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1. Inleiding 

Bedrijven en andere betrokken partijen - waaronder politie, justitie en de lokale en centrale 
overheid - nemen verschillende maatregelen om de criminaliteit te bestrijden, waaronder de 
detailhandel op dit moment te lijden heeft.  
 
Reeds in 1986 schreef de Commissie Kleine Criminaliteit dat het inzicht in de effecten van 
bepaalde maatregelen op criminaliteit dient te worden vergroot. Dit inzicht zou essentieel 
zijn voor het ontwikkelen van beleid gericht op het terugdringen van criminaliteit.  
Heden ten dage bestaat bij beleidsmakers en bestuurders nog steeds een grote behoefte om 
effecten van concrete activiteiten, de inzet van middelen, beleid en maatregelen inzichtelijk 
te maken en te kunnen meten. Recente discussies omtrent het effect van bepaalde 
inspanningen ten aanzien van het criminaliteitsniveau in Nederland gaan over het maken 
van prestatieafspraken tussen korpsbeheerders en de ministers van Justitie en Binnenlandse 
Zaken, voorlichting op scholen aan jongeren, weerbaarheidstrainingen aan ouderen en de 
effectiviteit van cameratoezicht. 
 
Het meten van effecten blijkt in de praktijk echter steeds weer een lastige opgave te zijn. 
Het vinden van betrouwbare en reproduceerbare gegevens, het werken binnen wettelijk 
gestelde kaders, het hebben van goede beschrijvingen van projecten en maatregelen, het 
meetbaar maken van containerbegrippen zoals het begrip ‘veiligheid’, het zijn allemaal 
potentiële hindernissen die een goede meting in de weg staan. 
 
Dit roept de vraag op omtrent de haalbaarheid van effectmetingen; zijn dergelijke effecten 
in de praktijk wel te meten? En zijn gemeten effecten wel te koppelen aan de inzet van een 
bepaalde maatregel? Zeker wanneer het gaat om preventieve maatregelen. In de criminologie is 
nog relatief weinig onderzoek gedaan naar werking en effecten van preventieve maatregelen. 
De Amerikaanse onderzoekers Lurigo en Rosenbaum concluderen naar aanleiding van een 
serie meta-evaluaties dat we er tot dusver niet in geslaagd zijn om een empirisch 
onderbouwde basis te creëren, op basis waarvan de relatieve bijdrage van 
preventiemaatregelen valt te beoordelen. De meeste onderzoeken naar de effectiviteit van 
maatregelen slagen er niet in om betrouwbare en uniforme gegevens te genereren.1 
 
In 1992 verscheen het WODC –onderzoeksrapport ‘Preventiestrategieën in de praktijk’ 
waarin verslag wordt gedaan van een meta-evaluatie van evaluatieonderzoeken van 104 
preventieprojecten in Nederland. Op basis van deze meta-evaluatie concluderen de 
onderzoekers dat ze geen oordeel kunnen geven over het totale effect van de projecten op 
de criminaliteit. Wel concluderen ze dat de preventieve maatregelen onder bepaalde 
voorwaarden effectief kunnen zijn, meestal op betrekkelijk korte termijn. Onderzoek uit 
1998 van de Universiteit van Maryland naar de effectiviteit van interventies ter beperking 
van criminaliteit laat zien dat verschillende typen interventies wetenschappelijk bewezen 
effectief dan wel niet effectief zijn geweest.2 
 
Al deze onderzoeken laten het belang zien van inzicht in de werking en de effectiviteit van 
preventieve maatregelen. Een belangrijke vraag is dan: welke onderzoeksdesigns en welke 

                                                      
1  Lurigio, A.J., en D.P. Rosenbaum, Evaluation research in community crime prevention; a critical 

look at the field, Beverly Hills, 1986. 
2  Scherman, L.W. et al. , Preventing crime: What works, what doesn’t and what is promising, 1998.  
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indicatoren zijn geschikt om de effecten van preventieve maatregelen in de detailhandel te 
meten? En kan daarmee ook worden bepaald in welke mate de criminaliteit als gevolg van 
deze maatregelen daadwerkelijk is verminderd of voorkomen?  
 
Het doel van deze notitie is om meer inzicht te krijgen in de werking en de effectiviteit van 
preventieve maatregelen, in het bijzonder in de detailhandel. We hebben gekeken welke 
onderzoeksdesigns en indicatoren geschikt zijn om de effecten van preventieve maatregelen 
in de detailhandel te meten. Dit hebben we in de eerste plaats gedaan door middel van 
deskresearch en telefonische interviews. Daarnaast hebben we een expertmeeting 
georganiseerd, waarbij deskundigen en betrokkenen bijeen zijn gebracht om te discussiëren 
over de problematiek rond het meten van effectiviteit van preventieve maatregelen in de 
detailhandel.  
 
Tijdens de expertmeeting hebben we drie hoofdtypen van maatregelen in de detailhandel 
onderscheiden, namelijk:  
 
1. Organisatorische maatregelen: voorlichting en communicatie (zoals bordjes en stickers) en 

‘toezicht’ door personeel (zoals winkelpersoneel begroet klant);  
2. Bouwkundige maatregelen: zoals het aanbrengen van hang- en sluitwerk 3 sterren;  
3. Technisch, elektronische maatregelen: camera’s (bijvoorbeeld camera gericht op de ingang), 

productbeveiliging (vb. antidiefstal tags) en wijze van aanbieden (bijvoorbeeld 
inrichting van een winkel).  

 
Bij elke maatregel hebben we gekeken welke factoren (en mechanismen) de effecten en het 
succes van een bepaalde maatregel bepalen, welke meetbare indicatoren en criteria kunnen 
worden gebruikt om de effectiviteit van dergelijke maatregelen te meten en welke 
onderzoeksmethoden kunnen worden ingezet om het effect van (een) dergelijke preventieve 
maatregel(en) te meten. Het overzicht in bijlage 1 geeft telkens kort weer: hoofd- en 
deeltypen maatregelen, een voorbeeld hiervan, indicator en methode om te meten.  
 
Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 gaan we in op het meten van effecten: welk soort effecten willen we meten, 
welke aspecten geven inzicht in de effectiviteit van een preventieve maatregel en op welk 
schaalniveau kun je meten. In hoofdstuk 3 beschrijven we verschillende invalshoeken, die 
aanknopingspunten kunnen bieden bij het zoeken naar onderzoeksmethoden voor het 
meten van effecten. Achtereenvolgens worden casestudie en experimenten, criminologische 
modellen en theorieën, onderzoeksdesigns uit de marketinghoek en ten slotte vormen van 
gedragsonderzoek besproken. In hoofdstuk 4 bezien we de mogelijke aanknopingspunten 
uit de uitvoeringspraktijk. We sluiten af met conclusies en aanbevelingen.  
 
In de bijlagen vindt u achtereenvolgens drie hoofdtypen maatregelen in de detailhandel, een 
matrix van praktijkvoorbeelden van effectmetingen, een overzicht van de deelnemers aan de 
expertmeeting en een overzicht van de (telefonisch) geïnterviewde sleutelpersonen.  
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2. Het meten van effecten 

De vraag “wat werkt?” wordt gemakkelijk gesteld. Wie deze vraag probeert te beantwoorden 
stuit al bij de eerste stap op verschillende vraagstukken en dilemma's: welke effecten moeten 
en kunnen daarvoor eigenlijk precies worden vastgesteld? 
 
Relatieve of absolute effecten? 

In de discussie omtrent de aanpak van criminaliteit, ook in de detailhandel, worden bij de 
effectiviteit van preventie nogal eens vraagtekens geplaatst. De vraag: “werkt preventie 
eigenlijk wel?” wordt al snel gesteld, waarbij vaak wordt gepleit voor een strenge, 
repressieve aanpak van wetsovertreders door politie en justitie. Dit terwijl diverse studies 
concluderen dat de werking van dergelijke repressieve maatregelen om de criminaliteit te 
bestrijden beperkt is. Of zoals Van Dijk e.a. het omschrijven: “De vaak teleurstellende 
uitkomsten van modern empirisch penologisch onderzoek naar de effectiviteit van 
bestaande straffen, hebben het vertrouwen in de maatschappelijk functies van het moderne 
strafrecht inmiddels enigszins ondergraven.” (Van Dijk e.a., 2002)  
 
Dit brengt ons bij een belangrijk punt ten aanzien van het meten van effecten: welk soort 
effecten willen we meten? Gaat het om het absolute effect van een preventieve maatregel, 
bijvoorbeeld: maatregel X heeft geleid tot een daling van 10% van het aantal winkel-
diefstallen? Of gaat het om het relatieve effect van een preventieve maatregel vergeleken met 
andere preventiemaatregelen: preventieve maatregel X levert ten opzichte van preventieve 
maatregel Y 10% minder winkeldiefstallen op? Of ligt de focus op het relat ieve effect van 
preventieve maatregel X ten opzichte van repressieve maatregel Y bij de aanpak van winkel-
diefstallen? Of is de kosten/batenverhouding van een preventieve maatregel het doel van de 
effectmeting? Voorafgaand aan het meten en het doen van uitspraken ten aanzien van 
effectiviteit van preventieve maatregelen is het van belang om te bepalen op welk type 
effect de focus van de preventieve maatregel ligt. 
 
 
In de literatuur wordt voornamelijk gesproken over effecten van een preventieve maatregel op  de 
criminaliteit. De detailhandel kijkt daarentegen, zo bleek uit de expertmeeting, meer naar de gevolgen 
van criminaliteit. Het effect van schade, derving en verlies aan goederen zijn voor de branche 
belangrijke(r) graadmeters of een preventieve maatregel al dan niet heeft gewerkt. Daarnaast zijn 
andere effecten van belang, die minder direct aan de maatregel verbonden lijken te zijn, zoals 
effecten op de houding van het personeel of de verandering in het percentage van het ziekteverzuim.  
 

 
Alleen effecten meten? 

Het meten hoeft zich niet te beperken tot het meten van alleen de uiteindelijke effecten van 
een preventieve maatregel. Een meting kan zich richten op een of meer van de volgende 
aspecten van de maatregel: 
 

- (Op welke wijze) is de preventieve maatregel uitgevoerd (procesevaluatie)? 

- Wat is de inhoud van de maatregel (inhoudsevaluatie)? 

