is een bewaakte fietsenstalling geplaatst. (Weert, 1990)

project 5: trefwoorden: vandalisme, jongeren ouder dan 12 jaar, betrapte daders,
scholieren
Halt-bureau: alternatieve afdoening voor jeugdige vandalen van 12 tot 18
jaar. Daarnaast ontplooit Halt preventieve activiteiten, waaronder voor-
lichting en projecten in wijken en buurten. Het project onderscheidt zich
van andere Halt-projecten, doordat de afdoening geheel buiten justitie om
gaat. (Weert, 1990)

Westerschouwen
project 1: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, vermogensdelict,

inbraak, rijden onder invloed, recreatiepiektijden, bedrijven, wijk, par-
keerplekken
N.B. Westerschouwen telt in totaal vijf door de SBCP gesubsidieerde pro-
jecten; uit praktische overwegingen zijn de projecten 1 t/m 4 samenge-
voegd tot één project Recreatiecriminaliteit.
Het project is gericht op het terugdringen en voorkomen van recreatiecri-
minaliteit in Westerschouwen en met name in Renesse. (Angenent en
Beke, 1988)

Woerden .
project 1: trefwoorden: vermogensdelict, inbraak, scholen

Naar aanleiding van goede resultaten met het beveiligen van een school-
gebouw, besloot men alle scholen in Woerden in 1986 te beveiligen. De
beveiliging is erop gericht vandalisme, inbraak en brand te voorkomen.
(Woerden, 1987)

Woudenberg

project 1: trefwoorden: vandalisme, jongeren ouder dan 12 jaar, scholieren
Op de openbare basisscholen is een toneelvoorstelling over vandalisme ge-
houden; op de bijzondere basisscholen is een film gedraaid, met daarbij
een toelichting en een gespreksronde van de politie. Alle basisscholen heb-
ben in de periode daarna een lespakket doorgenomen. (Woudenberg,
1987)

Zaanstad

project 1: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, scholieren, randgroepjongeren
Sport- en spelactiviteiten voor randgroepjongeren, in samenwerking met
het jeugdwelzijnswerk. (Etman en De Ruiter, 1988; De Ruiter en Etman,
1990)

Zoetermeer

project 1: trefwoorden: onderzoek
Opzet van een vandalismeregistratiesysteem in fasen. De eerste fase be-
treft gemeentelijke objecten. In latere fases is de registratie uitgebreid met
de NS, de PTT, Westnederland en de Stichting Wijkcentra. (Zoetermeer,
1990)
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project 2: trefwoorden: vandalisme, graffiti, overlast, gewelddelict, groepsgeweld,
vermogensdelict, inbraak, zakkenrollen, delictgericht, jongeren t/m 12
jaar, jongeren ouder dan 12 jaar, scholieren, betrapte daders, wijk, oud en
nieuw, verwaarloosde plekken, parkeerplekken, situatiegericht
N.B. Zoetermeer telt in totaal negen door de SBCP gesubsidieerde pro-
jecten; uit praktische overwegingen zijn de projecten 2 t/m 9 samenge-
voegd.
De volgende onderwerpen zijn van belang: vandalismetentoonstelling,
voorlichting vrijetijdsbesteding, voorlichting vandalisme, objectverstevi-
ging, sociale veiligheid, buurtactivering: graffiti, Halt, autokraken, sprin-
terwerker. (Zoetermeer, 1990)

Zwolle

project 2: trefwoorden: gewelddelict, groepsgeweld, vandalisme, jongeren ouder dan
12 jaar, supporters, voetbal
Bestrijding van voetbalvandalisme. Twee supporterscoórdinatoren zijn
aangesteld; de een houdt zich bezig met het vergroten van de clubbinding
door een supportersproject en de ander richt zich op het randgroepjonge-
renwerk in een wijk waar 50% van de problematische supporters vandaan
komen. (Van Burik, 1990b)

Provincies

Provincie Overijssel Oost

project 1: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek naar het effect van een algemene voorlichtingscampagne van
de politie. (Kuttschreuter en Wiegman, 1990)

Provincie Zeeland
project 1: trefwoorden: onderzoek

Het project omvat drie onderzoeken:
1. een beschrijving van verschillende aspecten van recreatiecriminaliteit;
2. een beschrijving van verschillende mogelijkheden voor preventie van

recreatiecriminaliteit;
3. een beschrijving van de relatie tussen alcohol en recreatie, en de ver-

schillende mogelijkheden van een alcoholontmoedigingsbeleid.
(Beke, 1989; Beke en Kusters, 1990; Beke en Kleiman, 1990)

Openbaar ministerie

Arrondissement Arnhem
project 1: trefwoorden: onderzoek, jongeren ouder dan 12 jaar, scholieren

Het project bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste is onderzocht hoe bin-
nen het arrondissement Arnhem de voorlichting naar de reguliere media
en naar de individuele informatievrager is geregeld. Ten tweede is een on-
derwijsexperiment gestart met het doel via voorlichting kennis, attitude en
gedrag te veranderen. (Dillerop, 1990)
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Arrondissement Leeuwarden
project 2: trefwoorden: onderzoek

Het project ondersteunt officieren van justitie bij hun rol in de overleg-
driehoek politie - burgemeester - openbaar ministerie. (Spickenheuer en Et-
man, 1990)

project 3: trefwoorden: jongeren ouder dan 12 jaar, scholieren, betrapte daders
Algemene voorlichting over strafrechtspleging, met het accent op 'Sa-
menleving en Criminaliteit' en de rol van het openbaar ministerie hierin.
(Poppe en Olthof, 1990)

