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Samenvatting 
 
 
Inleiding 
 
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een research synthese over maatregelen 
die herhaling van slachtofferschap willen voorkomen. Een research synthese betreft een 
kritische evaluatie van relevante studies om te kunnen beoordelen welke programma’s werken 
(Van der Knaap, Nijssen en Bogaerts, 2006). Deze kritische evaluatie dient niet alleen te 
bestaan alleen uit een beoordeling van de kwaliteit van de gehanteerde onderzoeksopzet, maar 
moet tevens een beschouwing bevatten van de mechanismen die verondersteld kunnen 
worden aan de betreffende maatregelen ten grondslag te hebben gelegen en de 
omstandigheden waaronder die mechanismen werkzaam waren (e.g., Pawson, 2006). Dat een 
maatregel effectief is in de ene context garandeert namelijk niet dat successen ook zullen 
worden geboekt in andere contexten. 
 
Uitgaande van de verschillende interpretaties die in de literatuur van het begrip herhaald 
slachtofferschap worden onderscheiden, is sprake van herhaald slachtofferschap, wanneer 1) 
dezelfde persoon of hetzelfde object meer dan één keer het slachtoffer is geworden van 
hetzelfde of een gelijksoortig delict of 2) verschillende personen of objecten tenminste één 
keer het slachtoffer zijn geworden van (vrijwel) hetzelfde delict dan wel een verband bestaat 
tussen de gepleegde delicten op grond van de sociale context of geografische omgeving 
waarbinnen de delicten zijn gepleegd. Vanwege het inventariserende karakter van de synthese 
werden al deze vormen van herhaald slachtofferschap in het onderzoek betrokken.  
 
Centraal stond de vraag welke preventiemaatregelen op het gebied van herhaald 
slachtofferschap in de (wetenschappelijke) literatuur kunnen worden teruggevonden die op 
hun effectiviteit zijn onderzocht, welke mechanismen verondersteld kunnen worden daaraan 
ten grondslag te hebben gelegen en in welke context eventuele effecten zich hebben 
voorgedaan. De studie richtte zich louter op interventies die werden gepleegd in contexten die 
vergelijkbaar zijn met de Nederlandse situatie, opdat de bevindingen informatieve waarde 
zouden kunnen hebben voor (beleids-)medewerkers van het Ministerie van Justitie, de politie, 
Slachtofferhulp Nederland en andere ketenpartners.  
 
Methoden van onderzoek 
 
Bronnen werden op een systematische manier verzameld. Diverse literatuurbestanden werden 
via de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg en het internet geraadpleegd op van tevoren 
vastgestelde zoektermen. Of sprake was van herhaald slachtofferschap werd beoordeeld aan 
de hand van een beslisboom. Referenties van relevante studies en gehanteerde zoektermen 
werden gedurende de periode van bronverzameling opgeslagen in een excelsheet.  
 
Teneinde de preventiemaatregelen die in de literatuur werden tegengekomen te kunnen 
beoordelen op hun effectiviteit in relatie tot de context waarin zij waren geïmplementeerd 
werd de werkwijze van de Campbell Collaboration gecombineerd met het Context-
Mechanism-Outcome (CMO) - model van Pawson en Tilley (1997). Op basis van door de 
Campbell Collaboration ontwikkelde criteria werden alle geselecteerde studies beoordeeld op 
hun interne validiteit. In overeenstemming met het CMO-model, werden studies op basis van 
tevoren vastgestelde criteria ingedeeld in zogenaamde cumulatieve evaluatieprocessen. 
Eenvoudig gesteld gaat het hierbij om verzamelingen van studies die de effectiviteit van 
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dezelfde of gelijksoortige interventies in verschillende contexten hebben onderzocht. Twee 
onderzoekers waren betrokken bij het beoordelingsproces.  
 
De verschillende maatregelen die binnen de projecten werden onderscheiden werden 
gekwalificeerd als context- en/of persoonsgericht. Onder contextgerichte maatregelen werden 
in deze studie verstaan maatregelen die de preventie trachten te realiseren via een verandering 
van de context van het (potentiële) slachtoffer. Hieronder werden ook maatregelen verstaan 
die gericht zijn op de dader. Persoonsgerichte maatregelen werden hier gezien als maatregelen 
die het risico op herhaling trachten te veranderen via het slachtoffer zelf. Telkens wanneer het 
succes van een maatregel (mede) afhankelijk was van inspanningen van de kant van het 
(potentiële ) slachtoffer, werden deze als persoonsgericht aangemerkt. Hiernaast werd een 
onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire vormen van preventie. Onder 
primaire preventie werd verstaan het voorkomen van nieuwe gevallen van slachtofferschap, 
onder secundaire preventie het voorkomen van slachtofferschap onder kwetsbare personen of 
objecten en onder tertiaire preventie het voorkomen van herhaling van nieuwe gevallen van 
slachtofferschap onder personen of objecten die al slachtoffer zijn geworden. 
 
Voorts werden voor elke studie de onderliggende mechanismen en context(en) waarin de 
maatregelen waren geïmplementeerd beschreven. Voorzover onderliggende mechanismen niet 
konden worden vastgesteld op basis van het beschikbare bronmateriaal, werden deze 
gereconstrueerd. Bestaande (wetenschappelijke) theorieën op het gebied van 
criminaliteitspreventie en gedragsveranderingen vormden hierbij belangrijke instrumenten.  
 
Ook werd aan elke afzonderlijke studie (binnen een cumulatief evaluatieproces) een score 
toegekend op basis van de door de Campbell Collaboration ontwikkelde Scientific Methods 
Scale (SMS). SMS-scores zeggen onder meer iets over de aan- of afwezigheid van 
voormetingen, (vergelijkbare) controlegroepen en ‘random’ toewijzing van 
onderzoekssubjecten aan één van de onderzoekscondities.  
 
Tenslotte werden de algemene delers van de preventiemaatregelen die deel uitmaakten van 
één en hetzelfde cumulatieve evaluatieproces gekwalificeerd in termen van effectiviteit 
(effectief, mogelijk effectief, mogelijk niet-effectief en niet-effectief). De algemene delers 
hadden betrekking op de elementen van een preventiemaatregel die voor elk project gelijk 
waren.  
 
Resultaten 
 
34 Studies voldeden aan de in overleg met de begeleidingscommissie opgestelde 
inclusiecriteria. Deze studies hadden betrekking op 39 verschillende projecten en konden 
worden onderscheiden in zes cumulatieve evaluatieprocessen: één op het gebied van 
woninginbraak, één op het gebied van inbraak bij kleine zelfstandigen, drie op het gebied van 
huiselijk geweld en één op het gebied van seksueel geweld. Twee studies maakten geen deel 
uit van een cumulatief evaluatieproces. Deze studies werden als reststudies aangemerkt. 
Opvallend was dat geen enkele studie betrekking had op in een Nederland geïmplementeerd 
project. 
 
De preventieprojecten binnen het cumulatieve evaluatieproces dat betrekking had op studies 
over de preventie van woninginbraak gingen uit van een aanpak die vaak wordt aangeduid als 
situationele criminaliteitspreventie; door tegelijkertijd verschillende maatregelen te treffen en 
zo de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit weg te nemen werd getracht tot een reductie 
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van (herhaald) slachtofferschap te komen. In de twee projecten werden woonhuizen op 
verschillende manieren extra beveiligd (diverse vormen van ‘target hardening’ of ‘security 
upgrading’) teneinde de gelegenheid tot het plegen van inbraak zoveel mogelijk weg te 
nemen. Hiernaast werden buurtwachten opgericht (‘neighbourhood watch’ of ‘cocoon 
watch’). Deze vormen van preventie werden als effectief gekwalificeerd. Twee andere 
projecten vormden daarentegen aanleiding om maatregelen die enkel bestaan uit het 
verschaffen van preventieinformatie en inlichten c.q. voorlichten van buren  als niet-effectief 
aan te merken.  
 
De effectiviteit van de preventiemaatregelen binnen het cumulatieve evaluatieproces op het 
gebied van inbraak bij kleine zelfstandigen kon niet worden beoordeeld vanwege de 
gebrekkige methodologische kwaliteiten van de studies binnen deze verzameling. Evenals de 
woninginbraakprojecten leken de interventies primair tot doel te hebben gehad de gelegenheid 
tot het plegen van inbraak weg te nemen. De maatregelen bestonden voornamelijk uit diverse 
vormen van extra beveiliging.  
 
Ook twee projecten die een reductie van herhaling van slachtofferschap van huiselijk geweld 
beoogden trachtten dit te realiseren via gelegenheidsbeperkende maatregelen. Onder meer 
informatieverschaffing en de installatie van (draagbare) alarms maakten deel uit van beide 
projecten. De methodologische kwaliteiten van deze studies lieten het echter niet toe deze 
algemene delers te kwalificeren in termen van effectiviteit.  
 
De resultaten van de studies die de effectiviteit van politie- interventies op het gebied van 
huiselijk geweld hebben geëvalueerd waren niet eenduidig; zowel positieve als negatieve 
effecten op herhaald slachtofferschap werden waargenomen. Hierdoor was het onmogelijk 
een uitspraak omtrent de effectiviteit van arrestatie te doen. Een uitzondering hierop vormden 
de resultaten met betrekking tot het effect van arrestatie onder daders met een baan. In alle 
drie de studies die dit onderzochten (Milwaukee, Miami en Colorado Springs) recidiveerden 
gearresteerde daders met een baan minder vaak dan werkloze daders die waren gearresteerd. 
Gesuggereerd werd dat daders met een baan bang zijn die te verliezen als gevolg van de 
arrestatie.  
 
De studies binnen het cumulatieve evaluatieproces over Second Responder Programs op het 
gebied van huiselijk geweld toonden een negatief effect voor (de combinatie van) tweede 
huisbezoeken door een politieagent en een maatschappelijk werker en 
voorlichtingscampagnes aantonen; beide interventies leiden tot een toename van nieuwe 
meldingen van geweld en werden om die reden als niet-effectief gekwalificeerd. Opgemerkt 
werd dat de negatieve effecten van beide interventies ook positief kunnen worden uitgelegd; 
mogelijk hebben zij tot een vergroting van de aangiftebereidheid van slachtoffers geleid.  
 