- Welke effecten heeft de preventieve maatregel opgeleverd: analyse van bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van criminaliteit (effectevaluatie)? 
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Zuivere meetsituatie? 

In de instrumentele visie op het meten van effecten dient een onderzoeker een aantal 
stappen te nemen om een meting te kunnen verrichten. Hij of zij dient ten eerste meetbare 
indicatoren te formuleren. Deze indicatoren moeten worden ontwikkeld via een 
operationalisatie van begrippen, zoals het begrip ‘criminaliteit’. Vervolgens zijn data nodig. 
Deze data worden verkregen door bijvoorbeeld raadpleging van bronnen of door 
waarnemingen.  
 
In een ideaal onderzoeksdesign is er sprake van een zuiver experiment met een voormeting 
en een nameting, en van een gelijkwaardige experimentgroep en controlegroep. Een zuiver 
onderzoeksdesign is in de praktijk echter zelden mogelijk. Met name het realiseren van een 
gelijkwaardige experimenteer- en controlegroep vormt een (onder andere ethisch) probleem. 
 
Effectmeting naar schaalniveau 

Zicht op de beginsituatie is essentieel om überhaupt uitspraken te kunnen doen over de 
effecten die mogelijk zijn ontstaan als gevolg van uitvoeren van een preventieve maatregel. 
Een belangrijk aandachtspunt bij effectmetingen is het schaalniveau waarop de effecten 
worden gemeten. Een maatregel kan gericht zijn op een individuele winkelier (microniveau), 
op een bepaalde branche of een winkelgebied (mesoniveau), of op alle ondernemers in 
Nederland (macroniveau). Ook de effecten kunnen op diverse niveaus worden gemeten. 
Het meten van het effect van een maatregel op het aantal winkeldiefstallen in een specifieke 
winkel is eenvoudiger dan het aantonen van een effect op het aantal winkeldiefstallen bij alle 
ondernemingen in Nederland. Bovendien hoeft een afname van de winkeldiefstallen bij één 
winkel niet te betekenen dat het totale aantal winkeldiefstallen in Nederland is afgenomen 
(verplaatsingseffecten, zie verderop). 
 
Effectmeting met hindernissen 

Het meten van de effecten van preventieve maatregelen in de detailhandel is niet eenvoudig. 
Allereerst heeft een preventieve maatregel tot doel om een bepaalde vorm van criminaliteit 
te voorkomen, dus moet gemeten worden in hoeverre iets niet is gebeurd. Daarnaast is de 
effectiviteit niet zondermeer af te leiden uit een afname of het uitblijven van criminaliteit. 
Dit geldt immers alleen onder de veronderstelling ceteris paribus: alle andere invloeden zijn 
gelijk gebleven. In de praktijk is dat zelden het geval, bovendien weten we meestal niet of 
(alle) andere invloeden gelijk zijn gebleven. Bovendien wordt in veel gevallen meer dan één 
maatregel tegelijk genomen, waardoor de vraag rijst aan welke van die maatregelen de 
effecten dan toegeschreven mogen worden. Verder is er maar zelden een nulmeting gedaan. 
Veelal is het project al in gang gezet voor de start van het onderzoek. 
 
Andere knelpunten bij het meten van effecten kunnen zijn: 
 

- Het is niet meer te achterhalen op welke wijze de uitvoering van de maatregel in de 
praktijk precies heeft plaatsgevonden. 

- De registraties (bijvoorbeeld van aangiften) zijn niet volledig en betrouwbaar.  

- De causale relaties tussen interventie en effecten en de invloed van andere, deels zelfs 
onbekende factoren zijn niet vast te stellen. 

- Er is sprake van een tussentijdse wijziging in de projectopzet of de doelstelling.  

- Er is een spanningsveld tussen financiering en gedegen onderzoek. 
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Kijken naar een pakket van maatregelen 
Bovenstaande knelpunten werden ook bevestigd door deskundigen tijdens de expertmeeting. Vooral 
het geïsoleerd meten van een maatregel en het effect is een moeilijke opgave, zo bleek uit de 
discussie. Veelal wordt een maatregel in combinatie met andere maatregelen uitgevoerd, zodat het 
effect van die afzonderlijke maatregel moeilijk is te achterhalen. Een ondernemer gebruikt 
bijvoorbeeld nooit uitsluitend hang- en sluitwerk om zijn winkelpand veiliger te maken, maar voert 
tegelijkertijd andere maatregelen in. Bovendien werken veel maatregelen alleen in combinatie met 
andere maatregelen, denk bijvoorbeeld aan cameratoezicht dat alleen effectief is als er goed over 
gecommuniceerd is en opvolgingsactie mogelijk is.  
 
Volgens experts kun je in de praktijk dan ook alleen maar spreken over de effecten van een pakket 
aan maatregelen. Het effect van een preventieve maatregel is afhankelijk van andere toegepaste 
preventieve maatregelen, maar ook van bijvoorbeeld de gepercipieerde pakkans en de daadwerkelijke 
(repressieve) pakkans. Daarom is het volgens experts bij effectmeting van preventieve maatregelen 
alleen juist om te kijken naar het effect van een combinatie van maatregelen.  
 
Subtiele factoren meenemen 
In de praktijk blijkt dat het meten van een eenduidig ‘maatregelen – effect verband’ niet altijd 
mogelijk is. Het meten van effecten in de detailhandel is een dynamisch proces, waarbij niet alleen 
moet worden gekeken naar verschillende meetmomenten, maar ook naar meerdere indicatoren. Het 
effect van maatregelen is veelal afhankelijk van zogenaamde subtiele factoren. Als je bijvoorbeeld het 
effect wilt meten van de invoering van toezichthouders is het van belang om ook te kijken naar de 
houding van het personeel en de klanten. Volgens ondernemers zijn het vaak deze wat ‘zachtere’ 
factoren die het uiteindelijke effect van de maatregel in sterke mate beïnvloeden. De maatregel zelf 
laat zich dus niet beschrijven door vast te stellen dat er toezichthouders zijn, het is van belang waar 
en wanneer die toezichthouders in de winkel aanwezig zijn, hoe zij zich daarbij gedragen en 
opstellen, hoe de maatregel bij het personeel is geïntroduceerd (“wij hoeven nu niet meer op te 
letten, daar zijn anderen voor”) en hoe het personeel zich feitelijk is gaan gedragen in de nieuwe 
situatie (letten zij nog op, maken ze contact met klanten et cetera) en u iteraard welk beleid wordt 
gevoerd (aangifte of waarschuwing, bijvoorbeeld). 
 
Als meetmethode is hier de observatie erg geschikt, een design dat in marketingonderzoek veelvuldig 
wordt toegepast. Andere mogelijke invalshoeken om zachte gegevens hard te maken zijn volgens de 
experts de ‘mystery guest’ en de ‘artikel-weeg’ methode zoals ontwikkeld is door het Hoofd 
Bedrijfschap Detailhandel (HBD).3 Een tussenvariant is om te werken met mobiele interventieteams, 
zoals dat nu in verschillende regio’s gebeurt binnen een grote landelijke warenhuisketen – zij werken 
niet alleen preventief richting (georganiseerde) groepen veelplegers, maar signaleren ook de houding 
en gedrag van personeel in de winkel en adviseren daar vervolgens over. Ook de Modus-Operandi 
methode en daderonderzoek kunnen in de praktijk goede aanknopingspunten bieden.  
 
Tijdens de expertmeeting werd een drietal praktijkvoorbeelden gegeven over het effect van 
surveillance, het aanbieden van artikelen en het contact met de klant. Zo hadden allereerst twee 
vergelijkbare winkelconcerns tegelijkertijd surveillance ingevoerd. Na een periode bleek dat het 
concern mét winkelsurveillance meer derving had dan het concern zónder surveillance. 
Winkelsurveillance bleek in dit geval (een negatief) effect te hebben op het gedrag van het personeel 
en de klanten, waardoor de verwachte daling van de derving uitbleef.  

                                                      
3  De ‘mystery guest’ is een methode waarbij iemand wordt geobserveerd, zonder dat het personee l 

daarvan afweet. Bij de ‘artikel-weeg’ methode wordt per artikel een berekening gemaakt van de 
mogelijke risico’s van diefstal. Deze risico’s worden bepaald door verschillende factoren, 
bijvoorbeeld of het artikel al dan niet makkelijk te bewaren of te vervoeren is. De HBD beschikt 
over meer informatie met betrekking tot deze methode.  
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Ook de inrichting van de winkels blijkt van invloed op de ontwikkeling in de winkelcriminaliteit – 
echter niet altijd in een richting zoals men het zou verwachten. Zo zou men kunnen aannemen dat 
de omvang van de winkelcriminaliteit kleiner is in winkels met de artikelen achter glas en vitrines, dan 
in warenhuizen waar alle artikelen in de schappen liggen. Het blijkt echter dat deze vorm van 
aanbieden geenszins deze garantie biedt: ervaringen uit de detailhandel zelf tonen aan dat het ook 
mogelijk is dat de aard van de winkelcriminaliteit hierdoor verandert. Er wordt bijvoorbeeld meer 
opengebroken, er is veel ruitschade en er wordt meer uit de magazijnen gestolen in de 
eerstgenoemde winkel vergeleken met de tweede. 
 
Een derde praktijkvoorbeeld gaat over het effect van ‘goed contact met de klant’. Uit Amerikaans 
onderzoek door een accountantskantoor blijkt volgens sommige ondernemers dat het groeten van de 
klant en betrokkenheid van het personeel goede preventieve maatregelen zijn gebleken tegen diefstal. 
Regiopolitie Haaglanden adviseert dit bijvoorbeeld heel concreet aan winkeliers. De ondernemers 
onderschrijven dit ook uit eigen ervaring, maar tekenen daarbij aan dat het begroeten van klanten 
moet voortkomen uit de behoefte met de klant een goed (professioneel) contact te maken - niet om 
criminaliteit te bestrijden. Overigens geldt dit effect niet voor alle doelgroepen. Vaak laten notoire 
criminelen zich immers alleen afschrikken door repressieve maatregelen. Op het belang om 
doelgroepen te onderscheiden, komen we later nog terug.  
 