Diversen

Bureau Criminaliteitspreventie

project 1: trefwoorden: onderzoek
Een onderzoek naar de omvang van veel voorkomende criminaliteit in be-
drijven, uitgesplitst in interne (door werknemers gepleegde) en externe
(door niet bij de bedrijven betrokken personen gepleegde) criminaliteit.
(Bureau Criminaliteitspreventie Van Dijk en Van Soomeren, 1990)

Commissie-Roethof

project 1: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek over de verdeling van verschillende criminaliteitstypen in de
stad Utrecht. (Hesseling, 1986)

project 2: trefwoorden: vermogensdelict, zwart/grijsrijden, vandalisme, openbaar
vervoer
Aanstellen van beambten voor het terugdringen van zwart/grijsrijden in
het openbaar vervoer, het doen afnemen van vandalisme en het verbeteren
van veiligheid en informatievoorziening aan reizigers. (Van Andel e.a.,
1987)

project 3: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek naar de invloed van scholen op de kleine criminaliteit van hun
leerlingen. (Baerveldt, 1990)

Halt-Nederland

project 1: trefwoorden: vandalisme, jongeren ouder dan 12 jaar, betrapte daders
Bestrijding en preventie van vandalisme door:
1. Alternatieve strafafdoening van jongeren die wegens vandalisme met de

politie in contact gekomen zijn. De jongeren verrichten herstel- en
schoonmaakwerkzaamheden zo mogelijk aan het door hen zelf verniel-
delbekladde object.

2. Tal van preventieve activiteiten van zeer uiteenlopende aard. Deze ac-
tiviteiten lopen uiteen van voorlichting op scholen tot het bemiddelen
bij de gemeente voor een jongerenkeet.

(Kruissink en Verwers, 1989)

Huismeesters
project 1: trefwoorden: wooncomplex

Er zijn huismeesters aangesteld bij wooncomplexen. Zij houden toezicht
en dienen als klachtenmeldpunt voor de bewoners. Ook dragen ze zorg
voor reparaties en onderhoudsklussen. Zo zijn gebouwendelicten (vernie-
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ling, inbraak, diefstal en dergelijke), overlast en slechte verhuurbaarheid
van flats bestreden. (Hesseling e.a., 1991)

Katholieke Universiteit Brabant

project 1: trefwoorden: onderzoek
Literatuuronderzoek naar de achtergronden kleine criminaliteit, bestaande
bestuurlijke instrumenten die door de gemeente kunnen worden gebruikt
voor criminaliteitspreventie en knelpunten bij bevoegdheden of rechtsbe-
scherming. (Christophe en Clement, 1988)

project 2: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek naar de wettelijke mogelijkheden van een gemeente om het go-
bruik van speelautomaten te reguleren. (Clemens, 1990)

Lisbon
project 1: trefwoorden: onderzoek

Een literatuuronderzoek naar de belangrijkste inzichten uit een tiental ge-
drags- en maatschappijwetenschappen; inzichten die betrekking hebben op
de samenhang tussen 'bindingen van jongeren aan de samenleving' ener-
zijds en 'kleine criminaliteit' anderzijds. (Leeuw en Van der Hoeven,
1989)

Nederlandse Vrouwen Raad / VAC

project 1: trefwoorden: enge plekken
Een voorlichtingsbrochure van de overheid met daarin uitgewerkt zeven
concrete voorbeelden van projecten op het terrein van de sociale veilig-
heid. (Woon/Energie, 1990)

Rijksuniversiteit Leiden / TBBS

project 1: trefwoorden: onderzoek
Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor het bestuderen
van brandstichting aan de hand van verschillende gegevens: brandweer,
verzekering, onderzoek ter plaatse. (Zieverink, 1990)

Stichting Bouwresearch
project 1: trefwoorden: onderzoek

Een onderzoek, opgesplitst in een laboratorium- en een praktijkonderzoek,
naar effectiviteit van anti-bekladdingsmiddelen en de daarbij behorende
schoonmaakmiddelen, alsmede naar de kans op schade aan de produkten
en of schadelijke neveneffecten aan de ondergrond. (Van Hees en Van der
Klugt, 1990)

Stichting De Opmaat

project 1: trefwoorden: scholieren, randgroepjongeren
Theaterproduktie van randgroepjongeren. Deze produktie had tot doel om
bij de deelnemende randgroepjongeren kleine criminaliteit, met name
'klein geweld' en vandalisme, te voorkomen en het afwijzen van kleine
criminaliteit te versterken. Er zijn voorstellingen geweest in clubhuizen in
de provinciestad Groningen en schouwburgvoorstellingen in het gehele
land. (Meijberg, 1987; Riènks en Konijn, 1987).
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Technische Universiteit Delft

project 1: trefwoorden: wooncomplex, vandalisme, vermogensdelict, inbraak
N.B. Een overkoepelend project waarvan drie deelprojecten hier zijn op-
genomen. Gelijksoortige deelprojecten in Delft en Capelle zijn onder die
gemeenten ondergebracht, zie Capelle-1 en Delft-2.
In een aantal verloederde hoogbouwcomplexen zijn maatregelen getroffen
om de leefsituatie te verbeteren en veel voorkomende criminaliteit terug te
dringen. Het gaat om technopreventieve maatregelen en maatregelen ter
bevordering van de sociale cohesie. (Wassenberg, 1989; Van der Ven,
1989; Vermeeren, 1989)