Voorlichting aan vrouwelijke universiteitsstudenten over seksueel geweld werd als een niet-
effectieve vorm van preventie gekwalificeerd. In vijf van de zeven studies die deze vorm van 
preventie hebben onderzocht kon een effect op herhaald slachtofferschap worden 
waargenomen. In twee studies werd wel een effect gevonden; in één studie werd een effect op 
herhaald slachtofferschap van verkrachting waargenomen (deelnemers in de 
interventieconditie werden minder vaak opnieuw verkracht) en in een andere studie werd een 
effect gevonden voor deelnemers in de interventieconditie die slachtoffer werden nadat zij 
waren voorgelicht; in de periode na hun slachtofferervaring werden zij minder vaak opnieuw 
slachtoffer. Betoogd werd dat voorlichting alleen onvoldoende lijkt te zijn om tot een reductie 
van herhaald slachtofferschap te komen.  
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Discussie  
 
Twee zaken vielen op toen de verschillende cumulatieve evaluatieprocessen werden ove rzien.  
In de eerste plaats viel op dat slechts enkele projecten aandacht hebben gehad voor 
(wetenschappelijke) theorieën bij het ontwikkelen van preventiemaatregelen. In de tweede 
plaats viel op dat bij de opzet van veel projecten geen of nauwelijks rekening is gehouden met 
de mogelijkheid van een effectevaluatie of onvoldoende is stilgestaan bij de methodologische 
vereisten waaraan moet zijn voldaan om met enige zekerheid eventuele effecten aan de 
gepleegde interventies te kunnen toeschrijven. Besproken werd welke methodologische 
gevolgen dit had gehad voor de projectevaluaties.  
 
Aanbevelingen 
 
Twee aanbevelingen werden gedaan. In de eerste plaats werd aanbevolen dat 
preventieprojecten dienen uit te gaan van (wetenschappelijke) theorieën op basis waarvan 
uitspraken kunnen worden gedaan over de (verwachte) werkzaamheid van een interventie. 
Hierbij werd benadrukt dat goed in het oog moet worden gehouden dat niet elke willekeurige 
theorie voldoende is om gerechtvaardigde verwachtingen met betrekking tot het effect van 
een maatregel te kunnen formuleren. Betoogd werd dat een globaal onderscheid kan worden 
gemaakt tussen theorieën die zouden kunnen dienen als grondslag voor contextgerichte 
maatregelen en theorieën die zouden kunnen worden gebruikt als uitgangspunt van 
persoonsgerichte interventies. Twee suggesties werden gedaan met betrekking tot het 
ontwikkelen van contextgerichte interventiestrategieën: 
 

- Betoogd werd dat het treffen van extra beveiligingsmaatregelen ten behoeve van 
woninghuizen zou kunnen worden gerealiseerd via de invoering van een verplichting 
voor huiseigenaren om maatregelen te treffen die worden vereist in het kader van het 
Politie Keurmerk Veilig Wonen.  

 
- Gewezen werd op de mogelijkheid van arrestatie van daders van huiselijk geweld met 

een baan; zij lijken niet het risico te willen nemen opnieuw te worden gearresteerd 
gearresteerd en tijdelijk in hechtenis te worden genomen uit angst om hun baan te 
verliezen.  

 
Ten behoeve van het treffen van persoonsgerichte preventiemaatregelen werd een model 
gepresenteerd dat kan worden gebruikt om gezondheidsgedrag te bevorderen. Dit model is 
gebaseerd op een uit de psychologie afkomstige theorie over gedragsverandering: het 
Elaboration Likelihood Model. Uitgelegd werd hoe dit model zou kunnen worden toegepast in 
het kader van de preventie van herhaald slachtofferschap. Hiernaast werd de toepassing van 
de Sociale Leertheorie binnen kleine ‘social units’ bepleit; met behulp van 
videoboodschappen en rollenspellen zou binnen een groep werknemers die op dezelfde 
lokatie hetzelfde beroep uitoefenen of binnen dezelfde sector werkzaam zijn en uit hoofde van 
hun functie regelmatig met agressie worden geconfronteerd tot een reductie van 
risicoverhogend gedrag kunnen worden gekomen. 
 
In de tweede plaats werd aanbevolen dat programmamakers zich de vraag moeten stellen of 
een deugdelijke onderzoeksopzet kan worden gehanteerd. Dit houdt in dat op voorhand 
duidelijk moet zijn of eventuele effecten op methodologische gronden achteraf (d.w.z., tijdens 
een effectevaluatie) kunnen worden toegeschreven aan de getroffen maatregel(en). 
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Beargumenteerd werd dat dit met name geldt voor contextgerichte projecten. Beschreven 
werd hoe dit probleem in de praktijk kan worden opgelost. 
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1. Inleiding 
 
 
1.1 Achtergrond van dit onderzoek 
 
1.1.1 Het voorkomen van herhaald slachtofferschap als uitgangspunt van preventie 
 
De meeste criminele feiten vinden plaats onder een relatief klein segment van de bevolking 
(e.g., Planty & Strom, 2007; Laycock, 2000; Kleemans, 1996). Deze bevolkingsgroep loopt 
een verhoogd risico om slachtoffer van één of zelfs meerdere misdrijven te worden (e.g., 
Tseloni & Pease, 2005). Een opstapeling van slachtofferervaringen kan leiden tot ernstige 
psychische en sociale aanpassingsproblemen (e.g., Winkel, Blauw, Sheridan, & Baldry, 
2003). Het voorkomen van herhaling is dan ook een belangrijk speerpunt in de hulpverlening 
aan slachtoffers te zijn. 
 
Preventie van herhaald slachtofferschap wordt in het buitenland door beleidsmakers vaak 
gekozen als instrument van criminaliteitsbestrijding (e.g., Laycock, 2001). Deze keuze berust 
in veel gevallen op de politieke overweging dat de implementatie van preventiemaatregelen 
onder een groep die door eerdere slachtofferervaringen als verhoogd kwetsbaar is 
geïdent ificeerd nu eenmaal makkelijker te rechtvaardigen valt dan wanneer een willekeurige 
groep daarvoor zou worden uitgekozen (e.g., Pease, 1998); financiële redenen maken het in 
veel gevallen onmogelijk om preventiemaatregelen te treffen waar de gehele bevolking van 
zou kunnen profiteren. Bovendien kan worden volstaan met kortdurende maatregelen om een 
substantieel aantal misdrijven te voorkomen, omdat het risico op herhaling het grootst is 
relatief kort na het eerste misdrijf, (e.g., Farrell, 1995).  
 
1.1.2 Preventie door middel van ‘evidence based’ maatregelen 
 
Preventiemaatregelen zijn bij voorkeur ‘evidence based’. Dit wil zeggen dat gedegen 
wetenschappelijk onderzoek hun effectiviteit heeft aangetoond (e.g., Leeuw, 2005). Hoewel 
verschillende studies de effectiviteit van afzonderlijke preventiemaatregelen op het gebied 
van herhaald slachtofferschap hebben onderzocht, bestaat thans geen algemeen overzicht dat 
beleidsmakers een handvat kan bieden bij het ontwikkelen van programma’s die mogelijk 
effectief zouden kunnen zijn in de bestrijding van herhaald slachtofferschap. Ten behoeve van 
de vormgeving van het justitiebeleid met betrekking tot de preventie van herhaald 
slachtofferschap heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum 
(WODC) van het Ministerie van Justitie het International Victimology Institute Tilburg 
(INTERVICT) de opdracht gegeven in deze leemte te voorzien door middel van een 
inventarisatie in de vorm van research synthese. In tegenstelling tot een systematische review 
volstaat een research synthese niet met het verschaffen van een overzicht van effectief 
gebleken maatregelen, maar biedt het tevens inzicht in de mechanismen die verondersteld 
kunnen worden daaraan ten grondslag te hebben gelegen en de omstandigheden waaronder 
die mechanismen werkzaam zijn gebleken (e.g., Pawson, 2006; Pawson, 2002). Dat een 
maatregel op basis van empirische bevindingen effectief is gebleken in een bepaalde context 
en onder bepaalde omstandigheden impliceert namelijk nog niet dat zulke bevindingen 
generaliseerbaar zijn naar andere situaties.  
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1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
Door het WODC was de volgende onderzoeksdoelstelling geformuleerd: 
 
“De studie moet een overzicht geven van effectieve of veelbelovende maatregelen ter 
preventie van herhaald slachtofferschap; daarbij moet het onderzoek inzicht bieden in de 
mechanismen die aan die maatregelen ten grondslag liggen en in de omstandigheden 
waaronder deze mechanismen werkzaam zijn.” 
 
De onderzoeksdoelstelling gaf aanleiding tot de volgende probleemstelling: 
 
“In hoeverre zijn er, voorzover bekend uit de literatuur, in binnen- en buitenland effectieve of 
veelbelovende maatregelen ter preventie van herhaald slachtofferschap ontwikkeld die ook in 
de Nederlandse context zouden kunnen werken?”  
 
Ten behoeve van het onderzoek werd de probleemstelling uitgesplitst in drie 
onderzoeksvragen: 
 

1) Welke maatregelen ter preventie van herhaald slachtofferschap zijn bekend en op hun 
effecten onderzocht in Nederland en in het buitenland?  

 
2) Welke mechanismen hebben aan deze maatregelen ten grondslag gelegen? 

 
3) Onder welke omstandigheden hebben de maatregelen al dan niet effect gesorteerd? 
 

Gekozen werd om het onderzoek niet te beperken tot maatregelen waarvan het effect was 
aangetoond. Vanuit beleidsoogpunt is het namelijk niet alleen wenselijk om inzicht te hebben 
in preventiemaatregelen die op basis van empirisch onderzoek lijken te werken, maar tevens 
kennis te hebben van maatregelen die niet lijken te werken.  
 
1.3 Afbakening van het begrip herhaald slachtofferschap 
 
1.3.1 Interpretaties van herhaald slachtofferschap in de literatuur 
 
In de literatuur wordt geen eenduidige definitie gehanteerd van het begrip herhaald 
slachtofferschap. De meest enge definities van herhaald slachtofferschap gaan uit van 
meerdere slachtofferervaringen van hetzelfde delict binnen een bepaalde periode (e.g., Eggen, 
2005)1. Vaak worden echter ook ruimere interpretaties gehanteerd. Globaal kunnen de 
volgende twee extensievere interpretaties van herhaald slachtofferschap worden 
onderscheiden: 

 
1) In de eerste plaats wordt ook van herhaald slachtofferschap gesproken, wanneer 

sprake is van slachtofferschap van twee of meer delicten die wat betreft hun aard nauw 
met elkaar verbonden zijn. Het gaat hierbij om dezelfde persoon die na een eerste 
slachtofferervaring opnieuw slachtoffer wordt van een ander, maar een soortgelijk 
misdrijf. Dit doet zich met name voor bij zedendelicten. Slachtofferschap van seksueel 
misbruik in de kindertijd is een risicofactor voor slachtofferschap van seksuele 

                                                 
1 Opgemerkt zij dat ook gevallen van chronische victimisatie hieronder vallen. Vanuit het oogpunt van 
definiëring is het dan ook niet noodzakelijk een onderscheid te maken tussen de begrippen herhaald 
slachtofferschap en chronische victimisatie. 
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misdrijven tijdens de adolescentie en vroege volwassenheid. In de literatuur wordt het 
opnieuw slachtoffer worden van een zedendelict op latere leeftijd vaak aangemerkt als 
een vorm van herhaald slachtofferschap (e.g., Loh & Gidycz, 2006). 