 
Verplaatsingseffecten 

Een ander belangrijk aandachtspunt is het zoeken naar onbedoelde (neven)effecten van een 
maatregel, zoals geografische verplaatsing van de criminaliteit, wijziging in het type delict, of 
een wijziging in de modus operandi van de dader. Hierdoor treedt er maar ten dele een 
'echt' effect op (feitelijke reductie van de criminaliteit): het 'effect' is vaak voor een deel een 
verplaatsing van het probleem naar een andere locatie, een andere branche of een ander 
soort goederen.  
 
Uit de literatuur blijkt dat een beschrijving van de ontwikkeling van de criminaliteit alleen, 
onvoldoende is om verplaatsingseffecten in kaart te brengen.4 In onderzoek wordt daarom 
vaak tevens een daderonderzoek uitgevoerd. Er wordt nagegaan welke misdrijven de daders 
plegen, hoe zij te werk gaan, wat zij gemerkt hebben van de maatregelen en zo ja, hoe zij op 
deze maatregelen hebben gereageerd. De uitkomsten van de interviews worden veelal 
aangevuld met politie-(HKS-)gegevens over de achtergronden van de daders en over de 
misdrijven die zij hebben gepleegd. 
 

 
Tijdens de expertmeeting werd enerzijds benadrukt, dat voor de detaillist ook de r esultaten 
interessant zijn die 'alleen maar' op winkelniveau worden geboekt. Het blijft dus belangrijk om (ook) 
op winkelniveau vast te stellen welke effecten te bereiken zijn.  
Daarnaast is de inschatting, dat op landelijk niveau beschouwd een deel van de problemen zich 
inderdaad verplaatst, maar dat er toch ook een netto effect op landelijk niveau wordt geboekt (zij het 
dat het effect op dat niveau kleiner zal zijn). 

 

                                                      
4  Hesseling, R.B.P., Stoppen of verplaatsen?, 1994. En: Hesseling, R.B.P., Aron, U., Autokraak verminderd of 

verplaatst?, 1995. 
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3. Aanknopingspunten voor een meetlat 
 
Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat het meten van de effectiviteit van preventieve 
maatregelen een lastige opgave is. Er is nog relatief weinig criminologisch onderzoek gedaan 
naar werking van preventieve maatregelen. In deze lacune kan echter worden voorzien door 
het vindingrijk en pragmatisch inzetten (wellicht combineren) van verschillende mogelijke 
verklaringsmodellen en onderzoeksdesigns. Hiervoor kan in verschillende richtingen naar 
aanknopingspunten worden gezocht: 
 

- case studies en experimenten (waar mogelijk); 

- criminologische theorieën en modellen; 

- onderzoeksdesigns uit marketingonderzoek; 

- gedragsonderzoek (modus operandi, daderonderzoek). 
 
In dit hoofdstuk zullen we deze mogelijkheden kort schetsen. Een ander aanknopingspunt 
is de uitvoeringspraktijk van criminaliteitspreventie. Daarover meer in hoofdstuk 4. 
 
Casestudies en experimenten 

Diverse studies hebben getracht effecten van maatregelen inzichtelijk te maken. De bekende 
criminoloog Ronald Clarke noemt in zijn studies diverse voorbeelden van gemeten effecten. 
Zo is in Canada berekend dat iedere woninginbraak die niet door de gehele strafrechtketen 
hoeft, de samenleving ongeveer $ 160.000,- bespaart. Verder noemt hij voorbeelden van een 
afname van diefstallen op parkeerplaatsen door de komst van toezicht en een grote daling 
van winkeldiefstal en van diefstal van bibliotheekboeken als gevolg van elektronische 
productbeveiliging.5 Ook in Nederland zijn diverse experimenten gedaan om de effectiviteit 
van een pakket maatregelen te bepalen. Zo heeft bijvoorbeeld de politie in Rotterdam 
middels een project getracht het aantal diefstallen uit auto’s terug te dringen en de daarbij 
gerealiseerde effecten te meten.6 
 
Ook het onderzoek van Scherman et al. uit 1998 geeft een overzicht van effectmetingen, die 
overigens tot zeer uiteenlopende conclusies komen.7 
 
In een ander onderzoek (1992) geeft Clarke een beschrijving van 22 succesvolle casestudies 
van ‘situational crime prevention’. Kennelijk kunnen in specifieke gevallen wel degelijk 
effecten zichtbaar worden gemaakt. Het is van belang om na te gaan in welke gevallen dat 
vooral mogelijk blijkt (onder meer om daar rekening mee te houden bij het ontwerpen van 
een eventueel experimenteel design). 
 
Criminologische theorieën en modellen 

Criminologische verklaringsmodellen kunnen aanknopingspunten bieden voor het meten 
van effecten van preventie. Criminologische theorieën proberen immers crimineel gedrag te 
doorgronden. Het evalueren van de maatregelen op basis van een erkende theorie geeft een 
zekere betrouwbaarheid ten aanzien van de conclusies over de effecten.  
 

                                                      
5  Clarke et al., 1998. 
6  Hesseling, R.B.P., Autokraak verminderd of verplaatst?, 1995. 
7  Scherman, L.W. et al., Preventing crime: What works, what doesn’t and what is promising,  1998. 
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De invalshoek van de verschillende theorieën verschilt. De ene theorie zoekt verklaringen 
voor crimineel gedrag primair bij het individu zelf, in zijn motivering, geestestoestand of 
opleidingsniveau. Andere theorieën zoomen in op de sociale omgeving en omstandigheden 
van een crimineel, in hoeverre zijn de wegen naar maatschappelijk succes voor hem 
geblokkeerd, in hoeverre leert hij crimineel gedrag van zijn omgeving. Daarnaast zijn er 
theorieën die juist een analyse maken van de plaats van handeling en de objecten waarop de 
criminaliteit is gericht (gestolen goederen, slachtoffers). 
 
Zoals eerder vermeld, is onderzoek naar de werking en effecten van preventieve 
maatregelen in Nederland nog een relatief jong onderzoeksterrein. Mede onder invloed van 
het Justitiebeleidsplan ‘Samenleving en Criminaliteit’ heeft de Interdepartementale 
Stuurgroep Bestuurlijke Preventie en Criminaliteit het uitvoeren van effectevaluaties 
gestimuleerd. In de periode 1985-1990 heeft deze stuurgroep subsidies verleend aan 
preventieprojecten onder de voorwaarde dat een evaluatie wordt uitgevoerd. Aan de hand 
van deze evaluaties heeft het WODC in 1992 een meta-evaluatie uitgevoerd.  
 
Op basis van deze meta-evaluatie en andere onderzoeken zijn in de loop der tijd een aantal 
modellen ontwikkeld, waaronder: 
 
1. Voorwaardenmodel.  
2. Preventiemodel. 
3. Situational crime prevention.  
4. Tweedimensionale typologie. 
 
Deze vier modellen zijn bedoeld om preventiemaatregelen te beschrijven en te classificeren. 
De onderbouwing van de modellen is mede gebaseerd op diverse criminologische theorieën 
en inzichten. De modellen bieden aanknopingspunten voor het operationaliseren van 
begrippen ten aanzien van preventieve maatregelen en er kunnen mogelijke indicatoren uit 
worden afgeleid. 
 
1. Voorwaardenmodel  
Het voorwaardenmodel biedt inzicht in de voorwaarden waaronder zich ergens een 
bepaalde vorm van criminaliteit voordoet (of zich zou kunnen voordoen).8 Volgens dit 
model zijn voorwaarden voor (een toename van) criminaliteit, dat er sprake moet zijn van:  
 

- strafbaarstelling (bv. toename van regelgeving); 

- een potentiële dader (bv. toename van het aantal jongeren); 

- een motief (bv. toename drugsverslaving); 

- een object (bv. meer 'vatbare' goederen); 

- een geschikt middel (bv. meer vrije tijd);  

- relatief zwakke interne drempel (bv. verminderde normoverdracht door ouders); 

- relatief zwak ervaren externe drempel (bv. minder toezichthouders aanwezig).  
 
Elk van deze voorwaarden biedt dus ook mogelijkheden om criminaliteit terug te dringen. 
De kern van het voorwaardenmodel is, dat niet alle aandacht gericht moet worden op 

                                                      
8  Etman, O, Eysink Smeets, M., Huizing, J., Walop, R.M., Wijn, M., Preventie van criminaliteit, 

Houten/Zaventem, 1992. 
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slechts een enkel aspect, als er nog zoveel andere zijn aan te wijzen die evenzeer van invloed 
zijn op het vóórkomen van criminaliteit. 
 
2. Preventiemodel 
In het preventiemodel uit de meta-analyse staat de dader centraal en de afwegingen die hij 
of zij maakt over de verwachte voor- en nadelen van delinquent gedrag (rationele keuze 
theorie).9 
 
De preventiemaatregelen zijn in dit model beschreven volgens de volgende driedeling:  
 

- oriëntatie: persoons-, delict- en/of situatiegericht; 

- bereik: de groepen daders, delicten en situaties waarop de maatregel is gericht;  

- strategie: de beïnvloeding van de perceptie van de potentiële dader over de baten en 
kosten van een delict. 

 
Vervolgens maken de onderzoekers een systematische indeling van de maatregelen in vijf 
groepen. Inbraakalarminstallaties in gebouwen bijvoorbeeld zijn niet persoonsgericht, maar 
wel delict- en situatiegericht. Andere groepen van maatregelen zijn wel persoonsgericht, 
maar niet delict- en/of situatiegericht. In onderstaand schema zijn de vijf groepen van 
maatregelen, met voorbeelden, weergegeven: 
 
Persoonsgericht 
 

Delictgericht Situatiegericht Voorbeeld 

Nee Ja Ja Inbraakalarminstallaties in 
gebouwen 

Nee Nee Ja Huismeesters in 
wooncomplexen 

Ja  Ja Ja Begeleiding/hulpverlening 
voetbalsupporters 

Ja Ja  Nee Vandalismevoorlichting 
op scholen 

Ja Nee Nee Georganiseerde 
vrijetijdsbesteding 

 
3. Situational crime prevention  
Veel preventieve maatregelen die momenteel worden genomen door ondernemers zijn 
gericht op de 'situational crime prevention' of de 'gelegenheidsbenadering'. Zij zijn (net als 
de 'opportunity blocking theory' en de 'routine activity theory') gericht op het voorkomen 
van criminaliteit door het opwerpen van blokkades: enerzijds gericht op de dader (zoals het 
preventiemodel), anderzijds gericht op de voor hen aantrekkelijke goederen. Het plegen van 
winkelcriminaliteit wordt erdoor bemoeilijkt.  
 