Universiteit van Amsterdam

project 1: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek in drie Europese steden, Amsterdam, Zurich en Munchen,
naar de vraag waarom mensen winkeldiefstal plegen en hoe zij daarvan
kunnen worden weerhouden. (Kapteyn, 1989)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

project 2: trefwoorden: onderzoek
Een onderzoek naar het beleid dat door de gemeenten wordt gevoerd ter
beheersing van veel voorkomende criminaliteit en de ervaringen (positief
of negatief) die daarbij zijn opgedaan. (Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, 1988)

project 5: trefwoorden: onderzoek
Geeft een beschrijving, aan de hand van gesprekken met ambtenaren, van
de opzet van het preventiebeleid in acht gemeenten en van een regionaal
project. (Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1989)

Vrije Universiteit

project 1: trefwoorden: onderzoek
Onderzoek naar de feitelijke verhouding en de communicatie tussen die-
genen die in Nederlandse gemeenten bij bestuurlijke criminaliteitspreventie
betrokken zijn, en de doorwerking daarvan op de totstandkoming van die
preventieprojecten en de verwerking van resultaten/effecten van die pro-
jecten. (Van de Graaf e.a., 1989)



Bijlage 5: Evaluatierapporten

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de evaluatierapporten die in het
kader van de meta-evaluatie zijn gebruikt voor de gegevensverzameling. De cursief-
gedrukte naam tussen haakjes verwijst naar de projectenlijst in bijlage 4, waarin een
korte beschrijving van de desbetreffende projecten is opgenomen.

Alkmaar, Dienst Openbare Werken
Haalbaarheidsonderzoek schoolwoningen
1988 (Alkmaar-1)

Almelo
Kinder-krimitheaterprojektAlmelo 1 maart 1988 - 30 juni 1989
1989 (Almelo-1)

Andel, H.G. van, M. Hoekert-van der Wind, C.A. de Jongh
Eindevaluatie VIC-project; veiligheid, informatie, controle in het openbaar ver-
voer
1987 (Convnissie-Roethof-2)

Angenent, H., B. Beke
Bestuurlijke preventie van recreatiecriminaliteit
1988 (Westerschouwen-1)

Apeldoorn
Zevenhuizen wijkintegratieprojekt wisselwerk, eindrapportage augustus '88 -
augustus '90
ongedateerd (Apeldoorn-1)

Arnhem
Proefproject scholencomplex Elderveld; in het kader van bestuurlijke preventie
van kriminaliteit
ongedateerd (Arnhem-3)

Baerveldt, C.
De school: broedplaats of broeinest? Een vergelijkend onderzoek naar de rol van
de school bij de bestrijding en verspreiding van kleine criminaliteit van leerlingen
Arnhem, Gouda Quint, 1990 (Conunissie-Roethof-3)

Begeleidingscommissie Project Oud en Nieuw vandalisme
Oud en nieuw vandalisme; evaluatie jaarwisseling 1987-1988
Den Haag, 1988 (Den Haag-2)

Begeleidingscommissie anti-vandalismeproject
Anti-vandalismeproject in Lelystad, eindrapport vanaf 1 oktober 1987 tot fe-
bruari 1990
1990 (Lelystad-1)

Begeleidingsgroep vandalismeprojekt Veldhoven
Evaluatierapport vandalismeprojekt Veldhoven; vandalisme, de Veldhovense
aanpak
1990a (Veldhoven-1)



118 Bijlage 5

Begeleidingsgroep vandalismeproject Veldhoven
Evaluatierapport vandalismeproject Veldhoven
1990b (Veldhoven-1)

Beke, B.M.W.A.
Recreatiecriminaliteit en alcohol
Utrecht, Stichting Welzijnspublicaties, 1989 (Provincie Zeeland-1)

Beke, B.M.W.A., M. Kleiman
Recreatie, recreatiegedrag en recreatiecriminaliteit in Nederland; de
ontwikkeling van een analyse model
Utrecht, Sichting Welzijnspublicaties, 1990 (Provincie Zeeland-1)

Beke, B.M.W.A., K. Kusters
Recreatiecriminaliteit en vandalisme; een meer-sporenbeleid
Utrecht, Stichting Welzijnspublicaties, 1990 (Provincie Zeeland-1)

Bennekom, R. van
Wijktuinman Oude Noorden, evaluatie naar het functioneren van het project
Rotterdam, Bureau Halt Rotterdam, 1989 (Rotterdam-6)

Bergsma, M., K. Peters
Schoolverzuim en schoolbeleid
1990 (Groningen 3)
OVB-reeks nr. 10,

Bestuursinformatie, afdeling Onderzoek en Statistiek
Tussenrapportage buurtpreventie-experimenten Amsterdam
Amsterdam, 1987 (Amsterdam-2)

Bieleman, B., J.J. Bosma
Minder Hinder; eindrapport van het Rotterdamse Drugs Related Crime Project
Groningen, Stichting INTRAVAL, 1990 (Rotterdam-1)

Bogaerts, L.E.J.M., R. Sloof, A. Bezemer
Project en evaluatieverslag van Attentie Criminaliteitspreventie
Nootdorp, 1987 (Nootdorp/Pijnacker-1)

Bollen, N.
Review Evaluatie Project Schoolverzuim
1990 (Groningen-3)

Boon, J.G.
Evaluatie vakantie activiteiten 1988 en 1989 Capelle aan den Ussel
1989 (Capelle a/d Ussel-2)