 
2) In de tweede plaats wordt niet altijd vereist dat sprake is van hetzelfde slachtoffer of 

object van slachtofferschap (d.w.z., het voorwerp waartegen het misdrijf is gericht), 
voorzover een verband bestaat tussen de verschillende gevallen van slachtofferschap. 
Dit is in de eerste plaats het geval wanneer hetzelfde misdrijf nogmaals binnen 
dezelfde sociale context wordt gepleegd of een geografische verbondenheid bestaat 
tussen verschillende doelwitten. Van herhaald slachtofferschap binnen dezelfde 
sociale context is bijvoorbeeld sprake, wanneer een man eerst zijn vrouw mishandelt 
en later ook geweld gebruikt tegen zijn kinderen (e.g., Lecklitner, Malik, Aaron, & 
Lederman, 1999). Herhaald slachtofferschap binnen dezelfde geografische omgeving 
kan zich bijvoorbeeld voordoen, wanneer in dezelfde buurt in verschillende huizen 
wordt ingebroken. In de Engelstalige literatuur wordt in het laatste geval ook wel 
gesproken van ‘near repeats’ (e.g., Morgan, 2000; Farrell, 2005; Townsley, Homel, & 
Chaseling, 2003) of ‘spatial repeats’ (e.g., Farrell, 2005; Townsley & Farrell, 2007). 
Naast het bestaan van een verband tussen eerdere en latere gevallen van 
slachtofferschap op grond van de sociale context waarin de dader en het slachtoffer 
zich bevinden of de geografische omgeving waarbinnen de delicten worden gepleegd, 
kan sprake zijn van een verband dat is gelegen in bepaalde kenmerken van het 
slachtoffer of object van slachtofferschap.  Hiervan is bijvoorbeeld sprake, wanneer 
verschillende vestigingen van een winkelketen worden beroofd  of meerdere auto’s van 
hetzelfde type worden gestolen. Deze vorm van herhaald slachtofferschap wordt 
regelmatig aangeduid met de term ‘virtual repeats’ (e.g., Groenhuijsen, 2004; Farrell, 
2005). Tenslotte kan sprake zijn van een verband dat voortvloeit uit specifieke 
vaardigheden van de dader(s), zoals het kunnen kraken van cijfersloten. In zo’n geval 
wordt gesproken van ‘tactical repeats’ (e.g., Farrell, 2005; Townsley & Farrell, 2007). 
Zowel in het geval van een ‘virtual repeat’ als in het geval van een ‘tactical repeat’ zal 
vrijwel altijd sprake zijn van een herhaling van hetzelfde type delict2. 

 
1.3.2 Herhaald slachtofferschap in dit onderzoek 
 
Uitgaande van de verschillende interpretaties die in de literatuur van het begrip herhaald 
slachtofferschap worden onderscheiden, is  dus sprake van herhaald slachtofferschap, wanneer 
1) dezelfde persoon of hetzelfde object meer dan één keer het slachtoffer is geworden van 
hetzelfde of een gelijksoortig delict of 2) verschillende personen of objecten tenminste één 
keer het slachtoffer zijn geworden van (vrijwel) hetzelfde delict èn een verband bestaat tussen 
de gepleegde delicten op grond van de sociale context of geografische omgeving waarbinnen 
de delicten zijn gepleegd, bepaalde kenmerken van het slachtoffer of object van 
slachtofferschap of specifieke vaardigheden van de dader. Vanwege het inventariserende 
karakter van de synthese werden al deze vormen van herhaald slachtofferschap in het 
onderzoek betrokken.  
 
1.4 Leeswijzer 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de onderzoeksbevindingen. De inhoud van het rapport 
is als volgt opgebouwd: In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksmethoden besproken. Dieper zal 
                                                 
2 Vanuit een dadergeoriënteerd perspectief zou in beide gevallen gesproken kunnen worden van recidive, indien 
de verschillende misdrijven door dezelfde dader(s) zouden zijn gepleegd. 
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worden ingegaan op de methode van een research synthese en de wijze waarop hieraan in het 
onderhavige onderzoek invulling aan is gegeven. Ook zal worden aangegeven welke criteria 
zijn gehanteerd om studies in het onderzoek te betrekken en hoe is gezocht naar relevante 
literatuur. In hoofdstuk 3 zullen de onderzoeksresultaten worden besproken. In hoofdstuk 4 
zullen tenslotte de onderzoeksresultaten worden beschouwd en zullen op basis daarvan enkele 
conclusies worden getrokken en aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan. De 
termen (preventie-)maatregel(en), (preventie-)project(en), (preventie-)programma(’s) en  
interventieconditie(s) zullen in de tekst vaak door elkaar heen worden gebruikt.  
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2.Methoden van onderzoek 
 
 
2.1 Empirische evidentie in combinatie met kennis omtrent onderliggende mechanismen 
 
Van der Knaap, Nijssen en Bogaerts (2006, p. 10) definiëren een research synthese als volgt: 
“In een research synthese worden relevante evaluatiestudies verzameld, die kritisch worden 
geëvalueerd om tot een oordeel te komen over de vraag welke programma’s werken.” Deze 
kritische evaluatie dient niet alleen te bestaan alleen uit een beoordeling van de kwaliteit van 
de gehanteerde onderzoeksopzet, maar moet tevens een beschouwing bevatten van de 
mechanismen die verondersteld kunnen worden aan de betreffende maatregelen ten grondslag 
te hebben gelegen en de omstandigheden waaronder die mechanismen werkzaam waren (e.g., 
Pawson, 2006). Volgens Pawson (2002) bestaan verschillende manieren om een research 
synthese aan te pakken. In navolging van Van der Knaap, Nijssen en Bogaerts (2006),  werd 
in dit onderzoek de werkwijze van de Campbell Collaboration gecombineerd met het Context 
Mechanism Outcome (CMO) - model  van Pawson en Tilley (1997) om aan het tweeledige 
karakter van een research synthese invulling te kunnen geven. In de volgende paragraaf, 
waarin de afzonderlijke onderzoeksfasen die werden doorlopen worden besproken, wordt 
aangegeven hoe dit precies is gedaan in de onderhavige synthese. Eerst wordt echter kort 
stilgestaan bij beide benaderingen. 
 
De Maryland Scientific Methods Scale van de Campbell Collaboration 
 
De Campbell Collaboration beoordeelt de kwaliteit van een effectevaluatie primair op haar 
interne validiteit. Dit geschiedt aan de hand van de Maryland Scientific Methods Scale 
(SMS). Vijf SMS-scores kunnen worden onderscheiden. Toegespitst op projecten die 
herhaald slachtofferschap beogen te voorkomen kunnen deze als volgt worden omschreven: 

 
- Score 1: De samenhang tussen een preventiemaatregel en reductie van herhaald 

slachtofferschap op een bepaald tijdstip, gemeten nadat deze is ingevoerd; 
 

- Score 2: Herhaald slachtofferschap voor en na de invoering van een preventiemaatregel 
gemeten, zonder (vergelijkbare) controlegroep; 
 

- Score 3: Herhaald slachtofferschap voor en na invoering van een preventiemaatregel 
gemeten in een experimentele en een vergelijkbare controlegroep (quasi-experimenteel 
design); 
 

- Score 4: Herhaald slachtofferschap voor en na invoering van een preventiemaatregel 
gemeten in meer experimentele en controlegroepen, waarbij is gecontroleerd voor andere 
variabelen die herhaald slachtofferschap kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld door matching 
of statistische controle); 
 

- Score 5: Herhaald slachtofferschap voor en na invoering van een preventiemaatregel 
gemeten, waarbij groepen ‘at random’ al dan niet aan een preventiemaatregel zijn 
onderworpen (experimenteel design). 

 
Een evaluatiestudie met een SMS-score van 1 of 2 is onvoldoende om een causaal verband 
tussen de gepleegde interventie en eventuele uitkomsten te concluderen (Farrington, 
Gottfredson, Sherman, & Welsh, 2002). 
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Het CMO-model van Pawson en Tilley 
 
Op basis van de interne validiteit van een studie kunnen echter geen uitspraken worden 
gedaan over de externe validiteit of generaliseerbaarheid van gevonden effecten. Volgens het 
CMO - model (Pawson & Tilley, 1997) kunnen over de ‘outcome(s)’ (de ‘O’ uit het model) 
alleen uitspraken worden gedaan, indien duidelijk is welke mechanismen (de ‘M’ uit het 
model) ten grondslag liggen aan de werkzaamheid van een interventie en in welke context (de 
‘C’ uit het model) de betreffende interventie is gepleegd. Een mechanisme dat werkzaam is 
gebleken in de ene context hoeft namelijk nog geen effect te sorteren in een andere. Naast het 
uitblijven van een effect is het ook mogelijk dat in een andere context onbedoelde of 
ongewenste effecten optreden. Interventies die in verschillende contexten worden gepleegd 
zullen om deze reden telkens opnieuw op hun werkzaamheid moeten worden onderzocht. De 
resultaten van elke nieuwe afzonderlijke effectevaluatie cumuleren3 met hetgeen al bekend 
was over de interventie. Stud ies naar de effectiviteit van dezelfde of gelijksoortige 
interventies in verschillende contexten behoren tot hetzelfde cumulatieve evaluatieproces. 
Hoewel dit proces van evaluatie in principe oneindig is, waardoor nimmer definitieve 
voorspellingen kunnen worden gedaan met betrekking tot de effectiviteit van een interventie, 
zal dit voor beleidsmakers steeds informatiever worden naarmate de werkzaamheid van een 
interventie vaker en in meerdere verschillende contexten is onderzocht; na verloop van tijd 
zullen steeds specifiekere hypothesen kunnen worden gevormd omtrent de werkzaamheid van 
een interventie in een bepaalde context. Pawson en Tilley spreken in dit verband van ‘CMO 
configuration focussing’ (Pawson en Tilley, 1997, p. 121).  
 
2.2 De verschillende fasen van het onderzoek 
 
De afzonderlijke onderzoeksfasen die in het kader van de synthese zijn doorlopen sluiten in 
grote lijnen aan bij de fasen waaruit een volgens de Campbell Collaboration dient te zijn 
opgebouwd (e.g., Petrosino, Boruch, Soydan, Duggan & Sanchez-Meca, 2001). Gedurende de 
eerste fase van de research synthese werden de onderzoeksvragen geformuleerd. Hiervan 
werd al verslag gedaan in paragraaf 1.2. De overige fasen die achtereenvolgens werden 
doorlopen zullen in de volgende paragrafen kort worden toegelicht. 
 