Clarke komt in zijn studie (1992) tot een aantal kansreducerende technieken om criminaliteit 
te voorkomen: 
 

- Vergroten van de inspanningen van de dader: aanbrengen van fysieke barrières (het 
aanbrengen van sloten), vergroten van toegangscontrole ( een slagboom), strategisch 

                                                      
9  Polder, W., Van Vlaardingen, F.J.C., Preventiestrategieën in de praktijk, 1992. 
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aanbrengen/plaatsen van voorzieningen (de locatie van een café of plaatsen van 
vuilnisbakken), beïnvloeden van aanbieders (beslissing van een creditcard aanbieder 
om al dan niet een foto op de creditcard te zetten). 

 

- Vergroten van de door de dader te nemen risico's: screenen bij entree en uitgang 
(productbeveiliging op bibliotheekboeken), professionele bewaking (inbraakalarm), 
bewaking door werknemers (busconducteurs), ander soort maatregelen 
(buurtpreventie, straatverlichting). 

 

- Verminderen van de te verwachten opbrengst: verwijderen doelwit (alleen de 
mogelijkheid om te bellen met een kaart), identificeren van eigendommen (labelen 
van auto-onderdelen), wegnemen van de verleiding (dure auto parkeren in de garage), 
opstellen van regels (drugsvrije zones). 

De strekking van de 'situationele' of 'gelegenheidsbenadering' van criminaliteit is  dus dat de 
vraag of iemand al dan niet crimineel gedrag zal vertonen voor een belangrijk deel 
afhankelijk is van de situatie. Eén van de meest genoemde punten van kritiek op de 
situationele preventie is dat hierdoor slechts wordt bereikt dat de criminaliteit zich 
verplaatst naar andere locaties, doelwitten of tijdstippen. Toch blijkt uit de literatuur dat 
inmiddels duidelijk is geworden dat de concrete situatie wel degelijk invloed heeft op het 
totale criminaliteitsniveau.10 Daarnaast blijkt uit empirisch onderzoek dat er bij de 
toepassing van situationele preventie slechts zelden volledige verplaatsing optreedt. 11 
 
In de criminologie is al met al nog geen theorie geformuleerd die een verklaring geeft voor 
alle vormen van criminaliteit. De waarde van een criminologische theorie als voorspeller 
voor de mate waarin een individu crimineel gedrag zal vertonen op basis van indicatoren uit 
die theorie is dus beperkt. Ook het meten van een effect van een preventieve maatregel op 
het gedrag van een crimineel aan de hand van indicatoren uit een bepaalde criminologische 
theorie is slechts beperkt mogelijk. Wel kunnen we de effecten van preventieprojecten door 
middel van theorieën verklaren. 
 
4. Tweedimensionale typologie 
Van Dijk e.a. beschrijven preventiemaatregelen in een tweedimensionale typologie.12 Zij 
hanteren drie criteria waarop vormen van criminaliteitspreventie kunnen worden 
onderscheiden, namelijk de gerichtheid van maatregelen op respectievelijk de (potentiële) 
daders, op criminogene situaties of op (potentiële) slachtoffers.  
 
Binnen deze maatregelen maken zij verder onderscheid tussen maatregelen die op de hele 
bevolking zijn gericht (primaire of universele preventie), maatregelen gericht op risicovolle 
situaties of risicogroepen wat betreft slachtofferschap (secundaire of selectieve preventie) en 
maatregelen gericht op criminele 'probleemgebieden', dan wel reële slachtoffers (tertiaire of 
geïndiceerde preventie).  
 
In het schema hieronder wordt een schematische weergave gegeven van de verschillende 
typen preventiemaatregelen: 

                                                      
10  Etman, O, Eysink Smeets, M., Huizing, J., Walop, R.M., Wijn, M., Preventie van criminaliteit, 

Houten/Zaventem, 1992. 
11  Hesseling, R.B.P., Stoppen of verplaatsen?, 1994. 
12  Van Dijk, J.J.M., Sagel-Grande, H.I., en Toornvliet, L.G., Actuele Criminologie, 2002. 
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 PRIMAIR 

Toepassing  
algemeen 

SECUNDAIR 
Risicogroepen/ 
risicowijken 

TERTIAIR 
Probleemgroepen/ 
probleemwijken 

DADERGERICHT -normstellende 
voorlichting 
-spijbelpreventie 
-achterstandsbeleid 

-early intervention, bijv. 
opvoedingsondersteuning 

-reclassering 
-altern. sancties 
-HALT 
-harde 
kernenprojecten 

SITUATIONEEL -bouwvoorschriften 
-security eisen van 
verzekeringswezen 
-computer-
beveiliging 

-sociale huismeesters 
-stadswachten 

-horecabeleid 
-videoscanners bij 
hot spots 

SLACHTOFFERGERICHT -voorlichting 
kinderen 
-weerbaarheids-
trainingen voor 
meisjes/vrouwen 

-instructie baliepersoneel 
banken 

-preventie herhaald 
slachtofferschap 
-slachtofferhulp 

 
Onderzoeksdesigns uit marketingonderzoek 

Onderzoekers op het terrein van marketing en communicatie worstelen ook met 
vergelijkbare methodologische en praktische hindernissen als de onderzoeker van 
criminaliteitspreventie. Marketing is een terrein waar grote belangen (en budgetten) er 
inmiddels toe hebben geleid dat hiervoor creatieve benaderingen zijn ontwikkeld. 
 
Effecten van communicatie en marketing worden veelal in verschillende lagen of niveaus 
gemeten: wat is de bruto verspreiding, wat is het gemeten bereik binnen de doelgroep, in 
hoeverre hebben zij de boodschap gezien en onthouden, welke boodschap is overgekomen, 
et cetera. Deze lagen of niveaus hebben het voordeel dat de indicatoren voor elk niveau 
(betaalbaar en beheersbaar) te meten zijn.  
 
In onderzoek maakt men vaak het onderscheid tussen preventiemarketing en commerciële 
marketing. Bij commerciële marketing wordt gewoonlijk het 'veroveren van een groter 
gedeelte van de markt' nagestreefd, bijvoorbeeld door het wegdrukken van de concurrentie. 
Bij preventiemarketing is het uiteindelijke doel het oplossen van een sociaal probleem. 13 De 
preventiemarketing gaat uit van een combinatie van technieken: de marketingmix. Deze 
marketingmix bestaat uit de zogenaamde 4 P's: 
 

- Product: de vorm die preventie aanneemt en de betekenis die daaraan wordt gehecht.  

- Prijs: de kosten (onder andere in tijd en geld) die betrokkenen moeten maken om 
preventiemaatregelen uit te voeren. 

- Plaats: aspecten rond de distributie en het toegankelijk maken van preventie.  

- Promotie: het stimuleren van de verschillende doelgroepen om actief maatregelen 
tegen criminaliteit te nemen. Bijvoorbeeld: het duidelijk blootleggen van de gevolgen 

                                                      
13  Etman, O, Eysink Smeets, M., Huizing, J., Walop, R.M., Wijn, M., Preventie van criminaliteit, 

Houten/Zaventem, 1992. 
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van criminaliteit, het belang van persoonlijke contacten en de mogelijkheden om 
publiciteit te sturen.  

 
Bij preventiemarketing wordt ervan uitgegaan dat criminaliteitspreventie pas effect heeft als 
je voldoende kennis hebt over de doelgroepen die wat aan preventie kunnen gaan doen en 
hetgeen zij belangrijk vinden. Preventiemarketing is een methode om die kennis actief en 
systematisch te vergaren. Meer dan de hiervoor besproken methodes en theorieën neemt de 
preventiemarketing tevens het prijsaspect mee. Uiteindelijk blijft het nemen van een 
preventieve maatregel voor de ondernemer toch een afweging aan de kostenkant.  
 
Gedragsonderzoek 

Criminaliteit bestrijden is in essentie uiteraard een poging om gedrag te beïnvloeden. In de 
gedragswetenschappen wordt gezocht naar algemene samenhangen, naar wetmatigheden, 
betreffende het gedrag van mensen. In de criminologie wordt veel beschrijvend onderzoek 
verricht, zoals slachtofferstudies, daderonderzoek, zelfrapportagestudies en 
dossieronderzoek. Sociologische criminologen zijn vooral geïnteresseerd in de algemene 
kenmerken van maatschappijen die met de hoeveelheid criminaliteit samenhangen. De 
psychologische criminoloog richt zich meer op de observatie van het gedrag van het 
individu. Hij zal bijvoorbeeld kijken in welke mate het gedrag van daders beïnvloedt wordt 
door de preventieve maatregel (waarom en wanneer wel en wanneer niet?). 
 
Een andere invalshoek van gedragsonderzoek is de Modus-Operandi methode.14 Deze 
methode houdt rekening met alternatieve factoren die van invloed kunnen zijn op de mate 
van doelbereiking. Aan de hand van vier vragen spoort de Modus-Operandi methode 
mogelijke alternatieve factoren op en elimineert ze eventueel. De methode van eliminatie  
bestaat uit twee stappen: 
 
1. Welke factoren X zijn naast het gevoerde beleid denkbaar als verklaring voor het 

verschijnsel Y (de doelbereiking)? 
2. Welke van de factoren X zijn inderdaad aanwezig geweest in het onderzochte geval?  
 
Op deze manier kunnen factoren die rivaliserende verklaringen kunnen opleveren, maar 
zich in de praktijk niet hebben voorgedaan, worden geëlimineerd. 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt bevestigd dat er best het een en ander bekend is over de effecten van 
maatregelen. De vraag is alleen: is deze kennis ook praktisch toepasbaar en wat zijn aandachtspunten 
als de sector er in de praktijk mee aan de slag wil gaan? Ten aanzien van het meten van effecten 
deelden de deskundigen de inschatting, dat er uiteraard op veel van de onderzoeken methodologisch  
wel iets valt af te dingen. Positiever geformuleerd: daar valt nog wel wat van te leren. En er zal nu 
eenmaal pragmatisch naar dergelijk onderzoek gekeken moeten worden: doe het zo goed als mogelijk 
is, maar leg de lat niet zo hoog dat er geen onderzoek wordt gedaan (of serieus wordt genomen). 
 
