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1 	lnleiding 

In de periode 1991-1993 kwamen achttien projeeten in twaalf steden in 
aanmerking voor een subsidie van het Ministerie van Justitie in het kader 
van de Tijdelijke ondersteuningsregeling integrale aanpak van criminaliteit 
op wijk- en buurtniveau. Met deze subsidie werd beoogd de integrale 
aanpak van criminaliteit op wijk- of buurtniveau te bevorderen. In de 
circulairel van de Staatssecretaris van justitie uit 1990 werd onder deze 
aanpak verstaan: 

"Een aanpak van veel voorkomende criminaliteit op een geografisch 
afgebakend gebied, door middel van een samenhangend pakket van 
maatregelen, waarbij wordt samengewerkt door gemeentelijke afdelingen 
en diensten, politie, justitie, maatschappelijke organisaties en 
bewoners/gebruikers". 

De doelstellingen van criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer zijn: 
reductie van criminaliteit, reductie van angst voor criminaliteit en 
verbetering van het leeficlimaat. Deze doelstellingen golden in principe voor 
alle achttien gesubsidieerde projecten. Omdat de problematiek niet in alle 
buurten het zelfde was, kon de wijze van aanpak (specifieke maatregelen) 
verschillen. 

Gelijktijdig met het besluit de achttien projecten te subsidieren nam de 
voormalige Directie Criminaliteitspreventie (DCP), die verantwoordelijk was 
voor de uitvoering van de regeling, het initiatief de projecten te laten 
evalueren. Aan het bureau Van Dijk, Van Soomeren en Partners BV werd 
de opdracht gegeven een procesevaluatie uit te voererf - , het WODC werd 
gevraagd de projecten op hun effecten te evalueren. Uitgaande van de 
doelstellingen van integraal buurtbeheer zouden in de effectevaluatie de 
volgende vragen beantwoord moeten worden: 

1. Is de criminal iteit afgenomen? 
2. Is de angst voor criminaliteit afgenomen? 
3. Is de leetbaarheid toegenomen? 

De effectevaluatie ging in 1991 van start. Eind 1994 besloot het WODC, in 
overleg met de begeleidingscommissie en de opdrachtgever, de 
effectevaluatie vervroegd te beeindigen, dat wil zeggen voordat alle 
voorgenomen onderzoeksactiviteiten waren uitgevoerd. Er waren twee 

1 	Tijdelijke ondersteuningsregeling integrale aanpak van eriminaliteit op wijk- en buurtniveau 
(DCP 90/176 D 24). 

2 	Zie voor de uitkomsten van deze proeesevaluatie Van Overbeeke en Van Soomeren (1994a, 
1994b, 1995). 
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redenen voor dit besluit. 

Ten eerste de constatering dat het onderzoek tot dan toe niet conform de 

oorspronkelijke opzet was dan wel kon worden uitgevoerd en mede daarom 

niet in staat zou zijn de oorspronkelijke onderzoeksvragen te beantwoorden. 

Ten tweede de twijfel of sommige van de nog geplande onderzoeks-

activiteiten wel gerealiseerd zouden kunnen worden en vermoedelijk al 

evenmin tot beantwoording van de onderzoeksvragen zouden leiden. 

Kortom, er was al het nodige mis gegaan met het onderzoek en de kans dat 

alles nog tot een goed einde zou kunnen worden gebracht werd klein geacht. 

Daar kwam bij dat in het onderzoeksteam steeds meer twijfels rezen over de 

vraag of destijds wel voor het juiste onderzoeksontwerp was gekozen. 

In deze notitie willen we nagaan wat er allemaal anders is gelopen dan 

verwacht en waardoor dat veroorzaakt is. Dit alles uiteraard met het doel in 

de toekomst soortgelijke debacles - die gepaard gaan met veel frustraties en 

met verspilling van veel gemeenschapsmiddelen en energie - te voorkomen. 

Ondanks de voortijdige beeindiging van het onderzoek heeft het 

onderzoek veel bruikbare informatie opgeleverd. Zo zijn in het kader van 

het onderzoek veel relevante en interessante gegevens over de projecten 

verzameld, die goed inzicht geven in de feitelijke gang van zaken bij een 

aantal buurtbeheerprojecten. Deze gegevens zijn neergelegd in het rapport 

'Criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer: beschrijving criminali-

teitspreventiemaatregelen in Arnhem. Eindhoven en Amsterdam' (Guerin en 

Hesseling, 1995). Een verslag van de uitkomsten van een effectevaluatie is 

het niet geworden, eerder die van een procesevaluatie. Daardoor vormt het 

rapport een waardevolle aanvulling op en deels ook verdieping van de 

procesevaluatie, zoals beschreven in de rapporten van Van Overbeeke en 

Van Soomeren (zie noot 2). 

In het navolgende worden de opzet en de verschillende stappen in de 

uitvoering van het onderzoek enigszins chronologisch weergegeven met 

daarbij een aanduiding van de ondervonden knelpunten en afwijkingen van 

het oorspronkelijke plan. 