2.2.1 Inclusie- en exclusiecriteria 
 
In de tweede fase van de research synthese werden de inclusie- en exclusiecriteria vastgesteld. 
Een studie werd in het onderzoek betrokken, wanneer aan de volgende criteria was voldaan: 
 
- Een studie moest (onder meer) betrekking hebben op de effectiviteit van een maatregel ter 

preventie van herhaald slachtofferschap en mocht niet exclusief gericht zijn op de dader. 
De ondergrens die hierbij gehanteerd werd is dat de interventie tenminste ook uit het 
verschaffen van preventie- informatie aan het slachtoffer diende te bestaan. De keuze voor 
dit ruime inclusiecriterium werd voornamelijk ingegeven door praktische overwegingen; 
verwacht werd dat het aantal preventiemaatregelen die louter op het slachtoffer betrekking 
hadden dun bezaaid zou zijn. Door alleen dergelijke interventies in de studie te betrekken 

                                                 
3 Pawson en Tilley (1997) vermijden de term replicatie. Strikt genomen vereist replicatie van een interventie 
namelijk dat deze op precies dezelfde wijze en onder precies dezelfde omstandigheden nogmaals wordt 
onderzocht op effectiviteit. In beleidsonderzoek is dit (vrijwel) onmogelijk.  
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zou mogelijk veel bruikbare informatie uit ander onderzoek onbesproken blijven, hetgeen 
geen recht zou doen aan het eerder gememoreerde inventariserende karakter van de studie.  

- Aan de hand van de studie moest (globaal) de aard en inhoud van de interventie kunnen 
worden vastgesteld. 

- Herhaald slachtofferschap diende betrekking te hebben op strafbare gedragingen en niet 
op andere (maatschappelijk) ongewenste gedragingen, zoals pesten. 

- Een studie diende empirische resultaten te bevatten.  
- Bronnen moesten Nederlands-, Engels-, Duits- of Franstalig zijn. 
- Gelet op het CMO-model diende de preventiemaatregel geïmplementeerd te zijn in een 

context die niet zonder meer onvergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. 
 
2.2.2 Bronverzameling 
 
Fase 3 van de research synthese had betrekking op het verzamelen van relevant bronmateriaal.  
Door twee onderzoekers (de eerste twee auteurs van dit rapport) werd op systematische wijze 
gezocht naar mogelijk relevante bronnen. Het zoekproces richtte zich niet alleen op bronnen 
over preventie van herhaald slachtofferschap, maar ook op studies die betrekking hadden op 
het voorkomen van eerste slachtofferervaringen en studies naar herhaald slachtofferschap in 
het algemeen. Dit had twee praktische redenen. Enerzijds werd niet uitgesloten dat een zeer 
marginaal zoekresultaat zou worden behaald, wanneer enkel op zeer specifieke zoektermen 
zou worden gezocht, terwijl niet kon worden uitgesloten dat relevante studies hierdoor over 
het hoofd zouden worden gezien. Anderzijds kon niet worden uitgesloten dat publicaties die 
niet primair over het voorkomen van herhaald slachtofferschap gaan desondanks bruikbare 
verwijzingen naar ander bronmateriaal zouden opleveren of tevens zouden rapporteren over 
het effect van de geëvalueerde interventie op herhaald slachtofferschap.  
 
Het zoekproces was opgebouwd uit drie fasen. In de eerste plaats werd de bibliografie van 
Farrell (2003) met betrekking tot herhaald slachtofferschap geraadpleegd. De eerste 21 
publicaties op deze lijst betreffen evaluatiestudies. De meeste van deze studies gaan over de 
reductie van herhaald slachtofferschap van  
(woning-)inbraak. In de tweede plaats werd in de bestanden van de Universiteit van Tilburg 
(UvT) gezocht op (combinaties van) de volgende zoektermen of extensies daarvan: “herhaald 
slachtoffer*” (hele document)4, “repeat vict*” (hele document), “revict*” (titelwoorden),  
“tertiaire preventie” (hele document), “tertiary prevention” and “victim*” (titelwoorden, één 
zoekveld), “tertiary prevention” and “repeat vict*” (hele document, één zoekveld), “tertiary 
prevention” and “revictim*” (hele document, één zoekveld), “partner violence” and “revict*” 
(titelwoorden, hele document, twee zoekvelden), “family violence” and “revict*” 
(titelwoorden, hele document, twee zoekvelden), “domestic violence” and “revict*” 
(titelwoorden, hele document, twee zoekvelden) en “revict*” and “intervention” (hele 
document, samenvatting, twee zoekvelden). Telkens werd gezocht in databestanden die via 
het netwerk van de UvT kunnen worden geraadpleegd, waaronder Catalogus UvT, EconLit, 
ERIC, IBSS (International Bibliography of the Social Sciences), JSTOR, NCC (Nederlandse 
Centrale Catalogus), Online Contents Boekartikelen UvT, Online Contents Landelijk, Online 
Contents Tijdschriftartikelen UvT, PsychInfo, PubMed, Research Papers in Economics and 
Social Services Abstracts. Ook de internetpagina’s van de Britse Home Office en het 
Amerikaanse National Center for Victims of Crime werden geraadpleegd. Niet altijd werd in 
het hele document gezocht vanwege het grote aantal treffers dat dan wordt verkregen. In de 
derde plaats werd contact opgenomen met een aantal gezaghebbende auteurs op het gebied 
                                                 
4 Tussen haken wordt telkens vermeld of in het hele document, in de samenvatting of in de titel is gezocht. Ook 
wordt aangegeven of hierbij één of meer zoekvelden zijn gehanteerd.  
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van herhaald slachtofferschap. In totaal zijn 10 auteurs benaderd. In het bijzonder Graham 
Farrell en Christine Gydicz waren zeer behulpzaam. Beiden konden aanvullend (nog niet-
gepubliceerd) materiaal verschaffen. Teneinde het zoekproces overzichtelijk te doen zijn werd 
gedurende de literatuurverzameling een excelsheet bijgehouden waarin zoektermen en - 
resultaten werden bijgehouden. Eind december 2007 werd de bronverzameling afgesloten. In 
totaal werden 291 mogelijk relevante documenten verzameld.  
 
2.2.3 Bronselectie 
 
De globale literatuurverzameling op basis van zoektermen werd gevolgd door fase 4 van de 
research synthese: de bronselectie. Ten behoeve  van de bronselectie zijn alle verzamelde 
bronnen ‘gescreend’ op hun relevantie. Dit houdt in dat sowieso de samenvatting, de inleiding 
en de conclusie of discussie van de betreffende publicatie door één van de onderzoekers 
werden bestudeerd teneinde te kunnen vaststellen of het document voldeed aan de 
inclusiecriteria. Indien op basis hiervan nog niet kon worden bepaald of een studie voor 
inclusie in aanmerking kwam, werd de volledige tekst geraadpleegd.  
 
Omdat het overgrote deel van de verzamelde publicaties louter beschrijvend van aard was en 
geen betrekking had op de effectiviteit van interventies ter preventie van herhaald 
slachtofferschap, kwamen de meeste studies niet voor inclusie in aanmerking. Slechts 34 van 
de verzamelde 291 publicaties voldeden aan de inclusiecriteria. Deze studies hadden 
betrekking op 39 verschillende preventieprojecten5.  
 
2.2.4 Beoordeling 
 
Fase 5 van de research synthese betrof de eigenlijke synthese. In deze fase werd een 
beoordelingsproces doorlopen dat uit vijf stappen bestond.  
 
Stap 1 
In de eerste plaats werden de afzonderlijke maatregelen die deel uitmaakten van de 
interventies gekwalificeerd als context-en/of persoonsgericht. Anders dan in de studie van 
Van der Knaap, Nijssen en Bogaerts, vond de kwalificatie van een maatregel als persoons- 
en/of contextgericht plaats vanuit het perspectief van het slachtoffer. Onder contextgerichte 
maatregelen werden in deze studie verstaan maatregelen die preventie trachtten te realiseren 
via een verandering van de context van het (potentiële) slachtoffer. Hieronder werden ook 
maatregelen verstaan die gericht waren op de dader. Persoonsgerichte maatregelen worden 
hier gezien als maatregelen die het risico op herhaling trachten te veranderen via het 
slachtoffer zelf. Telkens wanneer het succes van een maatregel (mede) afhankelijk is van 
inspanningen van de kant van het (potentiële ) slachtoffer, werden deze als persoonsgericht 
aangemerkt. Van een inspanningsvereiste is bijvoorbeeld sprake, wanneer van het (potentiële) 
slachtoffer verwacht werd dat hij op gezette tijden een alarm inschakelde of een alarmknop 
indrukte om herhaling van slachtofferschap te voorkomen. Een maatregel werd niet 
aangemerkt als persoonsgericht op de enkele grond dat een aanvraag moest worden ingediend 
om er gebruik van te kunnen maken.  
 
Hiernaast werd, in aansluiting bij onder meer Van Dijk, Sagel-Grande en Toornvliet (2006), 
een onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en tertiaire vormen van preventie. 
Primaire preventie heeft betrekking op het voorkomen van nieuwe gevallen van 

                                                 
5 Door enkele studies werden meerdere projecten geëvalueerd. 



 18 

slachtofferschap, secundaire preventie op het voorkomen van slachtofferschap onder 
kwetsbare personen of objecten en tertiaire preventie op het voorkomen van herhaling van 
nieuwe gevallen van slachtofferschap onder personen of objecten die al slachtoffer zijn 
geworden. Gelet op het eerste inclusiecriterium diende elke interventie sowieso voor een deel 
uit tertiaire preventie te bestaan. 
 
Stap 2 
In de tweede plaats werd, in overeenstemming met het CMO-model, voor elke studie getracht 
te komen tot een (re)constructie van de mechanismen die de programmamakers op het oog 
zouden kunnen hebben gehad om tot een reductie van herhaald slachtofferschap te komen. 
Hiervoor werden alle beschikbare publicaties die op de maatregel betrekking hadden 
geraadpleegd. Bekeken werd of de programmamakers refereerden aan een 
(wetenschappelijke) theorie op grond waarvan zij de werkzaamheid van hun interventie 
veronderstelden en, zo ja, hoe de inhoud van de betreffende maatregel(en) bij die theorie 
aansloot. Indien en voorzover studies geen melding maakten van een verondersteld werkzaam 
mechanisme of dit niet expliciet koppelden aan een bestaande theorie, werd bezien of de 
beschrijvingen van de betreffende maatregelen aanleiding gaven om een verband te leggen 
met een bestaande theorie6.  
 
Stap 3 
In de derde plaats werden de geselecteerde bronnen ingedeeld in groepen. De voorkeur werd 
gegeven aan een indeling in verschillende categorieën delicten. Vervolgens werd beoordeeld  
of de studies die betrekking hadden op hetzelfde type delict ook zodanige gelijkenissen 
vertoonden dat zij konden worden geschaard onder één en hetzelfde cumulatieve  
evaluatieproces danwel teveel van elkaar verschilden, bijvoorbeeld omdat zij van volstrekt 
verschillende preventiestrategieën gebruik maakten,  en daarom moesten worden 
onderverdeeld in meerdere verschillende cumulatieve evaluatieprocessen. Vier globale criteria  
werden hierbij gehanteerd: 1) de aard en inhoud van de interventie, 2) de opzet van de studie,  
3) de groep subjecten of het geografische gebied waarop de interventie zich richtte en 4) de 
context waarbinnen de interventie was geïmplementeerd.  
 