We hebben de verschillende mogelijke invalshoeken voor de methodologie voorgelegd aan 
deskundigen tijdens de expertmeeting. De experts zijn over het algemeen positief over de 
invalshoeken uit de marketing-, communicatie- en gedragsonderzoeken. Deze bieden goede 
handvaten voor effectmeting in de praktijk. Een zuiver experimenteel onderzoek met een exact 

                                                      
14  Bressers, J.Th.A., Beleidsevaluatie, Alphen aan de Rijn, 1991. 
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gelijkwaardige experimenteer- en controlegroep is volgens de experts echter onmogelijk. Wijken, 
winkels, winkelpersoneel en de klanten verschillen hiervoor te veel van elkaar. Bovendien wordt er 
maar zelden een (zuivere) nulmeting gedaan die herhaalbaar is op een later moment bij 
gelijkblijvende omstandigheden.  
 
De experts gaven verder aan dat het belangrijk is verschillende doelgroepen te segmenteren (zowel 
binnen maatregelen als theorieën). Het opstellen van een typologie van daders, met in elk geval het 
onderscheid tussen veelplegers en gelegenheidsdieven, biedt belangrijke aanknopingspunten in 
aanvulling op het daderonderzoek.  
 
De detailhandel blijkt overigens al veel praktijkinzichten te hebben over (de typologie van) daders. 
Deze kennis is tot nu toe grotendeels onbenut gebleven. De ervaringsgegevens over daders kunnen 
 - meer dan tot nu toe - worden gebruikt in het gedragsonderzoek. Met gegevens uit de detailhandel 
over het gedrag van daders zijn we beter in staat om te kijken hoe we daders daadwerkelijk kunnen 
beïnvloeden.  
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4. Aanknopingspunten in de uitvoeringspraktijk 
 
Het is van grote waarde om bij de zoektocht naar een pragmatische methode om effecten te 
meten ook goed aan te sluiten bij de praktijk van criminaliteitspreventie in de detailhandel. 
Deels om goed in beeld te brengen welke vormen van criminaliteit men probeert te 
voorkomen en (dus) welke effecten men met de maatregelen vooral beoogt. Een goede 
analyse van enerzijds de problematiek en anderzijds de aard van de maatregelen levert 
inzicht op in de (veronderstelde) werkzame bestanddelen van elke maatregel en die bieden 
weer mogelijke aanknopingspunten voor het meten van effecten.  
 
Voorbeelden van maatregelen en effectindicatoren 

ES&E heeft in Nederland gezocht naar een aantal metingen van effecten van preventieve 
maatregelen, gericht op het voorkomen van criminaliteit. Het overzicht in bijlage 2 geeft 
telkens kort weer: de maatregel, de gemeten indicator(en) en de gebruikte meetmethode(n).  

 
Deze voorbeelden maken duidelijk, dat: 
  
(a) vrijwel altijd sprake is van een combinatie van (nieuwe, additionele) maatregelen, nog 

afgezien uiteraard van de maatregelen die in die situatie al van kracht waren; 
(b) het niet altijd lukt om alle onderdelen (en aspecten) van een maatregel(pakket) ook 

één op één te vertalen in effectindicatoren; 
(c) een deel van de indicatoren de input of uitvoering betreft: hoeveel uren toezicht , 

hoeveel borden geplaatst, capaciteit van fietsenstallingen, aantal voorzieningen dat is 
aangebracht et cetera; 

(d) een ander deel het gedrag van slachtoffers betreft, zoals de mate waarin fietsen 
daadwerkelijk op slot worden gezet; 

(e) daarnaast uiteraard ook verschillende effectindicatoren zijn gebruikt, zoals aantal 
aangehouden autodieven, aantal geregistreerde diefstallen, aantal aangiften of juist 
claims bij verzekeringen, aantal incidenten volgens slachtofferenquête et cetera;  

(f) dergelijke indicatoren meestal gemeten worden door middel van een afzonderlijke 
enquête, dan wel op basis van secundaire analyse van gegevens uit bestaande 
registraties; 

(g) het niet eenvoudig, maar kennelijk ook niet onmogelijk is gebleken om effecten van 
preventiemaatregelen te meten. 

 
Verschillen in uitvoering van de maatregel 

In de praktijk blijkt dat er grote verschillen zijn in effecten van een preventieve maatregel. 
Dit is deels afhankelijk van het soort maatregel dat is toegepast, de gebruikte indicatoren en 
meetmethodes. Een andere belangrijke verklaring voor de verschillen, is de precieze, 
daadwerkelijke uitvoering. Verschillen in effecten kunnen in belangrijke mate verschillen 
zijn in (zorgvuldige, verstandige) uitvoering van de maatregelen, in plaats van verschillen in 
effectiviteit van de maatregel an sich. Maatregelen hebben bijvoorbeeld een verschillende 
'effectiviteitcurve'. De ene maatregel werkt meteen na invoering, bijvoorbeeld het plaatsen 
van dure goederen in vitrinekasten in plaats van los in de winkel. Een andere maatregel 
levert pas resultaat op na enkele maanden, bijvoorbeeld het opstellen en naleven van 
huisregels in de winkel. 
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Kunnen we vanuit de praktijk dan toch iets zeggen over de effectiviteit van preventieve 
maatregelen? Laten we eens kijken naar de meta-analyse die is uitgevoerd door het WODC. 
Dit onderzoek is gebaseerd op 104 evaluatieonderzoeken en uit de resultaten blijkt dat 
preventiemaatregelen vooral effectief zijn 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. 

 
Daarbij geeft het WODC-onderzoek aan dat: 
  

- een systematische opzet van een preventieve maatregel (wat is het probleem 
(probleemanalyse) en hoe kan er wat aan worden gedaan?) voor een systematische 
aanpak zorgt en daarmee voor een grotere effectiviteit van de preventieve maatregel;  

- de intensiteit van preventiemaatregelen in overeenstemming dient te zijn met het 
criminaliteitsprobleem; 

- maatregelen die het plegen van delicten bemoeilijken en/of de sanctiekans vergroten 
vaak effectief zijn; deze maatregelen lopen wel het risico van verplaatsingseffecten;  

- ineffectieve maatregelen vaak worden gekenmerkt door een gemeenschappelijke 
strategie welke zich in eerste instantie niet richt op de sanctiekans en de voor dat 
delict benodigde inspanning. 

 
Door middel van het opzetten en uitvoeren van een gedegen evaluatieonderzoek zijn 
dergelijke effecten dus wel degelijk inzichtelijk te maken en te meten. Wel is vaak sprake van 
een spanningsveld tussen een uitvoerige en grondige evaluatie en de besluitvorming over de 
financiering. Het gevolg is dat men op grond van het beperkt uitgevoerd evaluatieonderzoek 
vaak geen conclusies kan trekken over de preventieve werking van de maatregelen. In de 
meta-evaluatie van het WODC is uiteindelijk gekeken naar 43 projecten met 82 concrete 
maatregelen bij het beantwoorden van de vraag of een preventieve maatregel van invloed is 
geweest op de criminaliteit. 
 
Telefonische interviews 
We hebben telefonisch een aantal deskundigen benaderd om naar hun ervaringen te vragen met 
betrekking tot effectmetingen van preventieve maatregelen. Het viel ons daarbij op dat zowel de 
mensen uit de praktijk als uit het onderzoeksveld aangaven dat er nog relatief weinig ervaring is 
opgedaan met effectmeting van preventieve maatregelen. Velen waren daarom vooral erg benieuwd 
naar de uitkomsten van deze notitie.  
 
Verder gaf een aantal van de sleutelpersonen die wij hebben gesproken aan, net als de deskund igen 
uit de expertmeeting, dat effecten vaak moeilijk te relateren zijn aan een bepaald project. Daling van 
het aantal winkeldiefstallen kan bijvoorbeeld ook te maken hebben met de toegenomen inzet van de 
politie, de invoering van andere (preventieve) maatregelen of de veranderde houding van beveiligers. 
Er lopen vaak meerdere maatregelen door elkaar, zodat het moeilijk is te achterhalen welk effect aan 
welke maatregel verbonden is geweest. Bovendien zijn omgevingsfactoren vaak van invloed op de 
effectiviteit van een maatregel, zoals de toegenomen aandacht van de media. 
 
Een interessante mogelijkheid is een quasi-experimenteel design dat bijvoorbeeld mogelijk is door 
data-analyse op een uitgebreid bestand met gegevens over zowel preventiemaatregelen, als 
slachtofferschap en schadebedragen van verschillende bedrijven. Door TNS Nipo is hiervoor al eens 
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een concrete onderzoeksopzet uitgewerkt. 
 
Daarnaast geeft een aantal mensen aan dat repressie altijd een voorwaarde is om preventieve 
maatregelen te laten slagen en dat je bij het meten van effectiviteit onderscheid moet maken tussen 
type onderneming en doelgroep.  
 
Tot slot gaf een aantal mensen als tip om vooral pragmatisch te werk te gaan en het simpel te 
houden. Een grondige wetenschappelijke benadering biedt weliswaar een interessant en noodzakelijk 
kader, maar het is volgens experts en ervaringsdeskundigen belangrijker om te kijken wat er in de 
praktijk daadwerkelijk aan mogelijkheden zijn. Ook dit laatste punt sluit aan bij de mening van de 
deskundigen uit de expertmeeting. 

 
 
Dilemma’s  
Een ondernemer staat bij het nemen van maatregelen vaak voor een dilemma. Aan de ene kant 
streeft hij als ondernemer naar meer omzet, gemak voor de klanten, een uitnodigende uitstraling in 
de winkel, ‘grijpbaarheid’ van artikelen, klantvriendelijkheid, et cetera. Aan de andere kant moeten er 
ook maatregelen worden genomen om criminaliteit te voorkomen. Deze maatregelen moeten dan 
wel een positief effect hebben op de derving- en winstpercentages van de onderneming. Volgens 
ondernemers remmen beveiligingsmaatregelen echter in veel gevallen de verkoop. Een goede meting 
van welke maatregelen nu echt effect hebben, is daarom voor de detailhandel erg belangrijk.  
 