Bos, J.M., H. Geveke
De bewaakte fietsenstalling als criminaliteitsbestrijdingsmiddel; een empirisch
onderzoek naar de effectiviteit van de bewaakte fietsenstallingen in het centrum
van Enschede, 1987/1988
1989 (Enschede-3)

Bosveld, H., O. Etman
Sociale onveiligheid in en rond de Hogeschool Holland
Den Haag, 1989a (Dienren-1)

Bosveld, H., O. Etman
Preventie van kleine criminaliteit in Ooststellingwerf.
Den Haag, 1989b (Ooststellingwerf-1, -2 en -3)
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Bouwdienst, stafafdeling stadsvernieuwing
Project erosievandalisme; Vandalisme weg ermee
1989 (Enschede-2)

Braak, J.J. van den, T.J.O. Dhuyvetter
Evaluatie-onderzoek inzake een hulpverleningsprojekt `Jongeren en kleine krimi-
naliteit' in de gemeente Doetinchem
Utrecht, Stichting Onderzoekerskombinatie Utrecht, 1990 (Doetinchem-1)

Brehm, T.
Olé olé olé ... ojé; alcoholpreventie in het sociaal-cultureel werk en de sport in
Den Haag
Leidschendam, Koninklijke Algemene Vereniging Volksbond Tegen Drankmis-
bruik, 1988 (Den Haag-1)

Brouwer, J.
Actie tegen veel voorkomende criminaliteit; Merk wat je hebt; Achtse Barrier
proefgebied van januari 1988 tot juni 1989
Eindhoven, Gemeentepolitie Eindhoven District Noord, 1989 (Eindhoven-3)

Bruinink, J.E., A.G. van Dijk
Onderzoek onder jongeren in Roosendaal deelt: algemeen beeld
1989 (Roosendaal/Nispen-1)

Bruinink, J.E., A.G. van Dijk
Onderzoek onder jongeren in Roosendaal deel 3: samenvatting en aanbevelingen
Amsterdam, 1990 (Roosendaal/Nispen-1)

Bruinink, J.E., A.G. van Dijk, R.P. van Uffelen
Vier jaar ervaring met bestuurlijke preventie in Roosendaal
Amsterdam, 1990 (Roosendaal/Nispen-1)

Bruins, P.
Voetbalsupporters, bierfietsen en fluitjesgevechten; evaluatie-onderzoek suppor-
tersproject De Hamslag, Den Bosch
Utrecht, 1990 ('s-Hertogenbosch-1)

Bureau Criminaliteitspreventie Van Dijk en Van Soomeren
Bedrijfsleven en criminaliteit; kerngetallen uit de eerste Nederlandse slachtoffer-
enquête onder bedrijven
Den Haag, Ministerie van Justitie, Directie Criminaliteitspreventie, Stafafdeling
Informatievoorziening, 1990 (Bureau Criminaliteitspreventie-1)

Bureau onderzoek en statistiek
Evaluatie cursus inbraakpreventie
1989 (Amersfoort-2)

Burik, A.E. van
Eindrapportage evaluatie experiment voetbalvandalisme en jeugdwelzijn Rotter-
dam
Amsterdam, 1990a (Rotterdam-3)

Burik, A.E. van
Eindrapportage evaluatie experiment voetbalvandalisme en jeugdwelzijn Zwolle
Amsterdam, 1990b (Zwolle-2)

Burik, A.E. van, A.G. van Dijk
Proefproject buurtpreventie in Arnhem, eindrapport
Amsterdam, 1988 (Arnhem-1)
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Burik, A.E. van, I.H.J. Starmans
Evaluatie beleidsexperimenten veel voorkomende criminaliteit Hoog Catharijne
Utrecht, 1990 (Utrecht-4)

Christophe, P.W.G.M., L.J. Clement
Wie het kleine niet weert ...; bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van veel
voorkomende criminaliteit
Tilburg, 1988 (Katholieke Universiteit Brabant-1)

Clemens, M.W.L.
Gemeenten en speelautomaten
Tilburg, 1990 (Katholieke Universiteit Brabant-2)

Cliteur, P., R. Riemsma
Evaluatie van het disconachtvervoer
Enschede, 1989 (Hengelo-2)

Coenen, M.
Hoogbouw en sociale veiligheid in Capelle aan den Ussel
Delft, Delftse Universitaire Pers, 1989 (Capelle ald IJssel-1)

Colder, J.C.
Het winkelcentraproject: Preventie van kleine criminaliteit
Den Haag, SDU, 1987 (Utrecht-6)

Delft, L. van, H. van der Ven
Uitzicht op de overkant, een sociaal veiliger woonomgeving kavel 6
Delft, Delftse Universitaire Pers, 1989a (Den Haag-3)

Delft, L. van, H. van der Ven
Beperkt uitzicht op de overkant, een sociaal veiliger woonomgeving kavel 6
Delft, Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieu-
wing, 1989b (Den Haag-3)

Den Helder
Evaluatieverslag deel-projekt NS-station Den Helder-Zuid
1990a (Den Helder-2)

Den Helder
Evaluatieverslag van het gemeentelijk project samenleving en criminaliteit
1987-1990
Den Helder, 1990b (Den Helder-3)

Deventer
Rapportage project bestrijding voetbalvandalisme, 1987/1990 Deventer
ongedateerd (Deventer-1)

Deventer
Evaluatie project bestrijding voetbalvandalisme, 1987/1990 Deventer
1990 (Deventer-1)