2 Opzet en uitvoering van de 

effectevaluatie 

Er zijn achttien projecten in twaalf gemeenten in aanmerking gekomen voor 
de subsidie in het kader van criminaliteitspreventie via integraal 
buurtbeheer. Van meet af aan stond vast dat niet alle achttien projecten even 
grondig geevalueerd zouden kunnen worden. In overleg met de 
opdrachtgever werden drie projecten uitgekozen, die uitgebreider onderzocht 
zouden worden. Om uiteenlopende redenen - er was vertrouwen in de opzet, 
voorzover bekend was niet voorzien in een 'eigen' uitgebreide evaluatie en 
de wens een van de vier grote steden erbij te betrekken - werd gekozen voor 
Amsterdam (Smaragdbuure), Eindhoven (de Bennekel) en Arnhem 
(Malburgen-Oost en Malburgen-West). Besloten werd om naast dit 
effectonderzoek ook een meta-evaluatie uit te voeren van de overige vijftien 
projecten. Deze meta-evaluatie zou gebaseerd worden op de door de 
gemeenten aan te leveren gegevens 2  

2.1 Model voor het effectonderzoek 

Voor het etTectonderzoek in Amsterdam. Arnhem en Eindhoven ging de 
voorkeur uit naar het model van een voor - en nameting met onbehandelde 
controlegroepen (zie schema 1), ontleend aan Cook and Campbell (1979, p. 
103). Bij deze aanpak worden buurten met buurtbeheer (de experimentele 
buurten) en de buurten zonder buurtbeheer (de controle buurten) op twee 
meetmomenten met elkaar vergeleken. De voormeting vindt idealiter plaats 
vOOr de experimenten met integraal buurtbeheer en de nameting enkele jaren 
erna. 

Schema I: Voor- en nameting met onhehandelde controlegroep 

voormeting experiment nameting 

buurten met buurtbeheer 	01 	X 	02 

buurten zonder buurtbeheer 01 	 02 

1 	Deze buurt is geconcentreerd rondom het Smargadplein, dot een onderdeel vonnt van de 

Diamanthuurt. Om tnisverstanden te voorkomen worth hier verder de term Stnaragdbuurt 
gebruilct. 

2 	De aanlevering van gegevens door de gemeenten vonnde een van de subsidievoorwaarden. 



Tijdens het project zouden de maatregelen in kaart worden gebracht. De 
voor- en nameting zouden geschieden door middel van een bevolkingsen-
quete, waarmee inzicht verkregen zou moeten worden in mogelijk 
slachtofferschap van criminaliteit, de angst voor criminaliteit en in de leef-
baarheid van een buurt. Daarnaast zou aan de hand van politiecijfers een 
indruk gekregen kunnen worden van de ontwikkeling van de geregistreerde 
criminaliteit. Voorwaarde is dat bij de metingen gebruik wordt gemaakt van 
dezelfde instrumenten en in geval van de enquete ook van dezelfde respon-
denten om vergelijking mogelijk te maken. 

2.2 De keuze van de buurten met en zonder buurtbeheer 
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Zoals eerder vermeld zijn uit de achttien gehonoreerde projecten drie 
buurten in Amsterdam. Arnhem en Eindhoven uitgekozen voor een 
uitgebreide effectevaluatie. Uit de projectvoorstellen Meek dat deze drie 
projectbuurten onderling verschi1de qua bebouwing, bewonerssamenstelling 
en problematiek. Op basis van de gekozen onderzoeksbenadering moesten er 
naast de buurten met buurtbeheer ook buurten zonder buurtbeheer gekozen 
worden. In de buurten met buurtbeheer zouden verschillende maatregelen 
getroffen warden, die weer zouden moeten leiden tot bij voorbeeld vermin-
dering van vormen van criminaliteit in die buurten. In de buurten zonder 
buurtbeheer zouden soortgelijke maatregelen in principe afwezig moeten 
zijn. Door de ontwikkelingen in beide type buurten te vergelijken, is het dan 
mogelijk om het effect van huurtbeheer in kaart te brengen. 

Bij het maken van een keus voor de buurten zonder buurtbeheer was het 
de bedoeling um buurten te kiezen die glohaal vergelijkhaar zouden zijn met 
de buurten met buurtheheer op het gehied van onder andere het niveau van 
criminaliteit, vervuiling en de sociaal-economische samenstelling van de 
buurt (bijvoorbeeld het aandeel werklozen of etnische minderheden). De 
hiervoor benodigde informatie zou moeten komen van de gemeentelijke 
onderzoeksbureaus. Aangezien niet in iedere stad alle gewenste informatie 
beschikbaar was, kon niet steeds de zelfde procedure worden gevolgd bij het 
kiezen van de buurten zonder buurtbeheer. 

In Anthem zijn de buurten zonder buurtbeheer gekozen in overleg met de 
afdeling Beleid en Onderzoek van de gemeente Arnhem. Er is gekozen voor 
sociaal-economisch relatief zwakke wijken. Het totale controlegebied bestaat 
uit het centrum van de stad, gebieden die in Arnhem waren aangewezen als 
wijkbeheergebied en een aantal andere wijken. In Amsterdam is de 
Smaragdbuurt in de Pijp een onderdeel van de Amsterdamse 19e eeuwse 
gordel. Tijdens het project zou de buurtmanager van de experimentele buurt 
haar werkgebied van de Smaragdhuurt uit breiden naar de rest van de Pijp, 
waardoor dit werd uitgesloten als controlebuurt. Het bureau Onderzoek en 
Statistiek van de gemeente Amsterdam heeft dan ook aangeraden urn als 
controlebuurten de overige buurten van de 19e eeuwse gordel te gebruiken, 
namelijk Westerpark, Oud-West, Oust en Zeehurg. De gebieden van de 19e 
eeuwse gordel zijn in termen van sociaal economische factoren en qua 
bebouwde omgeving vrij homogeen. In Eindhoven is bij het kiezen van de 