De geselecteerde studies konden in drie categorieën delicten worden onderverdeeld: 1) 
inbraak, 2) huiselijk geweld en 3) seksueel geweld. De grootste groep werd gevormd door 
studies die betrekking hadden op inbraak. Deze groep werd onderverdeeld in twee 
cumulatieve evaluatieprocessen: een verzameling studies die betrekking had op de preventie 
van woninginbraak en een verzameling die ging over het voorkomen van inbraak bij kleine 
zelfstandigen. De tweede grootste groep had betrekking op huiselijk geweld. Deze groep werd 
onderverdeeld in drie cumulatieve evaluatieprocessen: een verzameling van studies over de 
preventie van huiselijk geweld door middel van een ‘multistrategy’- aanpak, een verzameling 
die betrekking had op de effectiviteit van politie- interventies en één die ging over ‘Second 
Responder Programs’. De kleinste groep had betrekking op een verzameling van studies op 
het gebied van seksueel geweld. Deze werd  als één cumulatief evaluatieproces aangemerkt. 
Tenslotte konden twee studies worden onderscheiden die niet in één van de drie groepen 
konden worden ingedeeld: één studie ging over het aanleren van preventievaardigheden en 
één studie zag op het voorkomen van slachtofferschap van geweld via de eerstehulpafdeling 
van een ziekenhuis. Volledigheidshalve worden ook deze studies besproken.   
 
                                                 
6 De hier gehanteerde en enigszins pragmatische methode van (re)constructie van beleidstheorieën moet worden 
onderscheiden van de systematische wijzen waarop programmatheorieën in beleidsevaluaties kunnen worden 
ge(her)formuleerd (e.g., Klein Haarhuis & Leeuw, 2004). 
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Stap 4 
In de vierde plaats werd de interne validiteit van elke geselecteerde studie, conform de 
werkwijze van de Campbell Collaboration, uitgedrukt in een SMS-score.  
 
Stap 5 
Tenslotte werden de preventiemaatregelen die konden worden onderscheiden binnen één en 
hetzelfde cumulatieve evaluatieproces gekwalificeerd als effectief, mogelijk effectief,  
mogelijk niet-effectief en niet-effectief7. De volgende criteria werden hierbij aangehouden: 
 
- Van effectief was sprake, wanneer twee of meer studies positieve effecten rapporteerden 

op het voorkomen van herhaling van slachtofferschap, aan meer dan één van deze studies 
een SMS-score van 3 of hoger kon worden toegekend en geen kwalitatief goede studies 
(vanaf SMS-score 3) voor handen waren die negatieve effecten rapporteerden.  
 

- Van mogelijk effectief was sprake, wanneer twee8 of meer studies positieve effecten 
rapporteerden op het voorkomen van herhaling van slachtofferschap, aan slechts één van 
deze studies een SMS-score van 3 of hoger kon worden toegekend en geen kwalitatief 
goede studies (vanaf SMS-score 3) voor handen waren die negatieve effecten 
rapporteerden.  

 
- Van mogelijk niet-effectief was sprake, wanneer twee of meer studies geen of negatieve 

effecten rapporteerden op het voorkomen van herhaling van slachtofferschap en aan 
slechts één van deze studies een SMS-score van 3 of hoger kon worden toegekend en geen 
kwalitatief goede studies (vanaf SMS-score 3) voor handen waren die positieve effecten 
rapporteerden.  
 

- Van niet-effectief was sprake, wanneer twee of meer studies negatieve effecten 
rapporteerden op het voorkomen van herhaling van slachtofferschap, aan meer dan één 
van deze studies een SMS-score van 3 of hoger kon worden toegekend en geen kwalitatief 
goede studies (vanaf SMS-score 3) voor handen waren die negatieve effecten 
rapporteerden.  

 

                                                 
7 Wel beschouwd kan de effectiviteit van een interventie met inachtneming van de terminologie van het CMO-
model alleen worden gekwalificeerd als mogelijk effectief of mogelijk niet-effectief. De kwalificaties effectief 
en niet-effectief doen namelijk vermoeden dat definitieve uitspraken kunnen worden gedaan over de 
generaliseerbaarheid van gevonden effecten, terwijl dit volgens het CMO-model vanwege het in principe 
oneindige en cumulatieve karakter van een evaluatieproces onmogelijk is (zie par. 2.1). Omdat een dergelijke 
globale categorisering voor beleidsmakers we inig informatief is, werd gekozen voor een indeling in vijf 
categorieën. De gehanteerde categorieën sluiten aan bij de categorisatisaties die werden gehanteerd door Van der 
Knaap, Nijssen en Bogaerts (2006) en Sherman et al. (1997). Gedacht werd dat een nadere differentiatie 
bruikbaarder zou zijn voor het treffen van nieuwe beleidsmaatregelen. De kwalificaties effectief en niet-effectief 
moeten tegen deze achtergrond worden geïnterpreteerd en zeggen niets over de generaliseerbaarheid van 
resultaten naar contexten die verschillen van die waarin een op effectiviteit onderzochte maatregel werd 
geïmplementeerd (Sherman et al., 1998, p. 6; Van der Knaap, Nijssen, & Bogaerts, 2006, p. 109). 
8 In tegenstelling tot hetgeen door Van der Knaap, Nijssen en Bogaerts (2006) werd gedaan, werd voor de 
categorieën mogelijk effectief en mogelijk niet-effectief geen ondergrens van één studie met een SMS-score van 
3 of hoger aangehouden. Door deze ondergrens wel aan te houden zou het in theorie mogelijk zijn geweest een 
preventiemaatregel op basis van één studie als mogelijk effectief of mogelijk niet-effectief aan te merken. Dit 
werd niet wenselijk geacht. Volgens de onderzoekers zou hierdoor onvoldoende recht zijn gedaan aan het CMO-
model. In paragraaf 2.1 werd aangegeven dat dit model uitgaat van cumulaties van effectevaluaties. Zolang het 
effect van een maatregel door slechts één studie is geëvalueerd is echter nog geen sprake van een cumulatie. 
Gekozen werd daarom om minimaal één extra indicatie voor een eventueel effect te vereisen.  
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Indien niet was voldaan aan de gestelde criteria, werden geen uitspraken gedaan over de 
effectiviteit van een maatregel9.  
Benadrukt dient te worden dat de gehanteerde kwalificaties geen betrekking hadden op één 
specifieke interventie zoals die is uitgevoerd in één of meer studies, maar op de algemene 
deler(s) van de interventies die samen deel uitmaakten van hetzelfde cumulatieve 
evaluatieproces.  
 
Voorbeeld: Stel dat in drie steden vergelijkbare preventieadviezen aan inbraakslachtoffers zijn 
verleend en effectief zijn gebleken. In elke stad werd het effect van de adviezen op herhaald 
slachtofferschap onderzocht door de interventiegroep te vergelijken met een vergelijkbare 
controlegroep en was sprake van voor- en nameting. Echter, in stad A waren de adviezen 
binnen 24 uur na aangifte door een wijkagent verstrekt in het huis van het slachtoffer, in stad 
B ook door een agent, maar telefonisch en een week na aangifte en in stad C per e-mail door 
een medewerker van een slachtofferhulporganisatie. Wanneer in geen van de drie steden 
sprake was van ‘random’ toewijzing van slachtoffers aan één van beide condities en niet werd 
gecontroleerd voor het effect van mogelijk storende variabelen, zou aan alle drie de drie 
studies een SMS-score van 3 kunnen worden toegekend. De algemene deler van de drie 
interventies is in dit geval het verstrekken van preventieadviezen. Deze vorm van preventie  
kan tenslotte, gelet op de SMS-scores van de afzonderlijke studies, als effectief worden 
gekwalificeerd.  
 
Beide onderzoekers waren betrokken bij elke stap van het beoordelingsproces.  
 
2.2.5 Resultaatsbeschrijving 
 
De resultaatsbeschrijving betreft de vijfde en laatste fase van de research synthese. De 
onderzoeksresultaten worden als volgt besproken. Telkens wordt begonnen met een 
beschrijving gegeven van (de opzet van) een project en de interventies die daarbij centraal 
stonden op basis van de vergaarde literatuur en zal worden beschreven welke resultaten het 
heeft opgeleverd volgens de bestudeerde pub licaties. Indien en voorzover gedane bevindingen 
werden getoetst op significantie, dan wordt dit vermeld. Vervolgens wordt in een apart 
beoordelingskader vermeld of de getroffen maatregelen context- en/of persoonsgericht van 
aard waren en of zij konden worden aangemerkt als primaire, secundaire en/of tertiaire 
vormen van preventie. Ook zal in dit kader worden stilgestaan bij de mechanismen die 
verondersteld kunnen worden aan de betreffende interventie ten grondslag te hebben gelegen 
en zullen de belangrijkste resultaten kort worden herhaald. Tenslotte zal worden vermeld 
welke SMS-score aan de studie werd toegekend.  
 
In twee gevallen werden twee SMS-scores toegekend aan een studie teneinde recht te doen 
aan de diversiteit in kwaliteit van de verschillende statistische analyses die werden uitgevoerd. 
Nadat de afzonderlijke studies binnen één en hetzelfde cumulatieve evaluatieproces zijn 
besproken wordt de algemene deler van de interventies die hiervan deel uitmaken 
gekwalificeerd in termen van effectiviteit (d.w.z. effectief, mogelijk effectief, mogelijk niet-
effectief, niet-effectief of onbekend). Dit zal voor elk cumulatief evaluatieproces worden 
gedaan in een aparte, concluderende paragraaf. 
 

                                                 
9 Dit was bijvoorbeeld het geval, wanneer alleen studies met een SMS-score van 1 of 2 over de effectiviteit van 
een maatregel(en) rapporteerden  of wanneer zowel kwalitatief redelijk goede studies (vanaf SMS-score 3) die 
positieve effecten rapporteerden als kwalitatief redelijk goede studies die negatieve effecten rapporteerden 
voorhanden waren. 
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De projectbeschrijvingen zijn in een aantal gevallen behoorlijk uitgebreid. Dit werd 
noodzakelijk geacht om de lezer in staat te stellen ook zelf tot een oordeel te komen over 
gevonden effecten in relatie tot de context waarin die werden behaald. De lezer die zich snel 
een volledig beeld wenst te vormen van de verschillende projecten wordt geadviseerd 
hiervoor de samenvatschema’s te raadplegen die als bijlagen zijn bijgevoegd.  
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3. Resultaten 
 
 
3.1 Delictcategorie 1: inbraak 
 
3.1.1 Woninginbraak projecten in Engeland, de Verenigde Staten en Australië 
 
3.1.1.1 Engeland 
 
1) Kirkholt - Rochdale 
 
Projectbeschrijving 
 
Inleiding 
Het Kirkholt Burglary Prevention Project in het Engelse Rochdale was het eerste project dat 
de preventie van herhaald slachtofferschap koos als instrument om een reductie van 
criminaliteit in het algemeen te bewerkstelligen. Het project was beperkt tot woninginbraak en 
richtte zich op de wijk Kirkholt, die bekend stond om haar hoge criminaliteit; het aantal 
woninginbraken was in deze wijk in 1984 twee keer zo hoog als in wijken die op basis van de 
British Crime Survey als ‘high risk areas’ werden gekwalificeerd (Forrester, Chatterton, & 
Pease, 1988, p. 1). De rest van Rochdale fungeerde als controlegebied. 
 