Dienst Sociale Zaken gemeente Nijmegen, afdeling OPB&V
Evaluatie van het projektplan auto-inbraken
1988 (Nijmegen-2)

Dijk, A.G. van
Evaluatieverslag preventie winkeldiefstal aug. '87
Amsterdam, 1987 (Delft-3)
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Dijk, A.G. van, M. Horde
Preventie rond Amsterdamse pleinen; een voorbeeld van sociale vernieuwing
Amsterdam, 1990 (Amsterdam-3)

Dillerop, H.
Project poenale voorlichting uitgevoerd in Nijmegen van februari 1989 tot juli
1990
Nijmegen, 1990 (Arrondisement Arnhem-1)

Elsinga, M.
Verloedering verleden tijd voor de Gilliswijk
Delft, Delftse Universitaire Pers, 1990 (Delft-2)

Etman, O.
Aanpak van ongeregeldheden tijdens jaarwisseling in Geldermalsen
Den Haag, 1990a (Geldermalsen-1)

Etman, O.
De invloed van discovervoer op de openbare orde te Berlikum
Den Haag, 1990b (Menaldumadeel-1)

Etman, 0., H. Bosveld
Festiviteiten ter beteugeling van overlast tijdens de jaarwisseling in Leeuwarden
Den Haag, 1990 (Leeuwarden-1)

Etman, 0., T. de Ruiter
In beweging, voortgangsverslag
1988 (Zaanstad-1)

Eysink Smeets & Etman
Het project Wijkintegratie Zevenhuizen te Apeldoorn
Den Haag, 1990 (Apeldoorn-1)

Geerts, R.W.M., C.H. van Heel
Heling in Nijmegen en omgeving
Nijmegen, Onderzoek- en adviesbureau Geerts, 1988 (Nijmegen-4)

Geldrop
Evaluatieverslag bestuurlijk preventieproject Vandalisme 1988
Geldrop, 1988 (Geldrop-1)

Gemeentepolitie Bussum
Enquete bewaakte stallingsmogelijkheden voor fietsen; project Bestuurlijke pre-
ventie kleine Criminaliteit Bussum
1987 (Bussum-1)

Gemeentepolitie Hengelo
Disconachtvervoer Twente
1990 (Hengelo-2)

Gijtenbeek, J., C.A. van 't Hoff
Hoezo verloren? Bemiddeling voor Marokkaanse jongeren
Amsterdam, Stichting Kohnstamm Fonds voor Onderwijsresearch, SCO, 1990
(Amersfoort-1)

Graaf, H. van de, M. The, H.C. de Visch Eybergen
Netwerken bij bestuurlijke criminaliteitspreventie; een onderzoek naar de samen-
werking tussen gemeenten en externe actoren bij de bestrijding van veel voorko-
mende criminaliteit
Amsterdam, 1989 (Vrije Universiteit-1)
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Gunther Moor, L., J. Peeters, J. Terpstra
Heling onder jongeren; een verkennend onderzoek onder leerlingen op vier
scholen in Arnhem
Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, 1990 (Arnhem-5)

Den Haag
Evaluatie project oud en nieuw vandalisme jaarwisseling 1986/1987
1987 (Den Haag-2)

Haarlem
Haarlem heel; bestuurlijke preventie van criminaliteit, voortgangsrapportage en
actieprogramma 1987-1990
1988 (Haarlem-1)

Haarlem
Haarlem heel: voortgangsrapportage 1989; hoofdlijnen en ontwikkelingen rond
de bestuurlijke preventie van criminaliteit
1989 (Haarlem-1)

Hauber, A., L. Toornvliet, A. Zandbergen
Preventie-experimentjeugdcriminaliteit in Krimpen aan den Ussel, eindrapport
Leiden, 1990 (Krimpen aan den IJssel-2)

Haveman, R.H.
Tikken in de kieteltuin
Utrecht, 1987 (Hengelo-1)

Heerenveen
Evaluatie project Muntflats
1989 (Heerenveen-1)

Heerhugowaard
Eindrapport congiergeproject in jongerencentrum Kompleks beheerd door de
Algemene Jeugdraad
1989 (Heerhugowaard-2)

Heerlen
Verslag van de werkzaamheden in het kader van de bestuurlijke preventie veel
voorkomende criminaliteit, inclusief het HALT-project, over de periode 1988
t/m medio 1990
Heerlen, 1990 (Heerlen-1)

Hees, R.P.J. van, L.J.A.R. van der Klugt
Anti-bekladdingsmiddelen, een onderzoek naar de effectiviteit van beschikbare
middelen en de mogelijk nadelige invloeden ervan op de ondergrond
TNO, 1990 (Stichting Bouwresearch-1)

's-Hertogenbosch '
Evaluatie herinrichtingsprojecten en onderwijsprojecten Den Bosch 1986 januari
1990
ongedateerd ('s-Hertogenbosch-2 en -4)

's-Hertogenbosch
Evaluatie projekt bestrijding fietsendiefstal
1990 ('s-Hertogenbosch-3)

Hesseling, R.
Kleine criminaliteit in Utrecht, een case studie
Den Haag, Staatsuitgeverij 1986 (Commissie-Roethof-1)
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Hesseling, R., M. van Hunnik
Criminaliteitsproblematiek in en rond Hoog Catharijne, een voorstudie
Utrecht, 1987 (Utrecht-1)