buurten zonder buurtbeheer uitgegaan van het woninginbraakrisico per 
Voor elke wijk is het percentage woninginbraken berekend op basis 

van cijfers van de politie (wat betreft inbraken) en de gemeente (wat betreft 
het aantal woningen). In de projectbuurt De Bennekel (en een kleine aan-
grenzende wijk) bleek dit in 1990 6.3% en in 1989 4.4% te zijn. In 1990 
was dit voor Eindhoven als geheel 2.9% en in 1989 2.8%. De buurten 
zonder buurtbeheer zijn gekozen uit wijken waar het aantal inbraken boven 
het Eindhovense gemiddelde lag. In schema 2 is een overzicht te vinden van 
de buurten met en zonder buurtbeheer in de drie steden. 

Schema 2: Overzicht van de steden 

Amsterdam 

Experimentele buurten 	Controle buurten 

Smaragdbuurt (de Pijp) 

(ong. 4.000 inwoners)* 

Eindhoven 	De Bennekel 

(3.636 inwoners) 

Arnhem 	Malburgen-oost 
Malburgen-west 
(Immerloo***)gebieden 
(17.240 inwoners) 

* Schatting, er zijn geen precieze gegevens bekend. 
1 januari 1990. 

*** Per 1-1-1994 buurtbeheergebied bij Malburgen. 

* * 

19e eeuwse gordel: 
Westerpark, Oud-West, Oost, en 
Zeeburg 
(123.252 inwoners)** 

26 wijken waar relatief veel 
criminaliteit voorkomt 
(54.966 inwoners) 

Wijkbeheergebieden en 
niet-wijkbeheergebieden 

(49.170 inwoners) 

Na een bezoek aan de controlebuurten, zijn er nog enkele afgevallen, bij 
voorbeeld omdat er afgezien van een psychiatrische inrichting geen 
woningen stonden in de desbetreffende buurt, of omdat het om een 
industrieterrein bleek te gaan. Vastgesteld moet worden dat de buurten met 
buurtbeheer in de drie steden van elkaar verschilden en dat bovendien niet 
steeds op basis van de zelfde criteria buurten zonder buurtbeheer zijn 
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2 Gegevens over aangiften van buurthewoners van andere typen misdrijven, zoals bij voorbeeld 

autodiefstal of mishandeling, zijn minder geschikt om een indruk te Icrijgen van de 

geregistreerde criminaliteit in een buurt waarvan de bewoners slachtoffer worden, ()India deze 

feiten niet noodzakelijk in de eigen huurt hebben plaats gevonden. Anders dan bij woninginbraak 
kan men heel goed in een andere wijk van een dergelijk deliet slaehtoffer zijn geworden. 



gekozen. Daarmee werd enigszins afbreuk gedaan aan het gekozen 
onderzoeksdesign. Dat de analyse er te zijner tijd niet eenvoudiger op zou 
worden, moge oak duidelijk zijn. 

2.3 Onverwachte activiteiten in de buurten zonder buurtbeheer 
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Tijdens het onderzoek - v66rdat de nameting zou plaats vinden - is besloten 
een uitgebreide en kwalitatieve inventarisatie van de maatregelen per stad uit 
te voeren. Dit gebeurde door middel van interviews met verschillende 
functionarissen in de drie gemeenten (Guerin en Hesseling, 1995). Deze 
inventarisatie had niet alleen betrekking op de buurten met buurtbeheer, 
maar ook op de buurten zonder buurtbeheer. Doel van deze inventarisatie 
was na te gaan of er in de laatste type buurten inderdaad geen sprake was 
van buurtbeheeractiviteiten, omdat alleen dan deze buurten hun functie als 
controlebuurt zouden kunnen behouden. Daarnaast moest zekerheid 
verkregen worden over de vraag of in de buurten met buurtbeheer de 
beoogde maatregelen inderdaad na aanvang van het experiment uitgevoerd 
waren. 

In Arnhem bleek dat zowel in de buurten met als de buurten zonder 
buurtbeheer gedurende een, soms zeer, langdurig tijdsbestek al 
buurtbeheeraktiviteiten uitgevoerd werden. Voordat integraal buurtbeheer 
werd ingevoerd, waren sommige gebieden namelijk at door de gemeente 
aangewezen als wijkbeheergebieden waar allerlei buurtbeheeractiviteiten 
werden ontplooid. Deze buurten zonder buurtbeheer waren dus de facto 
geen controlebuurten meer. In Eindhoven is door de gemeente onderscheid 
gemaakt tussen integraal buurtbeheer en buurtbeheergebied. Daardoor vond 
er niet alleen in de projectbuurt, maar oak in andere aangewezen gebieden 
een bepaalde mate van buurtbeheer plaats. In sommige gebieden was al 
geruime tijd sprake van buurtbeheeractiviteiten, oak vO6r 1991. In 
Amsterdam bleek er een explosieve gruel van buurtbeheeraktiviteiten te zijn. 
Deze waren van relatief recente datum, namelijk tijdens de projectperiode 
van 1991-1993. Er werd dan oak veel bedrijvigheid op het 
buurtbeheergebied geconstateerd in under andere de controlebuurten. 