Voorbereidingsfase 
Om zicht te krijgen op het probleem van woninginbraak in Kirkholt werden aangiftegegevens 
van de politie nauwkeurig bestudeerd. Omdat deze geen voor preventie relevante informatie 
bleek te bevatten, werd aanvullende informatie verzameld (Forrester, Chatterton, & Pease, 
1988, p. 2). Dit gebeurde op twee manieren. Enerzijds werden gestructureerde interviews 
afgenomen onder daders, slachtoffers en de directe buren van slachtoffers. Anderzijds werden 
vertegenwoordigers van relevante actoren binnen het publieke domein, waaronder 
woningbouwcorporaties, kerken, verenigingen en scholen, op informele wijze geraadpleegd. 
In juli 1986 werd bovendien een seminar georganiseerd, waaraan vertegenwoordigers van de 
grootste plaatselijke energieleverancier, slachtofferhulp, instanties op het gebied van 
onderwijs en huisvesting, de politie, de reclassering, de vereniging van Britse verzekeraars en 
de Home Office Crime Prevention Unit  deelnamen. Interviews met daders werden afgenomen 
door medewerkers van de reclassering. Interviews met slachtoffers en directe buren werden 
afgenomen door politiefunctionarissen (Forrester, Chatterton, & Pease, 1988, p. 2-10).  
 
In totaal werden 237 interviews met slachtoffers en 136 interviews met daders afgenomen. 
Deze aantallen komen overeen met een respons van respectievelijk 78% en 77%. Onduidelijk 
is wat de respons onder buren was en waarin responders van non-responders verschilden. Uit 
de interviews kwam onder meer het volgende naar voren: 
 

1) Inbraak betrof voornamelijk een lokale aangelegenheid; 53% van de geïnterviewde 
inbrekers had inbraken gepleegd binnen een straal van twee Engelse mijlen van de 
eigen woning, terwijl 85% had ingebroken binnen een straal van vijf Engelse mijlen.  

2) Factoren die potentiële inbrekers afhielden van het plegen van een inbraak waren: 
aanwijzingen dat bewoners thuis waren, de aanwezigheid van honden en een goede 
zichtbaarheid voor anderen van plaatsen die geschikt zijn om een huis binnen te gaan.  
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3) In 70% van de onderzochte inbraken was de inbreker binnengekomen via een ‘point of 
entry’ (e.g., een raam of deur) dat zichtbaar was voor buren. Slechts in 35% waren 
‘points of entry’ zichtbaar voor voorbijgangers. 

4) 49% van de inbraken betrof de diefstal van een betaalkastje waarin bewoners 
muntgeld moesten deponeren alvorens gebruik te kunnen maken van het gas- en 
elektriciteitsnet (‘pre-payment fuel meters’). In 27% van de gevallen was hieruit geld 
verdwenen. 

5) Het gemiddelde aantal inbraken per jaar onder gevictimiseerde huishoudens was ruim 
twee keer zo groot als het gemiddelde aantal inbraken per jaar bij hun buren 
(Forrester, Chatterton, & Pease, 1988, p. 2-10). 

 
Implementatiefase 
Op basis van de gedane bevindingen werd besloten tot het treffen van drie 
preventiemaatregelen: 1) het verwijderen van pre-payment fuel meters en het invoeren van 
een alternatieve betaalmethode, 2) het beter beveiligen van woonhuizen (‘security upgrading’ 
c.q. ‘target hardening’) en 3) het oprichten van buurtwachten (‘cocoon home watch’) die 
structureel contact onderhielden met de politie. Dit geschiedde tijdens de eerste fase van het 
project. Als object van preventie werd gekozen voor huishoudens die al slachtoffer van 
woninginbraak waren geworden. Omdat de projectfinanciering gold voor een beperkte duur, 
was tijdige implementatie van het project onder alle inwoners van de wijk niet haalbaar. 
Selectie op basis van andere criteria, zoals gezinssamenstelling, zou bovendien mogelijk 
leiden tot sociale stigmatisering en was minder gemakkelijk uitvoerbaar; het treffen van extra 
preventiemaatregelen kon simpelweg gerechtvaardigd worden op basis van hun eerdere 
slachtofferschap en kon worden uitgevoerd binnen het kader van hulpverlening (Forrester, 
Chatterton, & Pease, 1988, p. 12-13). In fase II werden naast de op slachtoffers georiënteerde 
projectonderdelen preventiemaatregelen geïmplementeerd die zich richtten op daders en de 
gemeenschap in het algemeen; onder meer werden praatgroepen voor daders ingesteld en 
konden bewoners van Kirkholt tegen een lage rente een lening afsluiten (Pease, 1991). De 
implementatie van het project startte in maart 1987 en duurde tot september van hetzelfde 
jaar.  
 
Resultaten 
 
Uitkomstmaat 1: het totale aantal woninginbraken 
De resultaten van het project werden geëvalueerd op basis van inbraakcijfers van de politie. 
Het totale aantal woninginbraken in de eerste 8 maanden van 1986 daalde van 316 naar 147 in 
dezelfde periode van 1987. Een grafische weergave van de verhouding van het aantal 
inbraken per maand in 1987 ten opzichte van het aantal inbraken per maand in 1986 liet zien 
dat het aantal inbraken in Kirkholt gedurende de implementatieperiode van het project lager 
lag dan in de daarmee corresponderende periode in 1986, terwijl dit niet gold voor de rest van 
Rochdale (Forrester, Chatterton, & Pease, 1988, p. 19-20). Geen sprake leek te zijn van een 
verplaatsingseffect, wanneer werd gekeken naar Ashfield Valley, de wijk die het dichtst bij 
Kirkholt lag; ook hier vond een daling van het aantal inbraken per maand plaats, maar deze 
was minder substantieel dan in Kirkholt. Vijf maanden na de start van het project was de 
prevalentie van inbraak in Kirkholt met 40% gedaald ten opzichte van 1986 (Forrester, Frenz, 
O’Connell, & Pease, 1990, p.4; Pease, 1991, 74). Een maand later was zelfs sprake van een 
daling van 60%  (Farrell & Pease, 2006). In de periode maart 1989 tot en met februari 1990 
was het gemiddelde aantal inbraken per maand zelfs met 75% gedaald ten opzichte van de 
periode van maart 1986 tot en met februari 1987. Ten opzichte van 1986 daalde het aantal 
inbraken in 1987, 1988 en 1989 met respectievelijk 38%, 67% en 72%, terwijl in de rest van 



 24 

Rochdale een stijging van 1% en dalingen van 19% en 24% werden waargenomen (Forrester, 
Frenz, O’Connell, & Pease, 1990, p.30; Pease, 1991, 75).  
 
Uitkomstmaat 2: herhaald slachtofferschap van woninginbraak 
Of tevens sprake was van een reductie in herhaald slachtofferschap van woninginbraak werd 
op drie verschillende manieren geanalyseerd. In de eerste plaats werd de proportie van het 
aantal herhaalde inbraken afgezet tegen het totale aantal inbraken. Wederom werd de periode 
van januari tot september van 1987 vergeleken met dezelfde periode in 1986. Tot en met mei 
1987 werd een stijging van het aantal herhaalde inbraken bij hetzelfde huishouden ten 
opzichte van het totale aantal inbraken waargenomen. Daarna was sprake van een daling. In 
juli 1987 daalde het aantal herhaalde inbraken zelfs tot nul (Forrester, Chatterton, & Pease, 
1988, p. 22). 
 
In de tweede plaats werd berekend hoeveel van de huishoudens waar was ingebroken in de 
maand september 1988 te maken hadden gehad met eerdere inbraken gedurende de periode 
van maart tot en met augustus 1988. Soortgelijke berekeningen werden gemaakt voor de 
maanden augustus 1988, juli 1988, juni 1988, mei 1988, april 1988, maart 1988 en februari 
1988; telkens werd bekeken hoeveel van de gevictimiseerde huishoudens in de betreffende 
maand een eerdere inbraak hadden meegemaakt in de periode van 6 maanden ervoor. De 
aldus verkregen aantallen werden vervolgens grafisch weergegeven. De geconstrueerde 
grafiek toonde een dalende trend van het aantal herhaalde inbraken sinds de start van het 
project. Wanneer de implementatieperiode werd vergeleken met de laatste volledige periode 
van 7 maanden voorafgaande aan de start van het project (augustus 1987 tot en met februari 
1988), was sprake van een daling van 80%; terwijl in februari 1988 nog bij 41 huishoudens 
eerder was ingebroken in de zes maanden ervoor, gold dit voor slechts 8 huishoudens die in 
september 1988 slachtoffer waren geworden (Forrester, Chatterton, & Pease, 1988, p.22-23). 
 
In de derde plaats werd onderzocht of sprake was van een daling van herhaald 
slachtofferschap van woninginbraak in Kirkholt ten opzichte van Langley, een andere wijk 
van Rochdale. Omdat het totale aantal inbraken in Langley aanzienlijk lag lager dan in 
Kirkholt, was het noodzakelijk om voor dit verschil te controleren. Dit werd als volgt gedaan. 
Voor alle perioden van zeven maanden waaraan zoëven werd gerefereerd, èn die eindigden 
voor de start van het project, werd het gemiddelde aantal huishoudens met meer dan één 
inbraak in de betreffende periode berekend. Aan de hand van deze gemiddelden werd 
vervolgens een schatting gemaakt van het aantal inbraken in de implementatieperiode. De 
verwachte frequenties werden tenslotte afgezet tegen de geobserveerde frequenties. Alleen 
voor Kirkholt werd een significante afwijking tussen de verwachte en geobserveerde waarden 
waargenomen (Forrester, Chatterton, & Pease, 1988, p.31). 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De maatregelen in het Kirkholt-project waren zowel contextgericht als persoonsgericht van 
aard; de verwijdering van ‘pre-payment fuel meters’ alsmede de extra 
beveiligingsmaatregelen die werden getroffen (‘security upgrading’ c.q. ‘target hardening’) 
brachten veranderingen aan in de context van (potentiële) slachtoffers. Het instellen van 
buurtwachten (‘cocoon home watch’) betrof daarentegen een persoonsgerichte maatregel; 
het succes hiervan was afhankelijk van de inspanningen van (potentiële) slachtoffers.   
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Preventievorm 
Alle getroffen maatregelen betroffen tertiaire preventie; alleen gevictimiseerde huishoudens 
konden hiervan profiteren. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de getroffen maatregelen berustte niet expliciet10 op een theorie. Gelet 
op de historische ontwikkelingen op het gebied van criminaliteitspreventie in Engeland, kan 
het project worden gezien als één van de eerste projecten waarbij gebruik werd gemaakt van 
een aanpak die vaak wordt aangeduid als situationele criminaliteitspreventie (Gilling, 1994). 
Deze aanpak gaat uit van een probleemgericht model; preventiemaatregelen worden pas 
getroffen nadat is onderzocht onder welke omstandigheden een specifieke vorm van 
criminaliteit op een bepaalde locatie vaak plaatsvindt (Gladstone, 1980). Door hierin 
verandering te brengen kan een reductie van criminaliteit worden gerealiseerd.  
 