Tijdens de expertmeeting zijn enkele tips gegeven voor het meten van effecten in de praktijk. Hier 
komen we in het volgende hoofdstuk op terug. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1  Conclusies 

 
De oorspronkelijke onderzoeksvraag van deze notitie was:  
 
“Welke onderzoeksdesigns en welke indicatoren zijn geschikt om de effect en van preventieve maatregelen in 
de detailhandel te meten en kan daarmee ook worden bepaald in welke mate de criminaliteit als gevolg van 
deze maatregelen daadwerkelijk is verminderd of voorkomen?” 
 
In het voorgaande zijn we op zoek gegaan naar aanknopingspunten voor het meten van 
effecten: verklaringsmodellen van criminaliteit, typologieën van maatregelen, studies en 
onderzoeken waarin effectmetingen zijn gedaan, alternatieve onderzoeksdesigns uit 
bijvoorbeeld de marketinghoek, et cetera. Daarnaast hebben we praktijkvoorbeelden van 
effectmeting onder de loep genomen en gekeken wat we daaruit kunnen leren.  
 
Een conclusie uit de voorafgaande hoofdstukken is dat hèt ‘droomonderzoek’ helaas niet 
bestaat: een onderzoeksdesign dat voldoet aan alle wensen en eisen. Zo dat al bestaat, dan is 
het (alleen al vanwege de kosten daarvan) zeker niet op grote schaal toe te passen op 
voldoende verschillende maatregelen in voldoende verschillende situaties.  
 
De expertmeeting is een belangrijke stap geweest naar meer pragmatische oplossingen en 
onderzoeksdesigns. Uiteraard blijft de kern van het vaststellen van de effectiviteit, zoals 
treffend door één van de deelnemers verwoord: "je doet iets wel en je doet iets niet en je 
kijkt of dat verschil maakt" .... Een voor- en nameting en een experiment- en controlegroep 
zijn volgens de experts onverkort succesvolle benaderingen, maar dan wel binnen de 
mogelijkheden van de praktijk. Een controlegroep wordt volgens deskundigen uit de 
detailhandel bij effectmetingen in de praktijk overigens vaak ten onrechte niet meegenomen. 
Beleidsmakers voegen daaraan toe dat het belangrijk is om de huidige uitgangssituatie goed 
in kaart te brengen.  
 
Uit de bijeenkomst werd verder duidelijk dat je in de praktijk alleen maar kunt spreken over 
de effecten van een pakket van maatregelen. Isoleren van het effect van één maatregel is in 
de meeste gevallen een onmogelijke opgave. Niet alleen omdat maatregelen in de praktijk 
vaak onderdeel van een pakket aan maatregelen zijn: het effect van een maatregel wordt in 
veel gevallen mede bepaald door de combinatie met één of meer andere maatregelen. Het 
effect van camera's 'an sich' bestaat niet, dat effect is afhankelijk van de communicatie 
eromheen, van de vraag of er ook toezichthouders zijn die de camera's 'uitlezen' en 
uiteraard van de mate waarin (mede dankzij de camera's) effectief wordt opgetreden tegen 
overtredingen. 
 
Bij het meten van effecten van maatregelen moeten volgens de experts beslist de subtiele, 
'zachtere' factoren (zoals de aard van het contact met de klant) meegenomen worden. Als 
meetmethode is hier de observatie erg geschikt, maar ook de Modus-Operandi methode en 
daderonderzoek kunnen in de praktijk goede aanknopingspunten bieden.  Andere mogelijke 
invalshoeken om zachte gegevens hard te maken zijn volgens de experts de ‘mystery guest’ 
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en de ‘artikel-weeg’ methode. Een geschikte tussenvariant is om te werken met mobiele 
interventieteams (zie verder hoofdstuk 2).  
 
Daarnaast bleek dat derving voor de branche een belangrijke indicator is. Duidelijk werd 
echter dat deze indicator tevens voor veel ruis zorgt: het is lastig te bepalen wat ‘externe 
(criminele) derving’ is en wat hoort bij ‘interne, administratieve of bekende derving’ 
(bijvoorbeeld afschrijving van een product of het stukgaan van producten in de winkel). 
 
Een ander interessant aandachtspunt uit de expertmeeting is niet alleen dat het belangrijk is 
verschillende doelgroepen te segmenteren, maar tevens dat het mogelijk is dadertypologieën 
op te stellen op basis van ervaringsgegevens uit de detailhandel.  
 
Bedrijfsinformatie uit de detailhandel is tot nu toe een relatief onbenutte bron geweest voor 
onderzoek naar de effecten van preventie. Pas in samenwerking met de detailhandel wordt 
de uitvoering van een (pragmatisch) experiment mogelijk. Tijdens de expertmeeting zijn ons 
hierbij in het bijzonder twee dingen opgevallen, namelijk dat: 
 

- ondernemers aangeven groot belang te hechten aan een onderzoek om op een 
pragmatische manier effecten van maatregelen in de detailhandel te vergelijken;  

- ondernemers bereid zijn tot samenwerking in het kader van dergelijk onderzoek. 
Hoewel de aanwezigen bij de expertmeeting niet ‘de’ branche vertegenwoordigen, 
geven twee grote landelijke warenhuizen en één supermarktketen al aan dat zij hiertoe 
relevante bedrijfsinformatie willen verstrekken (over bijvoorbeeld klanten, daders en 
producten) en mee willen doen met het creëren van experimentele 
onderzoekssituaties.  

 
Wetenschappelijk gezien moet er in een ideaal onderzoeksdesign sprake zijn van een voor- 
en nameting en van een gelijkwaardige experiment- en controlegroep. Door deze benadering 
is een experimenteel onderzoek in de praktijk vaak niet mogelijk. Het signaal dat de experts 
tijdens de expertmeeting afgegeven hebben, is dat een wetenschappelijke toets weliswaar 
interessant is, maar dat de sector meer gebaat is bij een pragmatisch onderzoek.  
 
Indien (een deel van) de detailhandel inderdaad bereid is tot samenwerking kan dit nieuwe 
openingen bieden voor het ministerie van Justitie en het ministerie van Economische Zaken 
om meer inzicht te krijgen in de effecten van bepaalde maatregelen in de detailhandel. 
Tevens kan de branche profiteren, omdat op deze manier wordt voorkomen dat elk bedrijf 
z’n eigen effectmeting moet uitvoeren.  
 

5.2  Aanbevelingen 

 
Tot slot willen we in deze notitie een aantal aanbevelingen doen. Bij deze aanbevelingen 
maken we onderscheid tussen het onderzoeksdesign en de context van het onderzoek. 
 
Aanbevelingen t.a.v. onderzoeksdesign: 

- Doe meer met daderonderzoek en onderscheid doelgroepen: de ervaringsgegevens 
van de detailhandel over (typologieën van) daders kunnen in de praktijk goed gebruikt 
worden. Daarbij is het belangrijk verschillende doelgroepen te segmenteren. Zo 
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kunnen daders worden onderscheiden tussen veelplegers en gelegenheidsdieven. Dit 
biedt belangrijke aanknopingspunten in aanvulling op het daderonderzoek.  

 

- Kijk naar het pakket aan maatregelen: meet niet het effect van een bepaalde 
individuele maatregel, maar neem de verandering van een combinatie van maatregelen 
in ogenschouw. Zo meten we niet het effect van cameratoezicht, maar kijken we 
welke verandering het totale preventieve beleid in een bepaalde onderneming tot 
gevolg heeft gehad. Eventueel is vervolgens door een experimentele opzet na te gaan 
of het weglaten (of toevoegen) van een bepaalde maatregel het effect sterk 
beïnvloedt. 

 

- Kijk ook naar subtiele indicatoren: criminologische modellen en theorieën kijken 
veelal naar de harde kenmerken van maatregelen. Bij het meten van het effect van 
preventieve maatregelen moeten echter ook de zachtere, meer subtiele (vaak niet 
simpel meetbare) indicatoren meegenomen worden, zoals de houding van het 
personeel, de mate waarin anonimiteit is doorbroken of in hoeverre er over is 
gecommuniceerd. Al deze factoren tezamen hebben invloed op het uiteindelijke 
effect van een maatregel. Dat betekent, dat bij een effectmeting niet alleen naar 
bijvoorbeeld registratiegegevens gekeken moet worden, maar bijvoorbeeld ook 
observaties en enquêtes als indicator worden gebruikt. 

 

- Definieer de beginsituatie daarbij ruim: kijk nooit te eng naar de beginsituatie. Zo is 
het bij het meten van het effect van camera’s niet voldoende om vast te stellen dat er 
in de nulsituatie geen camera’s waren. Beter is om je tevens te verdiepen in hoe 
bijvoorbeeld het personeel zich opstelde voordat de camera’s er waren, wat de 
sluitingstijden van de winkel waren, of er gedragsverandering heeft plaatsgevonden 
ten opzichte van de beginsituatie, et cetera. Het is belangrijk om (ook) zachte 
factoren zowel voor als na de invoering van een bepaalde maatregel mee te nemen.  

 

- Weet wat je meet: niet alleen de meer subtiele, zachte indicatoren kunnen het effect 
op maatregelen beïnvloeden, maar ook bijvoorbeeld het beleid van een onderneming 
of verschillen in tijd. Laten we dit met een voorbeeld verduidelijken. Bij twee 
vergelijkbare winkelconcerns verschilden de aangiftecijfers van (interne) diefstal 
aanzienlijk. Na onderzoek bleek dat in het concern met weinig aangiftes het beleid 
was dat personeel na diefstal gelijk ontslagen werd, zonder tussenkomst van de 
politie. In het andere concern werd gelijk aangifte gedaan. 

 

- Neem ook dervingpercentages mee: voor de detailhandel is het belangrijk om niet 
alleen te kijken naar criminaliteitscijfers, maar ook naar schade- en 
dervingpercentages. Inzage in derving levert mogelijk ook informatie op over diefstal, 
met name gepleegd door medewerkers (interne criminaliteit). Daarom is het belangrijk 
onderscheid aan te brengen tussen derving en verlies door diefstal. 

 

- Zorg voor een voor- en nameting en een experiment- en controlegroep: niet alleen 
binnen het kader van wetenschappelijke studies, maar ook in de praktijk blijken dit 
belangrijke uitgangspunten. Wel moet gekeken worden naar de mogelijkheden die er 
zijn binnen de praktijk. Voorkomen moet worden dat we op zoek gaan naar een 



 Notitie 'Effectiviteit van preventieve maatregelen in de detailhandel' 
 

22 

ideaal onderzoeksdesign, waardoor een pragmatisch onderzoek niet meer van de 
grond kan komen.  