Samengevat komt het er op neer dat in sommige buurten al sprake was van 
buurtbeheer voordat het experiment 'officieel' van start ging. Achteraf 
bezien is er dan oak niet sprake geweest van een echte voormeting. 
Daarnaast was er in de controlebuurten in zekere mate sprake van 
buurtbeheeractiviteiten, waardoor zij bun functie van controlebuurt enigszins 
verloren. Deze laatste ontwikkeling hangt naar alle waarschijnlijkheid samen 
met de door Binnenlandse Zaken ter beschikking gestelde financiele midde-
len in het kader van de sociale vernieuwing. De sociale vernieuwing startte 
iets later dan de projecten criminaliteitspreventie via integraal buurtbeheer 
(Van der Wouden e.a., 1994). De activiteiten in het kader van de sociale 
vernieuwing leken vaak sterk op de activiteiten die in het kader van 
criminaliteitspreventie via integraal huurtbeheer waren gestart. Soms gingen 
de activiteiten in het kader van criminaliteitspreventie zelfs verder door het 



2.5 Steekproef 

leven onder de noemer sociale vernieuwing. De met DCP gesloten 
convenanten verloren aan zeggingskracht, ook al omdat vanaf 1992 de 
middelen voor de financiering van de buurtbeheerprojecten door Justitie zijn 
overgeheveld naar Binnenlandse Zaken. 

Dit alles droeg bij aan een verdere uitholling van het oorspronkelijke 
onderzoeksontwerp. Op een gegeven moment is dan ook besloten de 
zogenaamde buurten zonder buurtbeheer maar niet meer te betrekken bij de 
nameting; in deze buurten was er te vaak sprake van buurtbeheeractiviteiten. 
Als er in de buurten met buurtbeheer effecten zouden worden gevonden, dan 
was het niet meer mogelijk deze toe te schrijven aan buurtbeheer al1e6n. 

2.4 Bevolkingsenquete 
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Zoals gezegd zou de voormeting onder meer geschieden door middel van 
een bevolkingsenquete. Deze bevolkingsenquete bestond uit drie delen, te 
weten twee enquetes (een lange en een korte) en een observatieformulier. 
De lange enquete met 171 vragen betrof vragen over buurtbeheer met 
modules over leetbaarheid, criminaliteit en slachtofferschap 3 , 
angstgevoelens, projectactiviteiten, politic en kenmerken van de respondent. 
De korte enquete omvatte vijftien aanvullende vragen en werd slechts 
gebruikt wanneer een respondent slachtoffer van een bepaald delict was. Het 
observatieformulier van woonhuis en -omgeving van de respondent werd na 
afloop van het interview ingevuld door de enqueteur. Aangezien er grote 
aantallen allochtonen woonden in de te onderzoeken buurten zijn van de 
enquete vertalingen in het Arabische en Turks gemaakt. Hierdoor werd het 
mogelijk om allochtonen in hun eigen taal te ondervragen door allochtone 
enqueteurs. 

Geconstateerd moet worden dat de bij de voormeting gebruikte enquete 
niet in alle opzichten goed is geweest. Zo bleek de vragenlijst voor sommige 
respondenten te lang, met als gevolg dat zij het interview niet hebben willen 
afmaken. Anders dan in de aankondigingsbrief van de gemeenten stond 
vermeld, duurde het gesprek niet een half maar minstens een heel uur. Dat 
was al gebleken hij de pilot voorafgaande aan de eerste meting, maar 
kennelijk was dat voor de onderzoekers geen reden de enquete en/of de aan-
kondigingsbrief aan te passen. Voorts bleken sommige vragen uit de enquete 
te algemeen of verkeerd gesteld en onvoldoende toegespitst op de buurt. 
Hierdoor was het niet goed mogelijk om een goed beeld te krijgen van de 
misdrijven waarvan de bewoners slachtoffer zijn geworden in de buurt of 
van de angst voor criminaliteit.' 

Voor de bevolkingsenquete moesten steekproeven getrokken worden. Om zo 
representatief mogelijke steekproeven te krijgen zijn ruime leeftijdsgrenzen 

3 Bij de vragen over slaehtoffersehap van de respondent heeft de standaardbevolkingsenquete, 
ontwikkeld door de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, als voorbeeld gediend. 
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gekozen, namelijk van 15 tot en met 85 jaar. Het was de bedoeling om in 
Amsterdam en Eindhoven 390 interviews te realiseren in de buurten met 
buurtbeheer en 450 interviews in de buurten zonder buurtbeheer. In Arnhem 
zouden 420 interviews moeten worden gehouden in zowel de buurten met en 
zonder buurtbeheer; dit omdat in Arnhem de projectbuurt relatief groot was. 
Uitgangspunt voor de enquete was een zogenoemde panelopzet. Dat betekent 
dat in de voor- en nameting dezelfde respondenten worden geInterviewd. Dit 
bevordert een goede vergelijking tussen de verschillende meetmomenten en 
de tracering van eventuele veranderingen wordt beter. 