Situationele criminaliteitspreventie is gebaseerd op de idee dat criminaliteit alleen 
plaatsvindt, indien daartoe gelegenheid bestaat. Bij de beantwoording van de vraag wanneer 
sprake was van voldoende gelegenheid lieten de aanhangers van deze gedachte zich 
aanvankelijk inspireren door de rationele keuzetheorie11(Clarke & Cornish, 1985; Cornish 
& Clarke, 1986); of sprake is van voldoende gelegenheid hangt af van de uitkomst van een 
kosten-batenoverweging aan de kant van de (potentiële) dader; hij zal alleen tot het plegen 
van het misdrijf overgaan, wanneer hij de indruk heeft dat de inspanningen die hij in het 
kader van het plegen van het misdrijf moet  verrichten en de kans die hij daarbij loopt om 
gepakt te worden in een acceptabele verhouding staat tot het voorzien in de 
behoeftebevrediging tengevolge van het misdrijf. Verondersteld werd dat hierbij niet zozeer 
zijn persoonlijkheid en individuele achtergrond doorslaggevend zijn, maar veeleer de meer 
objectieve situationele omstandigheden waaronder het misdrijf zou moeten plaatsvinden. 
Door die omstandigheden te manipuleren kan de kans op het plegen van een misdrijf 
gereduceerd worden. Welke maatregelen getroffen dienen te worden is afhankelijk van de 
lokale omstandigheden, maar gedacht kan hierbij onder meer worden aan het aanbrengen 
van (extra) sloten, het aanleggen van een alarmsysteem, het instellen van buurtwachten en 
het merken van (waardevolle) spullen12.  
 
Alle drie de maatregelen die in het kader van het project getroffen werden hadden een 
afname van de gelegenheid tot het plegen van woninginbraak tot doel. In aansluiting bij de 
rationele keuzetheorie werd met het (gedeeltelijk) wegnemen van de gelegenheid tot het 
plegen van inbraak getracht het beslisproces van (potentiële) daders te beïnvloeden; door 
het treffen van extra beveiligingsmaatregelen en het instellen van buurtwachten werden de 
kosten die woninginbraak met zich mee bracht opgevoerd, terwijl door de verwijdering van 
‘pre-payment fuel meters’ één van de belangrijkste baten werd weggenomen. Voor 
(potentiële) daders werd het hierdoor minder aantrekkelijk om in te breken. Verondersteld 
werd dat zij hierdoor minder gemakkelijk zouden besluiten om (toch) ergens in te breken. 
 
Effectiviteit  
De getroffen maatregelen leidden tot een significante reductie van herhaald slachtofferschap 
en een daling van het aantal woninginbraken in vergelijking met de controlegebieden.  

                                                 
10 Hiermee wordt bedoeld dat de geraadpleegde bronnen hier geen gewag van maken. 
11 In een later stadium is de theoretische grondslag van situationele criminaliteitspreventie verder 
uitgekristalliseerd en uitgebreid met de leefstijl- en routineactiviteitentheorie (Linden, 2007). Bij de bespreking 
van het project in Huddersfield zal hierop teruggekomen worden. 
12 Voor meer voorbeelden van situationele criminaliteitspreventie wordt verwezen naar Clarke (1995).  
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SMS-score  
In het kader van de beoordeling van de methodologische kwaliteit op grond van de SMS-
scale dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de uitkomstmaten herhaald 
slachtofferschap van woninginbraak en het totale aantal woninginbraken. Voor wat betreft 
het effect van de maatregelen op herhaald slachtofferschap werd aan de studie een SMS-
score van 3 toegekend; gegevens over herhaald slachtofferschap waren beschikbaar met 
betrekking tot de periodes voor en na implementatie van de maatregelen en konden worden 
afgezet tegen gegevens afkomstig uit een vergelijkbaar controlegebied (d.w.z., statistische 
bewerking van de data maakte het mogelijk dat beide gebieden met elkaar konden worden 
vergeleken ongeacht een bestaand verschil in het totale aantal inbraken). Met betrekking tot 
het effect van de maatregelen op het totale aantal inbraken werd een vergelijking gemaakt 
tussen het  interventiegebied en niet-vergelijkbare controlegebieden. De studie werd in dit 
verband dan ook gehonoreerd met een SMS-score van 2.  
 
 
2) Safer Cities: drie ‘vermeende replicaties’ van Kirkholt (R1, R2 en R3) 
 
Inleiding 
Tilley (1993a) heeft een aantal projecten geëvalueerd om de generaliseerbaarheid van de 
resultaten van het Kirkholt-project te kunnen beoordelen. Tilley (1993a) kwalificeerde deze 
projecten als ‘vermeende replicaties’ om aan te geven dat strikte replicatie onmogelijk is. 
Gelet op de terminologie die Pawson en Tilley (1997) in hun werk Realist Evaluation hebben 
geïntroduceerd zou hij waarschijnlijk thans de term cumulaties bezigen. Voorts zou hij niet 
meer spreken van generaliseerbaarheid, maar van ‘CMO configuration focussing’. In 
paragraaf 2.1 werden deze begrippen uitgelegd. De drie projecten zijn alle uitgevoerd in het 
kader van het in 1988 door de Britse regering gelanceerde Safer Cities Program. Dit 
programma behelsde overheidsfinanciering van lokale projecten die de reductie van 
criminaliteit en angst voor criminaliteit beoogden te bereiken (e.g., Ekblom, Law, Sutton, & 
Wiggins, 1996) en was onder andere ingegeven door de successen van het Kirkholt-project 
(e.g., Gilling, 1994). Omdat onbekend was waar de projecten waren uitgevoerd, ga f Tilley hen 
respectievelijk de namen R1, R2 en R3. Alleen de projecten R1 en R3 zullen hier worden 
besproken. Project R2 voldeed niet aan de inclusiecriteria; de preventiemaatregelen die in het 
kader van dit project werden genomen hadden op iedereen binnen het interventiegebied 
betrekking en herhaald slachtofferschap betrof niet één van de uitkomstmaten.  
 
A) Vermeende replicatie R1 
 
Projectbeschrijving  
R1 verschilde in een aantal opzichten van het Kirkholt-project. Het project had betrekking op 
een groter gebied, dat bovendien gekenmerkt werd door een grotere sociale heterogeniteit en 
een lagere criminaliteit kende. Evenals in het Kirkholt-project werden gebouwen extra 
beveiligd (‘target hardening’), zij het dat dit niet alleen gold voor woonhuizen waar al was 
ingebroken maar ook voor inbraakgevoelige openbare gebouwen. Voorts werden ook 
buurtwachten (‘Neighbourhood Concern Groups’) opgezet, maar in tegenstelling tot het 
project in Kirkholt onderhielden deze geen structureel contact met de politie en bestreken 
slechts een klein deel van het gehele interventiegebied (Tilley, 1993a, p. 6-7). Tilley (1993a) 
maakt geen gewag van mechanismen die op voorhand verondersteld werden ten grondslag te 
liggen aan de werkzaamheid van de maatregelen die werden getroffen.  
Resultaten 
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In vergelijking met het jaar voorafgaande aan de start van het project, halverwege 1989, steeg 
het aantal inbraken van 571 naar 694 in het eerste projectjaar en 991 in het tweede jaar van 
het project. Dit komt overeen met een jaarlijkse stijging van respectievelijk 21,5% en 42,8%. 
Echter, in een omliggend controlegebied (‘the remainder of the subdivision’) steeg het aantal 
inbraken jaarlijks achtereenvolgens met 45,5% en 57,3%. Volgens Tilley (1993a, p. 7) 
duidden de laatstgenoemde percentages mogelijk op een verplaatsingseffect. Of ook een 
reductie van herhaald slachtofferschap werd gerealiseerd werd niet onderzocht.  
 
B) Vermeende replicatie R3 
 
Projectbeschrijving 
Het project bestond louter uit het extra beveiligen van woonhuizen waar was ingebroken. 
Onduidelijk is waaruit de extra beveiligingsmaatregelen bestonden en of hun veronderstelde 
werkzaamheid berustte op een (wetenschappelijke) theorie. Naast slachtoffers van inbraak 
konden ook andere risicogroepen, zoals buren van slachtoffers, bejaarden, gehandicapten en 
één-ouder gezinnen, een beroep doen op de maatregelen (Tilley, 1993a, 8-9).  
 
Resultaten 
Gedurende het project, dat de periode 1990-1992 bestreek, steeg het aantal inbraken in het 
interventiegebied met 9%, terwijl een ‘overall’ stijging van 139% werd waargenomen 
wanneer ook de cijfers uit een controlegebied werden meegenomen (‘the local sub-division as 
a whole’). Het aantal pogingen tot inbraak bleef relatief stabiel en schommelde tussen 16% en 
21%. De proportie van het aantal gevallen van herhaalde inbraak daalde van 22,8% in het 
eerste projectjaar naar 20,1% in 1991 en 13,6% in 1992. Echter, leden van risicogroepen 
anders dan slachtoffers werden even vaak slachtoffer als bewoners van huizen die niet extra 
waren beveiligd. Het gemiddelde aantal dagen tussen een (eerste) en een opvolgende inbraak 
steeg tijdens het project van 80,5 dagen naar 136,6 dagen (Tilley, 1993a, p.9).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De meeste maatregelen in de twee projecten waren contextgericht van aard. Alleen het 
opzetten van  buurtwachten betrof een persoonsgerichte maatregel; het succes hiervan was 
afhankelijk van de inspanningen van (potentiële) slachtoffers. Of de maatregelen in project 
R3 daadwerkelijk werden getroffen lijkt afhankelijk te zijn geweest van het indienen van een 
aanvraag.  
 