Hesseling, R.B.P., E.H.M. van Wees, B.M. van Dalen, R.A.W.M. Maas
Huismeesters in problematische woningcomplexen; het effect van huismeesters
op criminaliteit en verhuurbaarheid in de na-oorlogse etagebouw
1991 (Huismeesters-1)

Hilhorst, N.C., A.G. van Dijk, H.H. van der Brug, 1. Meijs
Evaluatie experiment voetbalvandalisme en jeugdwelzijn FC Den Haag
Amsterdam, 1990 (Den Haag-7)

Hilversum
Het project Verlichting van achterpaden
1990 (Hilversum-1)

Horde, M., C. Verwoerd
Aantobben of aftoppen; problemen in hoogbouwflats Magistraatwijk Middelburg
1988 (Middelburg-1)

Hummel, R. van, F. van der Molen
Buurtpreventie-experimenten in Amsterdam, eindrapport
Amsterdam, 1988 (Amsterdam-2)

Hunting, L., V. Wisman-de Kreek
HALT, een kwestie van goed aanpakken: 1988-1989 verslag le jaar HALT
Haarlem/Velsen
Begeleidingscommissie Halt, 1989 (Haarlem-1)

Kapteyn, P.
Winkeldiefstal in Europees perspectief; een vergelijkend onderzoek in Amster-
dam, Zi rich en Munchen
Arnhem, Gouda Quint, 1989 (Universiteit van Amsterdam-1)
WODC nr. 91

Kats, R.
Eindevaluatie van het straathoekwerk-project
1990 (Maassluis-1)

Kees, P.E.
Stadswachten in Dordrecht, een onderzoek naar de effecten van het project
Stadswachten in het centrum van Dordrecht
1990 (Dordrecht-2)

Kruissink, M., C. Verwers
Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme; eindrapport van een evalua-
tie-onderzoek naar Halt-projecten
Arnhem, Gouda Quint, 1989 (HALT-Nederland 1)
WODC nr. 97

Kruize, P.
Evaluatie-verslag van het sec project helingbestrijding
1990 (Den Haag-6)

Kuttschreuter, M., O. Wiegman
Massamediale en persoonlijke publieksvoorlichting in een samenwerkingsproject
in Overijssel-Oost: Samenvatting en integratie van onderzoeksgegevens
Enschede, Universiteit Twente, Vakgroep Psychologie, 1990 (Provincie
Overijssel Oost-1)
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Laar, H. van, T. Muller
Vandalismebestrijding in Alkmaar; een evaluatieonderzoek naar preventieve
maatregelen in de wijk Huiswaard 1 en 2
ongedateerd (Allonaar-1, -2, -3, -5 en -6)

Leeuw, F.L., E. van der Hoeven
Sociale bindingen van jongeren, kleine criminaliteit en beleid; belangrijkste
resultaten van een 'stand van zaken'-studie naar het empirisch gehalte van een
beleidstheorie
Leiden, DSWO pers, 1989 (Lisbon-1)

Meijberg, B.
Achteraf bekeken ...; een evaluatieverslag van de activiteiten van Muziektheater-
groep De Opmaat
Groningen, 1987 (Stichting De Opmaat-1)

Meijer, J.H., M.M.H. Quanjel, J.P.S. Fiselier
Criminaliteitspreventie en randgroepjongeren: Het preventieproject kleine crimi-
naliteit van de stichting Open Jongerencentrum OJCOSS
Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 1990 (Oss-1)

Mertens & Partners c.v.
Als je je er mee bemoeit ...; verslag van een onderzoek naar de relatie crimina-
liteit - verenigingsleven met bestuurlijke aanbevelingen uitgevoerd in opdracht
van het Gemeentebestuur Landgraaf
Vianen, 1988 (Landgraaf-1)

Mutsaers, M., L. Boendermaker
Criminaliteitspreventie in het onderwijs; eerste deelexperiment: spijbelcontrole
Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1990 (Utrecht-2)

Oers, J.G.F. van
De rondedans om de heling; onderzoek naar de effecten van de registercontrole
op de markten van Kasterburg
Amsterdam, 1990 (Kasterburg-1)

Pinkster, H.
Schoolverzuim en kleine criminaliteit
1990 (Groningen-3)
OVB-reeks nr. 9

Poppe, P.E.F., H. Olthof
Voorlichtingsproject arrondisementsparket Leeuwarden, verslag evaluatieonder-
zoek
Leeuwarden, 1990 (Arrondisement Leeuwarden-3)

Projectgroep bestrijding vandalisme
Evaluatie naar aanleiding van, een nota vandalisme in Terneuzen, aanzet tot een
aanpak; 5 jaar projectgroep bestrijding vandalisme
Terneuzen, 1989 (Terneuzen-1)

Quanjel, M., J. Meijer, J. Fiselier
Evaluatieverslag van het preventieproject kleine criminaliteit Etten-Leur
Nijmegen, 1989 (Enen-Leur-1)

Rienks, J., E. Konijn
Effectenonderzoek'De astronauten', muziektheatergroep 'De Opmaat'
Groningen, 1987 (Stichting De Opmaat 1)
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Rijkspolitie Bergen, Egmond, Schoorl en Heiloo
Project auto inbraak
1987 (Egmond-1)

Rombouts, B.
Blinkende knopen aan de deur; beknopt verslag van een onderzoek naar onvei-
ligheidsgevoelens van ouderen in de gemeente Hoogeloon c.a.
1989 (Hoogeloon c.a.-1)

Ruiter, T. de, O. Etman
Sportproject Zaanstad
Den Haag, 1990 (Zaanstad-1)