Een panelopzet op basis van natuurlijke personen impliceert dat de 
steekproeven op naam worden getrokken. In Arnhem en Eindhoven was dat 
mogelijk, in Amsterdam lag dat ingewikkelder. De procedure die in 
Amsterdam gevolgd zou moeten worden, zou het formeren van een 
representatieve en met de andere twee steden vergelijkbare steekproef 
bemoeilijkent Om die reden werd voor Amsterdam gekozen voor een 
steekproef van adressen, waarbij gewogen werd voor het aantal bewoners 
per adres. Afspraak was dat de eerst jarige van het huishouden uit het 
adressenbestand zou worden genterviewd. 

Om in Amsterdam de panelopzet zoveel mogelijk te benaderen zijn de 
volgende afspraken gemaakt. Als bij de nameting het oorspronkelijke 
huishouden er nog zou wonen, maar de respondent uit de voormeting zou 
zijn verhuisd, dan zou de eerst(volgende) jarige worden geinterviewd. 
Mocht het huishouden zijn vertrokken, dan zou de eerst jarige van het 
nieuwe huishouden worden gelnterviewd. Het adres werd als waarnemings- 
eenheid aangehouden en dus niet de persoon die bij de voormeting was gen-
terviewd. Bij dit alles ging men van de aanname uit dat tijdens de 
voormeting de namen van de respondenten genoteerd zouden worden. In de 
praktijk is dat echter (nagenoeg) niet gebeurd. Ook is verzuimd de respon-
denten te vragen of zij de volgende keer weer mee zouden willen doen aan 
het onderzoek. Evenmin zijn er tijdens de voormeting andere acties 
ondernomen om paneluitval tegen te gaan. Door deze aanpak was de kans 
allesbehalve klein dat bij een nameting in Amsterdam niet 'panelres-
pondenten' maar nieuwe respondenten zouden worden betrokken. 

De mogelijkheden voor een betrouwbare vergelijking werden er al met al 
niet groter op. En aangezien het erg arbeidsintensief en kostenverhogend 
zou zijn om na jaren weer te proberen om dezelfde respondent te inter-
viewen, is uiteindelijk geconcludeerd dat een panelopzet voor de nameting 
niet langer kon worden gehandhaald. 

4 In Amsterdam moot het verzoek om ecn steekproef op Imam te treklcen worden voorgelegd aim 

de Registmticeornissie. Gee(' die toestemming, clan moot Cr vervolgens eerst een Icaartje naar de 

betrokkenen worden gestuurd, waarin hen de mogelijkheid worth geboden hun bereidheid dan 

wel weigering nice te werken kenhaar te inaken. Verwacht werd dat door doze procedure eon, 

met de andere steden vergelijkhare, steekpmef slechts langzaam en moeizaam tot stand zou 

komen. 



2.6 Uitvoering van de voormeting 
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Voor het uitvoeren van de voormeting is het veldwerk uitbesteed aan het 
Leidse onderzoeksbureau Research voor Beleid. Dit bureau heeft de 
interviewers geselecteerd voor het afnemen van de interviews. Samen met 
het WODC zijn instructiebijeenkomsten voor de interviewers verzorgd. Het 
verwerken van de enquetes (de zogenaamde data-entry) werd verzorgd door 
hetzelfde onderzoeksbureau. Dit gedeelte van het bevolkingsonderzoek werd 
afgesloten door het aanleveren van de gegevens op diskette, de zogenaamde 
dataset. 

Al spoedig bleek dat er bij het interviewen jets was misgegaan. Zoals 
eerder vermeld vormt de Smaragdbuurt een onderdeel van de Diamantbuurt. 
Het bleek dat de interviews niet alleen waren afgenomen in de 
Smaragdbuurt maar ook in andere delen van de Diamantbuurt. Dit was het 
gevolg van het feit dat de gemeente, die zorg droeg voor het trekken van de 
steekproef, en de stadsdeelraden andere buurtgrenzen hanteren voor afbake-
ning van de Diamantbuurt. Besloten werd daarom nog eens 150 extra 
interviews te houden in de Smaragdbuurt. Dit kostte uiteraard veel extra tijd 
6n geld. 

Verder bleek de dataset nogal wat onvolkomenheden te hebben. Er waren 
verkeerde respondentnummers ingevuld, zodat een gedeelte van de 
respondenten uit de voormeting onbruikbaar was geworden voor de 
nameting. Voorts bleek dat er nogal wat verschillen waren in het totaal 
aantal respondenten bij de lange enquete en de korte enquete. In de lange 
enquete werd gevraagd of iemand slachtotTer was geworden van een bepaald 
delict. Vervolgens werd gevraagd of de respondent in het afgelopen jaar 
slachtoffer was geworden van dit delict. Als hier bevestigend op was 
geantwoord door de respondent, werd doorgevraagd aan de hand van de 
korte enquete met vragen over de plaats van het delict (bij voorbeeld thuis 
of elders). Dit impliceert dat het aantal korte enquetes gelijk moet zijn aan 
het aantal respondenten dat bevestigend heeft geantwoord op de vraag of zij 
'het afgelopen jaar' slachtoffer zijn geworden van een bepaald delict. In de 
praktijk verschilden deze aantallen van elkaar. Door deze verschillen in 
aantallen respondenten wordt het moeilijk om veranderingen die bij de 
nameting aan het licht treden te interpreteren. Niet uitgesloten mag worden 
dat eventuele veranderingen geheel of gedeeltelijk toegeschreven moeten 
worden aan de meetfouten in de voormeting. 