 
Aanbevelingen t.a.v. de context van het onderzoek: 

- Neem de tijd: vaak wordt in de praktijk het probleem te snel aangepakt en wil  men te 
snel resultaten zien. Maatregelen hebben vaak lange tijd nodig voordat daadwerkelijk 
het effect kan worden gemeten. Vanuit de beslisser of beleidsmaker bezien kan een 
project voor cameratoezicht bijvoorbeeld in januari gestart zijn, maar als de camera's 
er pas in het najaar hangen en rond de jaarwisseling komen de eerste berichten in de 
media over gevallen waarbij beelden van die camera's gebruikt zijn dan laten de effect 
nu eenmaal een tijd op zich wachten. 

 

- Stel ambities niet te hoog (‘keep it simple’): een ideale, alles omvattende effectmeting 
waar iedereen iets aan zal kunnen hebben is niet te realiseren. Elk proces kent z’n 
eigen dynamiek en verworven inzichten zijn nu eenmaal niet voor alle sectoren en alle 
typen maatregelen toepasbaar. Het is belangrijk om ergens te beginnen. Je kunt beter 
de effecten aannemelijk maken in plaats van met harde bewijzen te willen komen. 
Daarbij is niet alleen het verwerven van inzichten, maar ook het toepassen van 
nieuwe inzichten van belang.  

 

- Werk samen met de branche: zet een pragmatisch experiment op in samenwerking 
met dat deel van de detailhandel, dat commitment wil geven. Experimenten hebben 
meer kans van slagen indien ze in samenwerking met de detailhandel worden opgezet 
en uitgevoerd. Neem hierbij voor lief dat niet de hele sector vertegenwoordigd is en 
dat er geen sprake is van een ideaal onderzoeksdesign.  

 

- Sluit aan bij wat er al gebeurt: in de praktijk blijkt dat er al vele experimentele situaties 
zijn of worden gecreëerd. Bij onderzoek kan worden aangesloten bij ondernemingen 
die al van plan zijn bepaalde maatregelen of experimenten uit te voeren.  
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Bijlage 1: Drie hoofdtypen maatregelen  
 

Hoofdtypen 
maatregelen 

Deeltypen 
maatregelen  

 
Bijvoorbeeld 
 

 
Indicator 

 
Methode 

 
Let op! 

1.Organisatorisch 

Voorlichting / 
Communicatie 

bordjes en 
stickers 

Bekendheid mededeling en 
winkelpresentatie 

Enquête en eventueel interviews Notoire daders laten zich niet   
afschrikken 
 
Isoleren van effect lastig 
 
Gelegenheidsdief (80%!) 
 

Statisch dynamisch: wat meet je 
 
De berekende dief: “zoekt minder 
betrokken personeel op” 

“Toezicht” door 
personeel 

winkelpersoneel 
begroet klant 

Mate van contact tussen 
personeel 
 
Aantal inbraken 

Verschil meten tussen winkel 
met en zonder betrokken 
personeel 
 
Vergelijk twee winkels, een met 
surveillance en een zonder + 
verkooptraining 
 
Interviews gepakte daders 
 
Vergelijk het wel en niet 
aanbrengen van voorzieningen 

Amerikaans onderzoek: ’t werkt! 
 
Klant begroeten = “gewoon je 
werk” “Van je vriend steel je niet”. 
 

2.Bouwkundig 
Bouwkundige 
maatregelen 

aanbrengen hang- 
en sluitwerk 3 
sterren 

Onbekend Daderonderzoek Communicatie 



Notitie 'Effectiviteit van preventieve maatregelen in de detailhandel' 
-Bijlagen - 

 26 

 

Hoofdtypen 
maatregelen 

Deeltypen 
maatregelen  

 
Bijvoorbeeld 
 

 
Indicator 

 
Methode 

 
Let op! 

3.Technologisch/ 
elektronisch 

Camera’s 
camera gericht op 
de ingang 

Mix zichtbaar + niet 
herkenbaar cameratoezicht 
en bekendheid met 
uitgekeken beelden 
 
Veiligheidsgevoel klanten  
(bv. Eindhoven) 

Onderzoek (ADI) sensomatic Moeilijk te isoleren 
Lange termijn effect beperkt 
Beveiliging remt verkoop 

Productbeveiliging antidiefstal tags 

Onbekend Vergelijk twee winkels: 
experiment wel/niet 
controlegroep 
 
3.  

Ideale mix van preventie en 
marketing 
 
Er zijn bedrijven die een dergelijk 
experiment willen (Dixons-
onderzoek en Makro-onderzoek 
dervingverschil) 

Wijze van aanbieden inrichting winkel Onbekend Onbekend Onbekend 
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Bijlage 2: Matrix van praktijkvoorbeelden van effectmetingen 
 

Voorbeeld Maatregelen Indicatoren Meetmethode Opmerkingen Bron 

Aanpak van diefstal uit 
auto’s in het centrum van 
Rotterdam 

1. Preventief toezicht op 
locatie door 
politiesurveillanten. 

2. Bewaking van parkeer-
terrein Willemsplein. 

3. Voorlichting aan 
potentiële en 
daadwerkelijke 
slachtoffers. 

4. Plaatsen borden met 
tekst “Op slot, buit 
eruit!” 

5. Geïntensiveerde 
strafrechtelijke aanpak 
van autokrakers. 

1. Geregistreerd aantal uren 
preventief toezicht. 

2. ? 
3. Aantal (potentiële) 

slachtoffers dat maatregelen 
heeft genomen om diefstal 
uit auto te voorkomen. 

4. Aantal locaties geteld waar 
borden geplaatst.  

5. # aanhoudingen, % in 
verzekering stellen, # bevel 
tot bewaring bij RC, % 
daadwerkelijke bewaring. 

1. Uitdraai uit 
gegevensbestand. 

2. ? 
3. Interview onder 

(potentiële) 
slachtoffers. 

4. Turven. 
5. Uitdraai uit 

gegevensbestand. 

Procesevaluatie: of en in 
welke wijze zijn de 
maatregelen uitgevoerd 

Autokraak verminderd of 
verplaatst?, R.B.P 
Hesseling en U. Aron, 
WODC, Arnhem, 1995 

Aanpak van diefstal uit 
auto’s in het centrum van 
Rotterdam 

 6. # geregistreerde diefstallen 
in HKS. 

7. Vragen naar effect per 
maatregel voor de mate 
waarin dader inbreekt in 
auto’s. 

8. Verplaatsing naar ander 
gebied: aantal 
incidentregistraties. 

9. Verplaatsing naar ander 
gebied: vraag aan dader. 

10. Verplaatsing naar ander 
delict: aantal 
incidentregistraties. 

11. Verplaatsing naar ander 
delict: vraag aan dader. 

6.  Uitdraai uit 
 gegevensbestand.  
7.  Daderonderzoek (open 
 interviews). 
8.  Uitdraai uit 
 gegevensbestand. 
9.  Daderonderzoek (open 
 interviews). 
10.  Uitdraai uit 
 gegevensbestand. 
11.  Daderonderzoek (open 
 interviews). 

effectevaluatie: analyse 
van ontwikkeling van 
geregistreerde criminaliteit 
over periode 1988-1993 
 
Onderzoekers: onderzoek 
toont aan dat er bepaalde 
verschijnselen zich 
hebben voorgedaan. 
Onderzoek geeft niet aan 
in welke mate maatregelen 
hebben bijgedragen aan 
geconstateerde effecten 

Autokraak verminderd of 
verplaatst?, R.B.P 
Hesseling en U. Aron, 
WODC, Arnhem, 1995 
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Voorbeeld Maatregelen Indicatoren Meetmethode Opmerkingen Bron 

Groningse model voor de 
aanpak van fietsendiefstal 

1. Capaciteit van bewaakte 
rijwielstalling in binnen-
stad verdubbelen. 

2. Alle fietsrekken in 
binnenstad vervangen 
door diefstalbestendige 
rekken. 

3. Realiseren stijging van 
het aantal aangiften 
fietsdiefstal van 35% 
naar 50%. 

4. Realiseren stijging 
aantal opgespoorde 
fietsen en teruggeven 
van opspoorde fietsen. 

1. Aantal stallingen in 
binnenstad. 

2. / 
3. Aantal geregistreerd 

fietsen via de Nationale 
Fiets Registratiekaart. 

4. # controles inkoop-
registers bij handelaren; # 
napluizen advertenties; # 
fietscontroles op scholen; 
aantal postcodegraveringen 
op fietsen van 1e jaars 
leerlingen. 

5. Aantal aangiften 
fietsdiefstal. 

6. # slachtoffers van 
fietsdiefstal bij 
zelfrapportage. 

7. # claims fietsendiefstal bij 
verzekerings-
maatschappijen. 

1. Turven. 
2. / 
3. Uitdraai 

gegevensbestand 
(Nationaal 
Fietsregistratieplan). 

4. Registratie door politie. 
5. Uitdraai gegevens-

bestand politie. 
6. Bevolkingsonderzoek 

(PMB 2001). 
7. Uitdraai gegevens-

bestand verzekerings-
maatschappij. 

 Preventie van 
criminaliteit, 
mogelijkheden in 
gemeenten, 1992, ES&E, 
Den Haag  
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Voorbeeld Maatregelen Indicatoren Meetmethode Opmerkingen Bron 

Preventie van 
woninginbraak 
(verminderen van het 
inbraakrisico) door 
burgers 

1. Aanwezigheid inbraak 
alarm. 

2. Aanbrengen extra hang- 
en sluitwerk. 

3. Laten branden van licht 
bij afwezigheid. 

4. Aanwezigheid van 
hond. 

5. Aanwezigheid van extra 
buitenverlichting. 

6. Buurtbewoners die 
samen toezicht houden 
in de buurt. 

7. Onderlinge afspraken 
met buren in geval van 
afwezigheid. 

1. Inbraak alarm ja/nee. 
2. Extra hang- en sluitwerk   

ja /nee. 
3. Lichtbranden ja/nee. 
4. Aanwezigheid van hond 

ja/nee. 
5. Aanwezigheid van extra 

buitenverlichting ja/nee. 
6. Buurtbewoners die samen 

toezicht houden in de buurt 
ja/nee. 