Savornin Lohman, P. de, P. van Soomeren
Evaluatie bestuurlijke preventie in Haarlem; eindrapportage
1990 (Haarlem-1)

Savornin Lohman, P.M. de, A.G. van Dijk, H.H. van der Brug, J. Meijs
Evaluatie experiment voetbalvandalisme en jeugdwelzijn Amsterdam
Amsterdam, 1990 (Amsterdam-5)

Slits, L.H.M.
Elk zijn recht, voor de vrouw een gevecht; een evaluatieonderzoek naar cursus-
sen zelfverdediging
1990 (Almelo-3 en Deventer-4)

Spickenheuer, J.L.P.
Milieuwachters
Amsterdam, 1990 (Maarheeze-1)

Spickenheuer, J.L.P. en O. Etman
De officier van Justitie als coordinator van de criminaliteitsbestrijding
Amsterdam, 1990 (Arrondisement Leeuwarden-2)

Spijkenisse
Door schade en klachten wijs? Evaluatierapport van het project schade- en
klachtenregistratie in de gemeente Spijkenisse (maart '88 - februari-90)
1990 (Spijkenisse-1)

Terlouw, G.J.
Criminaliteitspreventie onder allochtonen; evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
Arnhem, Gouda Quint, 1991 (Gouda-1)
WODC nr. 109

Terpstra, J., L. Gunther Moor
Preventief Jongerenwerk; evaluatie van een wijkgerichte aanpak
Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, 1990 (Kanaalstad-
1)

Tilburg
Evaluatieverslag project multifunctioneel politievoertuig De Schakel
1989 (Tilburg-1)

Uffelen, R.P. van, A.G. van Dijk, H.H. van der Brug, J. Meijs
Evaluatie experiment voetbalvandalisme en jeugdwelzijn Eindhoven
Amsterdam, 1990a (Eindhoven-4)
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Uffelen, R.P. van, A.G. van Dijk, H.H. van der Brug, J. Meijs
Evaluatie experiment voetbalvandalisme en jeugdwelzijn Utrecht
Amsterdam, 1990b (Utrecht-7)

Ven, H. van der
Opkomst en ondergang van de Tjalk
Delft, Delftse Universitaire Pers, 1989 (Technische Universiteit Delft-))

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Gemeenten en veel voorkomende criminaliteit, een inventarisatie van preventieve
bestuurlijke activiteiten; deel 1 analyse
Den Haag, VNG-uitgeverij, 1988 (Vereniging van Nederlandse Gemeenten-2)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Criminaliteit en beleid; bestuurlijke preventie in gemeenten
Den Haag, VNG-Uitgeverij, 1989 (Vereniging van Nederlandse Gemeenten-5)

Vermeeren, J.
Sloop in de Falgabuurt?
Delft, Delftse Universitaire Pers, 1989 (Technische Universiteit Delft-1)

Vleggeert, M.C., M.E. Roozendaal
Bestuurlijke preventie van jeugdcriminalteit; evaluatie van het project jeugd-
brandweer te Deventer
1988 (Deventer-3)

Voordt, D.J.M. van der, H.B.R. van Wegen
Toetsing van de interim-checklist sociale veiligheid en gebouwde omgeving
Delft, Delftse Universitaire Pers, 1988 (Den Haag-4)

Voskamp, J.H.
Eindrapportage evaluatie-onderzoek Avanda Hoorn
Amersfoort, 1988 (Hoorn-1)

Voskamp, J.H.
Experiment intensieve aanpak problematiek randgroepjongeren en drugsverslaaf-
den te Den Helder; vierde tussentijdse rapportage
Amersfoort, 1989 (Den Helder-1)

Voskamp, J.H.
Experiment intensieve aanpak problematiek rangroepjongeren en drugsverslaaf-
den te Den Helder; eindrapportage
Amersfoort, 1990 (Den Helder-1)

Walwijk, S. van
Eindrapport evaluatie proefproject openbare verlichting in Nieuwerkerk aan den
IJssel
Breda, 1988 (Nieuwerkerk a/d IJssel-1)

Walwijk, S. van
Geeren-Noord vier jaar verder; evaluatie van het experiment bestuurlijke pre-
ventie van vandalisme en kleine criminaliteit in Geeren-Noord, Breda
Breda, 1990 (Breda-1)

Wassenberg, F.
Hoptille: een idealistisch woonconcept op tilt
Delft, Delftse Universitaire Pers, 1989 (Technische Universiteit Del-1)
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Weert
Evaluatie bestuurlijke preventie criminaliteit Weert december 1986-december
1989
1990 (Weert-1, -2, -3, -4 en -5)

Werkgroep
Eindevaluatie Attentie Criminaliteitspreventie
Pijnacker, 1988 (Nootdorp/Pijnacker-1)

Werkgroep Oud en Nieuw
Preventie overlast jaarwisseling Haarlem: evaluatie-verslag
1990 (Haarlem-1)

Woerden
Rapportage aanschaffing beveiligingsinstallaties scholen
1987 (Woerden-1)

Woon/Energie
Werken aan sociale veiligheid, een kwestie van kijken en kiezen
Den Haag, VNG-Uitgeverij, 1990 (Nederlandse Vrouwen Raad / VAC-1)

Woudenberg
Eindrapport projekt School jeugd en vandalisme
1987 (Woudenberg-1)

Zeijl, R.M. van
Boulevard Zuid, verslag van een veranderingsproces
1989 (Rotterdam-5)