Nadat in de loop van 1994 steeds meer van deze onvolkomenheden aan 
het licht traden, werd duidelijk dat de bevolkingsenquete voor de 
voormeting in feite onbruikbaar was. En daarmee kreeg het 
onderzoeksontwerp een nieuwe knauw. 

2.7 De maatregeleninventarisatie en de nameting 

De voormeting vend plaats in 1991 in drie steden. Voor een adequate 
effectmeting zou het tweede meetmoment niet te kort en niet te lang na het 
eerste meetmoment moeten plaatsvinden. Bij een te korte intervalperiode 
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bestaat de kans dat de respondenten nog weinig of niets gemerkt (kunnen) 
hebben van het project in hun buurt. De antwoorden op voor- en nameting 
zullen dan weinig van elkaar verschillen. Bij een te lange intervalperiode 
zou het kunnen zijn dat bewoners, ook wanneer zij wel jets gemerkt hebben 
van buurtbeheer, het alweer vergeten kunnen zijn. Door gewenning zouden 
mogelijke meetbare effecten kunnen zijn weggeebd. Ms bij voorbeeld het 
aantal inbraken is gedaald, dan kan een bewoner hier al zozeer aan gewend 
zijn, dat op het moment van de nameting de criminaliteit in zijn beleving 
niet is veranderd. In de onderzoeksopzet leek een nameting na twee jaar - 
met andere woorden in 1993 - dus de beste aanpak. Deze keus is mede 
voortgekomen uit het felt dat de opdrachtgever na afloop van de 
subsidieperiode inzicht in de effecten wilden hebben. Het voornemen in 
1993 een nameting te houden werd echter niet uitgevoerd. 

Ten eerste omdat begin 1993 er een geheel nieuwe bezetting van het 
onderzoeksteam kwam, hetgeen tot een vertraging in de 
onderzoekswerkzaamheden leidde. Ten tweede was uit een eerste 
inventarisatie van de maatregelen gebleken dat niet in alle steden tegelijk is 
gestart met het project en dat niet alle maatregelen waren uitgevoerd. Het 
meten van de effecten van deze maatregelen was dus niet mogelijk in 1993. 
Het opschuiven van de nameting werd wenselijk geacht. Opschorten van de 
nameting naar het najaar van 1994 leek de beste optic. Dit gaf de 
onderzoekers ook de mogelijkheid om systematisch in kaart te brengen 
welke maatregelen per buurt uitgevoerd waren sinds de start van het project 
in 1991. 

De maatregeleninventarisatie is uitgevoerd in het voorjaar van 1994. Uit 
de inventarisatie bleek dat veel beoogde maatregelen pas in het laatste 
subsidiejaar uitgevoerd zouden worden. Bovendien bleek dat sommige 
maatregelen slechts betrekking hadden op specifieke plekken of doelgroepen 
in de buurt bijvoorheeld een plein of ouderen (Guerin en Hesseling, 1995). 
Deze uitkomsten riepen de methodologische vraag op of een design op basis 
van de buurt als analyse-eenheid iiherhaupt wel in staat zou zijn om 
eventuele effecten te meten. Een vraag waarmee ook Engelse onderzoekers 
geconfronteerd werden bij de evaluatie van het Safer Cities Programme 
(Ekblom, 1992). 

De uitkomsten van de maatregeleninventarisatie en het feit dat de 
voormeting niet bruikbaar bleek, was de aanleiding voor het samenstellen 
van een nieuwe kleine(re) enquete. Door wider andere gebruik te maken van 
retrospectieve vragen zou gepoogd worden um alsnog enkele indicatieve 
effecten op te sporen. Ter voorhereiding is een proefenquete opgesteld. Bij 
wijze van prod is deze enquete afgenomen hij tenminste due bewoners per 
stad. Na evaluatie van deze ervaringen zijn enkele aanpassingen in de 
enquete doorgevoerd, zodat in de zomer van 1994 de nieuwe enquete gereed 
was voor het uitvoeren van een tweede meting'. Het oorspronkelijke 
onderzoeksvoorstel werd aangepast om het onderzoek op alternatieve wijze 

$ Door het gehruik van een nieuw meetinstrutnent kan wet huger gesproken worden van een 

nameting. 



af te ronden. 
Zover kwam het echter niet. Voordat de tweede meting van start zou 

gaan, is de hele gang van zaken van de effectevaluatie nog eens op een rij 
gezet. De uitkomst van deze interne evaluatie was dat er onvoldoende 
'harde' resultaten van het onderzoek werden verwacht. Omdat daardoor de 
baten van een nieuw bevolkingsonderzoek niet meer tegen de kosten 
opwogen is besloten het onderzoek vervroegd af te ronden. Er is dan ook 
geen tweede meting uitgevoerd. 

2.8 Politiegegevens 

Bij het effectonderzoek zou ook gebruik gemaakt worden van 
politiegegevens. Bij het verzamelen van politiegegevens zouden 
aangiftecijfers per misdrijf (bij voorbeeld woninginbraak) voor de buurten 
met en zonder buurtbeheer worden vergaard voor de periode van 1991- 
1994. Het zou dan mogelijk zijn om een indruk te krijgen van de 
ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit. Met de verzameling van de 
politiegegevens is begonnen in de zomer van 1994. Nadat bekend werd dat 
het onderzoek vervroegd zou worden afgerond, is gestopt met het 
verzamelen van deze gegevens. 