7. Onderlinge afspraken met 
buren in geval van 
afwezigheid ja/nee. 

8. Type woning. 
9. Urbanisatiegraad. 
10. Koop/huurwoning. 
11. Mate van aanwezigheid 

bewoners. 
12. # personen in huishouden. 
13. Perceptie van 

buurtproblemen. 

Alle indicatoren zijn 
gemeten via telefonische 
enquête met 
gestandaardiseerde 
vragenlijst.  
 

Onderzoek geeft zowel 
inzicht in effect 
individuele maatregel als 
ook effect van 
combinaties van 
maatregelen op zowel 
inbraak als poging tot 
inbraak 

Criminaliteitpreventie 
door burgers, 
achtergronden en effecten 
van preventie op basis van 
een nadere analyse van de 
PMB 1993, WODC,1995 
Hilversum 
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Voorbeeld Maatregelen Indicatoren Meetmethode Opmerkingen Bron 

Zelfbescherming en 
vermijdingsgedrag door 
burgers 

1. Mijden van plekken. 
2. Opendoen. 
3. Spullen thuis laten. 
4. Omrijden/omlopen. 
5. Verbod voor kinderen. 

1. Mijden van plekken ja/nee. 
2. Opendoen ja/nee. 
3. Spullen thuis laten ja/nee. 
4. Omrijden/omlopen ja/nee. 
5. Verbod voor kinderen 

ja/nee. 
6. Geslacht. 
7. Leeftijd. 
8. Perceptie buurtproblemen. 
9. Perceptie 

vermogensdelicten. 
10. Perceptie verkeersdelicten. 
11. Perceptie verloedering. 
12. Perceptie dreiging. 
13. # zelfrapportage 

slachtofferschap van 
geweld, bedreiging, 
mishandeling of 
combinaties.  

 

Alle indicatoren zijn 
gemeten via telefonische 
enquête met 
gestandaardiseerde 
vragenlijst.  
 
Verstedelijkingsgraad en 
slachtofferschap lijken sterk 
van invloed op het nemen 
van maatregelen. Weinig 
zicht op welk moment de 
maatregelen door burger 
getroffen zijn. 

 Criminaliteitpreventie 
door burgers, 
achtergronden en effecten 
van preventie op basis van 
een nadere analyse van de 
PMB 1993, WODC,1995 
Hilversum 
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Voorbeeld Maatregelen Indicatoren Meetmethode Opmerkingen Bron 

Preventie van 
fietsendiefstal door 
burgers 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Graveren postcode in 
fiets. 

2. Fiets binnen stallen. 
3. Vastzetten fiets 

buitenshuis. 
4. Vermijden binnenstad. 
5. Vastzetten fiets in 

binnenstad met ketting 
of beugel. 

6. Fiets in stalling 
binnenstad. 

 

1. Graveren postcode in fiets 
ja/nee. 

2. Fiets binnen stallen ja/nee. 
3. Vastzetten fiets buitenshuis 

ja/nee. 
4. Vermijden binnenstad 

ja/nee. 
5. Vastzetten fiets in 

binnenstad met ketting of 
beugel ja/nee. 

6. Fiets in stalling binnenstad 
ja/nee. 

7. Urbanisatiegraad. 
8. Huishoudgrootte. 
9. Perceptie fietsdiefstal in de 

buurt. 
10. Niveau van 

onveiligheidgevoel. 
11. # zelfrapportage 

slachtofferschap van 
fietsdiefstal. 

Alle indicatoren zijn 
gemeten via telefonische 
enquête met 
gestandaardiseerde 
vragenlijst. 

 Criminaliteitpreventie 
door burgers, 
achtergronden en effecten 
van preventie op basis van 
een nadere analyse van de 
PMB 1993, WODC,1995 
Hilversum 
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Voorbeeld Maatregelen Indicatoren Meetmethode Opmerkingen Bron 

Preventie van auto-
inbraak en autokraak door 
burgers 

1. Auto voor de deur 
parkeren. 

2. Auto in de garage 
parkeren. 

3. Radio meenemen. 
4. Waardevolle spullen 

meenemen. 
5. Centrum mijden. 
6. Centrum wel eens 

mijden. 

1. Auto voor de deur parkeren 
ja/nee. 

2. Auto in de garage parkeren 
ja/nee. 

3. Radio meenemen ja/nee. 
4. Waardevolle spullen 

meenemen ja/nee. 
5. Centrum mijden ja/nee. 
6. Centrum wel eens mijden 

ja/nee. 
7. Geslacht. 
8. Leeftijd. 
9. Huishoudgrootte. 
10. Urbanisatiegraad. 
11. Perceptie vermogensdelicten. 
12. Perceptie 

verkeersproblemen. 
13. Perceptie verloedering. 
14. Niveau van 

onveiligheidgevoel. 
15. # zelfrapportage 

slachtofferschap van diefstal 
van auto, diefstal uit auto of 
vernieling. 

Alle indicatoren zijn 
gemeten via telefonische 
enquête met 
gestandaardiseerde 
vragenlijst. 
 
Weinig zicht op welk 
moment de maatregelen 
door burger getroffen zijn 

 Criminaliteitpreventie 
door burgers, 
achtergronden en effecten 
van preventie op basis 
van een nadere analyse 
van de PMB 1993, 
WODC,1995 Hilversum 
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Voorbeeld Maatregelen Indicatoren Meetmethode Opmerkingen Bron 

Voetsurveillance en 
preventievoorlichting in 
Amsterdam-Osdorp 

1. Voetsurveillance in de 
wijk. 

2. Voorlichting over 
preventie aan de 
bevolking (a) artikelen 
in weekkrant de 
Westerpost, (b) 
voorlichtingsstand en 
(c) individueel gericht 
voorlichtings-
activiteiten. 

3. Speciale projecten in 
verband met inbraak 
en vandalisme; (a) huis 
aan huis verspreiding 
vakantieregistratiekaart 
en (b) vandalisme als 
onderdeel van 
lespakket 5e en 6 e klas 
basisschool. 

 

1. Aantal uren surveillance te voet; 
# inwoners dat politie te voet 
door de wijk zag surveilleren. 

2. # inwoners dat artikelen heeft 
gelezen; beoordeling inwoners 
over bruikbaarheid van artikel; 
(b) # stands; # inwoners dat 
stand gezien  heeft; beoordeling 
inwoners over stand; (c) niet 
expliciet gemeten. 

3. (a) # inwoners dat op vakantie 
is geweest, # inwoners dat kaart 
heeft ontvangen; # op 
vakantiegaande inwoners dat 
kaart heeft ingestuurd; # 
woningen dar de politie tijdens 
vakantie heeft bezocht (b) 
eenmalige vertoning van film, 
voorlichtingsmiddag door 
politie. 

4. Ontwikkeling van geregistreerde 
vermogensdelicten en 
agressieve delicten. 

5. Ontwikkeling van geregistreerde 
meldingsbereidheid. 

6. Ontwikkeling van geregistreerde 
aangiftebereidheid. 

7. Ontwikkeling van geregistreerde 
assistentiesurveillances.  

8. Ontwikkeling van bereidheid 
tot nemen van preventieve 
maatregelen. 

9. Ontwikkeling van 
onrustgevoelens in de wijk. 

 

1. Registratieformulier per 
dienst politie; 
bevolkingsenquête 

2. bevolkingsenquête 
3. bevolkingsenquête; 

politieregistratie 
4. bevolkingsenquête; 

politieregistratie 
5. bevolkingsenquête; 

politieregistratie 
6. bevolkingsenquête; 

politieregistratie 
7. bevolkingsenquête; 

politieregistratie 
8. bevolkingsenquête 
9. bevolkingsenquête  

Telefonische 
bevolkingsenquête met 
voor- en nameting en 
controlewijk 
 

Voetsurveillance en 
preventievoorlichting in 
Amsterdam-Osdorp; een 
onderzoek naar de 
effecten op de 
criminaliteitsontwikkeling, 
WODC, 1983, Den Haag 

 



Notitie 'Effectiviteit van preventieve maatregelen in de detailhandel' 
-Bijlagen - 

 34 

Bijlage 3: Overzicht van deelnemers expertmeeting 
 
 
Beleidsmakers: 
 

 Mevrouw A. Aronowitz (Ministerie van Justitie, WODC) 

 Mevrouw T. de Wit (Ministerie van Justitie) 

 De heer H. Willemse (Ministerie van Justitie) 
 
Detaillisten: 
 

 De heer L. Maas (Vendex) 

 De heer G. Entius (Deen) 

 De heer P. Olijslager (Makro)  

 De heer R. Barendtzen (Makro) 
 
Onderzoekers: 
 

 Mevrouw M. Egelkamp (ES&E) 

 Mevrouw A. ten Boom (Ministerie van Justitie, WODC) 

 De heer A. van Os (Van Os & Partners) 

 De heer B. van Dijk (DSP) 

 De heer J. Korpel (ES&E) 

 De heer P. Feltzer (Marketingbureau) 

 De heer F. van Hout (Pocomas Communicatie) 
 
Onderzoeksteam ES&E: 
 
De heer W. Ritzema (ES&E, voorzitter) 
De heer R. van Goor (ES&E) 
Mevrouw M. Braam (ES&E) 
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Bijlage 4: Overzicht van geïnterviewde sleutelpersonen 
 
 
Sleutelpersonen uit de volgende organisaties zijn benaderd voor telefonische interviews en 
het geven van een reactie op deze notitie: 
 

 Ministerie van Justitie, Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (de heer G. de Vor)  
 

 TNS Nipo (de heer E. Hermans) 
 

 Ministerie van Economische Zaken (de heer H.R. Ziekenoppasser)  
 

 Gemeente Rotterdam, Programmabureau Veilig (mevrouw Vreeswijk) 
 

 Gemeente Rotterdam (de heer M. de la Haye) 
 

 Vrije Universiteit Amsterdam (de heer J.H.J. van den Heuvel) 
 

 Gemeente Zoetermeer (mevrouw M. Bosman) 
 

 Raad van Nederlandse Detailhandel (de heer S. Veenstra) 
 
 
Daarnaast is er contact geweest met een aantal medewerkers van het Kenniscentrum Groot 
Steden Beleid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Informatiepunt Lokaal 
Veiligheidsbeleid) en de Erasmus Universiteit Rotterdam.  