Zeilstra, M.I., H.G. van Andel
Evaluatie van het schadebemiddelingsprojectbij de Leidse politie
Den Haag, Ministerie van Justitie, WODC, 1989 (Leiden-1)

Zieverink, H.J.A.
Brandstichting uit vandalisme; verslag van een haalbaarheidsstudie
Leiden, Werkgroep veiligheid, 1990. (Rijksuniversiteit Leiden / TBBS-1)

Zoetermeer
Evaluatie (deel)projecten bestuurlijke preventie veel voorkomende criminaliteit
Zoetermeer, 1990 (Zoetermeer-1 en -2)
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1987

76. Alimentatie na scheiding in 1982
dr. C. van der Werf m.m.v. B.J. W. Docter-Schamhardt

77. Indirect onderscheid tussen migranten en autochtonen in de WAO
mr. P.E. Minderhoud,• R. 0. Radema

78. In dynamisch evenwicht
drs. M. Grapendaal

79. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

1988

80. Vervolging en Strafvordering bij Opiumwetdelicten
A. Rook,- J.J.A. Essers

81. Duurder recht, minder vraag?
drs. A. Klijn; m.m.v. G. Paulides

82. Schadevergoeding binnen het strafrecht
M. Junger; T. van Hecke

83. Vrouwen in detentie
M. Brouwers; M. Sampiemon

84. Rechterlijke uitspraken over de regeling van het gezag en de omgang bij
scheiding
dr. C. van der Werf; drs. E.M. Naborn; m.m.v. B.J.W. Docter-Schamhardt

85. Particuliere recherche: een verkenning van enige ontwikkelingen
drs. A. B. Hoogenboom

86. Een blik op de toekomst van de CRI: verslag van een onderzoek bij politie en
Openbaar Ministerie
drs. E. G.M. Nuijten-Edelbroek; drs. A. Slothouwer

87. Het winkelcentraproject: preventie van kleine criminaliteit
drs. J. C. Colder; m. m. v. drs. E. G.M. Nuijten-Edelbroek

88. Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader: het oordeel van het
slachtoffer
mr. drs. C. Colijn

Uitgave: Gouda Quint bv

1989

89. Ik zal eens even vragen naar zijn naam: voor- en nadelen van een legitimatie-
plicht
dr. G.J. Veerman; G. Paulides; dr. E.J. Hofstee
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90. Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I
M. Junger,• M. Zeilstra

91. Winkeldiefstal in Europees perspectief. Een vergelijkend onderzoek in
Amsterdam, Zi rich en Mi nchen
P. Kapteyn

92. Groepscommandanten bij de Rijkspolitie. Een beschrijvend onderzoek naar
hun werk en werkbeleving
drs. J.L. van Emmerik

93. Scheidingsmanieren. Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in
multidisciplinaire vroeghulp
drs. E.G.A. Hekman; drs. A. Klijn

94. Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland
drs. M.M.J. Aalberts

95. Tbs en recidive. Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking
gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
drs. J.L. van Emmerik

96. Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF. Verslag
van een verkennend onderzoek
mr. drs. C. Cozijn

97. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatie-
onderzoek naar Halt-projecten
drs. M. Kruissink; drs. C. Verwers

1990

98. Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten van slachtofferhulp en
primaire opvang
Carl. H.D. Steinmetz

99. De Kwartaalkursus en recidive. Een onderzoek naar de effecten van het
experiment Kwartaalkursus
P.H. van der Laan; A.A.M. Essers

100. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

101. Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-
onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven
drs. M.L Zeilstras drs. H. G. van Andel

102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman

103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P.C. van Duyne; drs. R.F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn

104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M.M. Kommer

1991

105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werf
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106. Politie en milieuwethandhaving
drs. E.A.J.M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minder-
heden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder

108. Voorlichting over vandalisme doorgelicht. Evaluatie-onderzoek van een
grootschalige voorlichtingscampagne en studie naar (on)mogelijkheden van
voorlichting
mr. drs. R.F.A. van den Bedem; mm v. E. C. van den Heuvel, H. Schelling,
A. Schiewold

109. Criminaliteitspreventie onder allochtonen. Evaluatie van een project voor
Marokkaanse jongeren
drs. G.J. Terlouw; m.m.v. drs. G. Susanne

110. Het gerechtelijk vooronderzoek in woord en daad
dr. C. van der Werff, dr. M.W. Bol; mm. v. B.J.W. Docter-Schamhardt

111. Aansprakelijkheid op grond van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij
Faillissement
mr. drs. C. Cozijn

112. Evaluatie-onderzoek jeugdreclassering: de effectmeting
drs. E.C. Spaans; drs. L. Doornhein

113. Vuurwapencriminaliteit in het vizier. Een onderzoek bij politie en justitie
drs. M. Kruissink; m.m.v. drs. R.F. Kouwenberg

114. Prejop. Een preventieproject voor jongeren met politiecontacten in Amsterdam
drs. L. Boendermaker; drs. S.M. Schneider

115. De economie van het drugsbestaan. Criminaliteit als expressie van levensstijl
en loopbaan
drs. M. Grapendaal; drs. Ed. Leuw; mr. drs. J.M. Nelen

1992

116. SchadebemiddelingsprojectMiddelburg
mr. T. van Hecke; drs. J. Wenuners

117. Preventiestrategieën in de praktijk. Een meta-evaluatie van criminaliteits-
preventieprojecten
drs. W. Polder; drs. F.J. C. van Vlaardingen
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