2.9 Meta -evaluatie 

In de meta-evaluatie van de overige vijftien projecten zouden de zelfde 
onderzoeksvragen centraal staan als bij het effectonderzoek bij de drie 
projecten in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven: 

Is de criminaliteit afgenomen? 
Is de angst your criminaliteit afgenomen? 
Is de leetbaarheid toegenomen? 
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Een antwoord op deze vraag zou gegeven worden op basis van de 
uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat de gemeenten zelf zouden 
uitvoeren. Het zou dus gaan urn een (systematische) analyse van diverse 
schriftelijke bronnen, vergelijkbaar met de meta-evaluatie zoals die eerder is 
uitgevoerd rond de projecten die plaats vonden in het kader van het 
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit (Polder en Van Vlaardingen, 
1992). 
In de convenanten die de betrokken gemeenten sloten met DCP was de 
intentieverklaring opgenomen, dat de gemeenten gegevens zouden 
aanleveren voor de meta-evaluatie. DCP had al in 1991 aan de 
projectgemeenten een exemplaar gestuurd van het Stalenhoek criminaliteit, 
verval en onveiligheid (Van Overbeeke, De Savorning Lohman en Van 
Soomeren, 1991) en een exemplaar van de standaardbevolkingsenquete (Van 
Dijk, 1991). Het eerste is een boekwerk waarin voorbeelden van vragen zijn 
opgenomen vow.  het opstellen van een vragenlijst met onderwerpen als 
criminaliteit en onveiligheid, terwijI het laatste een uitgebreide vragenlijst is 
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voor (telefonisch) bevolkingsonderzoek naar onder andere slachtofferschap 
van criminaliteit. Hiermee zou een min of meer uniforme stroom van 
informatie bevorderd worden, waardoor vergelijking tussen de verschillende 
steden mogelijk zou worden. 

Ten tijde van de beslissing het onderzoek vervroegd af te ronden is bij de 
gemeenten gevraagd of er reeds evaluatierapporten beschikbaar waren. Door 
de eerder genoemde overheveling van gelden van Justitie naar Binnenlandse 
Zaken en het op gang komen van projecten in het kader van de sociale 
vernieuwing was de sturingskracht van de opdrachtgever (DCP) afgenomen. 
De convenanten verloren deels hun waarde en het werd als het ware aan de 
gemeenten overgelaten om al dan niet een evaluatie uit te voeren. tlit de 
inventarisatieronde in het najaar van 1994 kwam naar voren dat acht van de 
vijftien gemeenten evaluatiegegevens - in rapportagevorm - beschikbaar 
hadden. Van deze rapporten had slechts een klein rapport het karakter van 
een effectevaluatie. Er was geen aanleiding te denken dat op korte termijn 
meer bruikbaar materiaal beschikbaar zou komen. Dit alles was reden om 
verder af te zien van een meta-evaluatie. 



3 Conclusies 

Geconcludeerd kan worden dat er van de effectevaluatie weinig terecht is 
gekomen. Dat betreft zowel de uitvoering van de verschillende onderdelen 
van de effectevaluatie als de voorwaarden voor een goede effectevaluatie. 
Op het punt van uitvoering zien we dat de controlebuurten op grond van 
verschillende criteria werden gekozen. De voormeting door middel van een 
bevolkingsenquete vertoonde veel gebreken (lengte en kwaliteit vragenlijst) 
en werd ook nog eens gebrekkig uitgevoerd (verschillende typen steekproef 
en onbetrouwbare hantering van vragenlijsten door interviewers). Ook zijn 
er fouten gemaakt bij de technische verwerking van het enquetemateriaal. 
De voormeting was hierdoor grotendeels onbruikbaar. Bovendien waren 
onvoldoende maatregelen genomen om een betrouwbare nameting te kunnen 
houden op basis van een panelopzet. 

De voorwaarden voor een goede effectmeting waren ook verre van 
ideaal en de onderzoekers werden geconfronteerd met enkele onverwachte 
ontwikkelingen. De projectbuurten bleken niet in alle opzichten 
experimentele buurten in de zin dat pas hij de start van het experiment met 
buurtbeheeractiviteiten werd aangevangen. Bovendien was in veel 
controlebuurten, anders dan verwacht, wel degelijk sprake van 
buurtheheeractiviteiten. Echte controlebuurten waren het dus niet. Daardoor 
was het onmogelijk de gevolgen van aan- en afwezigheid van integraal 
buurtbeheer met elkaar te vergelijken. In het beste geval zou een 
vergelijking tussen wijken met buurtbeheer en wijken met nog wat extra 
buurtbeheer gemaakt kunnen worden. 

Een dergelijke aanpak kan verantwoord worden, wanneer er duidelijk 
zicht is op de stand van zaken. De mate waarin de buurten verschillen met 
betrekking tot de diverse activiteiten moet dan wet voldoende duidelijk zijn. 
Is dat filet het geval, dan zullen ernstige twijfels ontstaan over de inter-
pretatie van de beschikbaar gekomen gegevens. Aanvankelijk is er te weinig 
ondernomen om zicht te krijgen op huurtheheeractiviteiten in zowel de 
project- als de controlebuurten. Maar ook daarna is dit onvoldoende 
verkregen. Zo was er (aanvankelijk) onvoldoende aandacht voor de invloed 
van andere subsidies vanuit andere ministerie(s). De praktijk leert dat er 
allerlei maatschappelijke processen zijn, waarvoor - in steeds andere vormen 
en onder andere projectnamen - financiele middelen ter beschikking worden 
gesteld. Dit betekent dat als er op een bepaald moment goed zicht is op de 
situatie, dit na verloop van tijd alweer achterhaald kan zijn. Het gaat steeds 
om momentopnames; de maatschappelijke context wisselt bij voortduring. 
Bovendien wekte de integrale aanpak die werd voorgestaan, de indruk dat er 
vanaf het startsein van buurtbeheer een nieuw proces in gang zou worden 
gezet. Dat was niet altijd het geval. In veel gevallen was reeds een aanzet 
gemaakt, maar door het ter heschikking stellen van financiele middelen werd 
het mogelijk om een reeds ingezette koers uit te houwen en voort te zetten. 



Vaak bleken projecten een bundeling van gedeeltelijk al bestaande 
activiteiten. In het beste geval betekent een integrale aanpak dan een impuls 
te geven aan meer en betere afstemming tussen verschillende instanties in 
projectbuurten. Verder heeft de ene maatregel een grotere reikwijdte dan de 
andere. Zo zal de aanstelling van een huismeester in een flat (preventieve) 
betekenis (kunnen) hebben voor de gang zaken in die flat, maar niet voor de 
omliggende straten met eengezins-woningen. Een evaluatie moet hiermee 
rekening houden en betrekking hebben op zowel de maatregelen afzonderlijk 
als op het samenhangend pakket van maatregelen in een project. 

Met de huidige inzichten moet betwijfeld worden of de keuze voor het 
onderzoeksdesign, waarbij vooraf op basis van slechts de projectvoorstellen 
besloten is welke projecten geevalueerd worden en waarbij de buurt als 
analyse-eenheid fungeert, wel zo'n goede is geweest. Ook in Engeland is 
geconcludeerd dat effecten van projecten als buurtbeheer niet goed in kaart 
te brengen zijn op basis van uitsluitend het klassieke model van een voor- en 
nameting op basis van enkele project- en controlebuurten (Pawson en Tilley, 
1994; Ekblom en Pease, 1995; Ekblom, 1996). Daar komt bij dat in de 
oorspronkelijke opzet van het WODC-onderzoek er nauwelijks betrouwbare 
indicatoren aanwezig waren om ontwikkelingen met betrekking tot het 
vandalisme' in kaart te brengen. Politiecijfers op dit terrein zijn 'per 
definitie' onbetrouwbaar. Slachtofferonderzoek beperkt zich uitsluitend tot 
vernielingen van persoonlijk eigendom. Cijfers over vandalisme aan publiek 
eigendom (zoals speelvoorzieningen en scholen) waar sommige maatregelen 
betrekking op hadden ontbreken echter. Met andere woorden, het 
meetinstrumentarium was onvoldoende verfijnd om eventuele interventie-
effecten goed in kaart te brengen. 

Een laatste kwestie betreft het grow verschil tussen de beleidscyclus, de 
uitvoeringscyclus en de onderzoekscyclus. In de praktijk zijn veel maatre-
gelen pas uitgevoerd in het laatste subsidiejaar. Door de nameting te 
koppelen aan de afloop van de subsidieperiode kan men zich afvragen of er 
ilberhaupt wel effecten te meten zouden zijn geweest. De looptijd van de 
maatregelen is daarvoor te kort geweest. Sommige zouden zelfs nog 
uitgevoerd moeten warden. Dit brengt ons tot de conclusie dat bij de opzet 
van het WODC-onderzoek niet of nauwelijks rekening is gehouden met de 
dynamiek en weerbarstigheid van de praktijk. Het design van het onderzoek 
was ongeschikt en de looptijd te star. 

Voor het meten van effecten van buurtbeheer is het noodzakelijk om de 
stand van zaken in een buurt helder te krijgen voordat het experiment van 
start gaat. Dit betekent dat een voormeting pas gehouden kan worden na een 
uitvoerige inventarisatie van buurtbeheeractiviteiten in experimentele- en 
controlewijken. Vervolgens zou in het tijdsbestek tussen de voor- en 
nameting periodiek een inventarisatie moeten plaatsvinden om eventuele 
veranderingen te traceren. Bij het houden van een nameting zou een laatste 
inventarisatie moeten plaatsvinden urn de clan geldende stand van zaken mee 

I Tegengann van vandalistne vonnde een belangrijk aspect van vecl buurtbeheerprojecten. 
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te nemen bij de interpretatie van de gegevens. We hebben niet kunnen 
achterhalen waarom bij de start van het onderzoek deze werkwijze niet is 
gevolgd. 

Al met al resteert een beeld van veel zaken die fout zijn gelopen. Een 
groot aantal daarvan kunnen het WODC verweten worden: onvoldoende 
verdieping en analyse in het begin, keuze voor een verkeerd 
onderzoeksdesign, gebrekkige meetinstrumenten en een matige uitvoering. 
Al deze ontwikkelingen zijn te laat onderkend. Een eerdere aanpassing of 
beeindiging van het onderzoek was op zijn plaats geweest. Goed 
onderzoeksmanagment, waarvoor overigens binnen het WODC reeds de 
nodige aanzetten zijn gegeven, kunnen soortgelijke blamages en de daarmee 
gepaard gaande verspilling van gemeenschapsgelden en frustraties bij direct 
betrokkenen in de toekomst voorkomen. 
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