Preventievorm 
De maatregelen in project R1 betreffen zowel secundaire als tertiaire preventie; zowel 
woonhuizen waar was ingebroken als inbraakgevoelige openbare gebouwen werden extra 
beveiligd. De maatregelen in project R3 hadden alleen betrekking op woonhuizen waar was 
ingebroken en betroffen dus vormen van tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de getroffen maatregelen berustte niet expliciet op een theorie. 
Evenals in het Kirkholt-project  werd gekozen voor een reductie van woninginbraak via het 
treffen van gelegenheidsbeperkende maatregelen en lijkt de werkzaamheid van de 
maatregelen te zijn gebaseerd op de rationele keuzetheorie; door het treffen van extra 
beveiligingsmaatregelen en instellen van buurtwachten werden de kosten die inbraak met 
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zich mee bracht opgevoerd, terwijl de baten gelijk bleven. Gelet hierop werd het voor hen 
minder aantrekkelijk om in te breken. Verondersteld werd dat zij hierdoor minder 
gemakkelijk zouden besluiten om (toch) ergens in te breken. Onduidelijk is of, zoals wordt 
vereist door het probleemgerichte model dat het uitgangspunt vormt van situationele 
criminaliteitspreventie, de implementatie van de getroffen maatregelen werd voorafgegaan 
door een inventarisatie van de omstandigheden waaronder de inbraken op de projectlocaties 
plaatsvonden.  
 
De veronderstelde werkzaamheid van de getroffen maatregelen dient voor wat betreft project 
R3 enigszins te worden genuanceerd; het lijkt erop dat slachtoffers zelf dienden aan te geven 
of zij van één of meerdere maatregelen gebruik wensten te maken. Kennelijk werd 
verondersteld dat zij dit  uit eigen beweging zouden doen, wanneer zij op die mogelijkheid 
waren gewezen. 
 
Effectiviteit 
In project R1 leidden de getroffen maatregelen tot een stijging van het totale aantal 
inbraken. De stijging was echter minder groot dan in het controlegebied. In project R3 
leidden de getroffen maatregelen tot een reductie van herhaald slachtofferschap binnen het 
interventiegebied en een minder grote stijging van het totale aantal inbraken ten opzichte 
van het controlegebied.  
 
SMS-score 
Zowel voor wat betreft project R1 als project R3 werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend; weliswaar werd (herhaald) slachtofferschap van woninginbraak in beide gevallen 
voor en na implementatie van de maatregelen gemeten, maar in beide gevallen was het 
controlegebied niet vergelijkbaar met het interventiegebied.  
 
 
3) Huddersfield 
 
Projectbeschrijving 
Het project Biting Back vond plaats in het kader van het onderzoeksprogramma Police 
Operations Against Crime van de Home Office. Het project vond plaats in de politiedivisie 
Huddersfield, dat onderdeel uitmaakt van het district West Yorkshire. De overige divisies van 
het district West Yorkshire fungeerden als controlelocaties. De doelstelling van het project 
was te achterhalen of de aanpak van herhaald slachtofferschap van inbraak (woninginbraak en 
gebouwen met een andere bestemming dan bewoning) en autocriminaliteit (autodiefstal en 
diefstal uit auto’s) zou kunnen leiden tot reductie  van inbraak en autodiefstal in het algemeen. 
Onderzoek voorafgaande aan de implementatie van het project had uitgewezen dat in 
Huddersfield het plegen van deze misdrijven gekenmerkt werd door herhaling en dat 
herhaling vaak binnen een kort tijdsbestek na het eerste misdrijf plaatsvond (Chenery, Holt, & 
Pease, 1997, p.2). Het project liep van oktober 1994 tot en met maart 1996 en werd 
uitgevoerd door politiefunctionarissen in samenwerking met medewerkers van de Universiteit 
van Manchester. Met de uitvoering van het project werd pas eind december 1994 begonnen 
(Anderson & Pease, 1997, p. 201-202). 
 
Voorbereidingsfase 
Een Crime Prevention Officer (CPO) was belast met de identificatie van gevallen van 
herhaald slachtofferschap. Hiertoe had hij twee hulpbronnen. In de eerste plaats was elke 
agent die als eerste de plaats van het misdrijf bezocht verplicht het slachtoffer te vragen naar 
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eerdere slachtofferervaringen gedurende het afgelopen jaar en hiervan aantekening te maken 
(Chenery, Holt, & Pease, 1997, p.3). In de tweede plaats werden dagelijks twee 
geautomatiseerde bestanden met gegevens over gepleegde delicten geraadpleegd: het Crime 
Information System (CIS) en het Crime Pattern Analysis (CPA). Via deze bestanden konden 
gevallen van herhaald slachtofferschap bloot worden gelegd die door de dienstdoende agent 
om welke reden dan ook niet als zodanig waren onderkend (Chenery, Holt, & Pease, 1997, 
p.10). Voor inbraak en autocriminaliteit werden verschillende definities van herhaald 
slachtofferschap gehanteerd. In het eerste geval was van herhaald slachtofferschap sprake, 
wanneer op hetzelfde adres binnen twaalf maanden meer dan 1 keer werd ingebroken. In het 
tweede geval was daarvan sprake, wanneer hetzelfde voertuig meer dan 1 keer het object van 
criminaliteit was en de delicten op dezelfde locatie plaatsvonden. 
 
Implementatiefase 
Het project kende uiteenlopende preventiemaatregelen, waarbij een systeem van ‘graded 
responses’ werd gehanteerd. Drie verschillende responsniveaus werden onderscheiden: 1) een 
bronzen respons, 2) een zilveren respons en 3) een gouden respons. Wanneer sprake was van 
herhaald slachtofferschap had dit implicaties voor het niveau van de preventieactiviteiten die 
werden getroffen. Een bronzen preventieactiviteit was geïndiceerd na een eerste misdrijf, een 
zilveren na een tweede en een gouden na meer dan twee slachtofferervaringen. Welke 
preventieactiviteiten werden getroffen was hiernaast afhankelijk van het type delict. Ingeval 
van een eerste inbraak in een woning werd bijvoorbeeld door een politieagent aan buren 
gevraagd om de woning van het slachtoffer in de gaten te houden vanwege de kans op 
herhaling (‘cocoon watch’). Politiepatrouilles werden ingezet wanneer voor de tweede keer 
was ingebroken (‘police watch’). Wanneer een auto voor de eerste of tweede keer het object 
van criminaliteit was geworden, werd bijvoorbeeld volstaan met informatieverstrekking per 
brief, terwijl het slachtoffer thuis werd bezocht door de CPO ingeval van drie of meer 
misdrijven (Chenery, Holt, & Pease, 1997, p. 5; Anderson & Pease, 1997, p. 203). De 
samenstelling van de drie responscategorieën veranderde voortdurend gedurende de loop van 
het project (Chenery, Holt, & Pease, 1997, p. 4; Anderson & Pease, 1997, p. 203), waardoor 
geen eenduidig overzicht kan worden gegeven van de maatregelen die in het kader van de 
verschillende responsen werden getroffen. Een matrix van de preventieactiviteiten zoals die 
aan bij aanvang van het project waren voorzien is opgenomen in Anderson, Chenery en Pease 
(1995, p. 30). Een schematisch overzicht van de maatregelen zoals die aan het einde van het 
project werden getroffen wordt gegeven door Chenery, Holt, & Pease (1997, p. 5). Globaal 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen 1) activiteiten die bestaan uit overdracht van 
informatie over maatregelen die slachtoffers zelf kunnen treffen ter voorkoming van 
herhaling, 2) maatregelen van toezicht (voornamelijk door of via de politie), 3) het installeren 
van alarmsystemen, 4) maatregelen die het mogelijk maken een object dat gestolen wordt te 
volgen en 5) maatregelen die het mogelijk maken de dader te traceren. Het verstrekken van 
informatie over preventiemaatregelen die slachtoffers zelf konden nemen vond op alle 
responsniveaus plaats. Maatregelen van toezicht betroffen Cocoon Watch of Police Watch. 
Cocoon Watches werden ingesteld in het kader van een bronzen respons, Police Watches 
maakten deel uit van zilveren en gouden responsen. De installatie van alarmsystemen maakte 
eveneens onderdeel uit van een zilveren of gouden respons. Maatregelen die het mogelijk 
maakten om daders of gestolen objecten te volgen (object- en dadervolgsystemen) werden 
alleen getroffen, wanneer een gouden respons geïnduceerd was.  
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Resultaten 
 
Uitkomstmaat 1: herhaald slachtofferschap 
De werkzaamheid van het project werd geëvalueerd in termen van herhaald slachtofferschap 
en criminaliteitsbestrijding in het algemeen. Voor wat betreft herhaald slachtofferschap 
werden drie verschillende exercities uitgevoerd. Ten eerste werd gekeken naar het aantal 
bronzen, zilveren en gouden preventiemaatregelen dat was getroffen. Een reductie in het 
aantal getroffen maatregelen werd verondersteld een indicatie te geven van een terugloop in 
het aantal gevallen van herhaald slachtofferschap. Een dalende trend kon met name worden 
waargenomen voor wat betreft het aantal gevallen van herhaalde woninginbraak; in de 
periode van januari 1995 tot en met maart 1996 was het aantal zilveren en gouden 
preventieactiviteiten voor dit type delict afgenomen van 59 naar 15. Voor inbraak in andere 
gebouwen en autocriminaliteit golden minder rooskleurige cijfers (Chenery, Holt, & Pease, 
1999, p. 21).  
 
Ten tweede werd gekeken naar de vragenlijsten die periodiek door de politie van West 
Yorkshire werden afgenomen onder steekproeven uit bewoners van het district. Eén van deze 
vragenlijsten betrof een vragenlijst die werd gestuurd naar slachtoffers van woninginbraak. 
Deze vragenlijst werd twee keer afgenomen: één keer in 1994 en één keer in 1995/1996 
(Chenery, Holt, & Pease, p. 18). Alleen de tweede versie van de vragenlijst bevatte vragen 
over eerder slachtofferschap. Hierdoor was geen vergelijking mogelijk van het aantal 
herhalingen voor en na het project. Van de respondenten uit Huddersfield had 71% 
aangegeven dat bij hen nooit eerder ingebroken was. Voor slachtoffers uit de rest van het 
politiedistrict bedroeg dit percentage 63%13. Omdat tevens was gevraagd naar het aantal 
eerdere slachtofferervaringen, kon ook worden berekend hoeveel zilveren en gouden reponsen 
geïndiceerd zouden zijn geweest. 23% van de respondenten uit Huddersfield zou op basis van 
de respons op de vragenlijst in aanmerking zijn gekomen voor een zilveren of gouden 
preventiemaatregel. Voor de andere politiedivisies gold een percentage van 29%14. 
Slachtoffers van autocriminaliteit werden niet middels vragenlijsten benaderd (Chenery, Holt, 
& Pease, p. 21-22).  
 
Ten derde werd een steekproef getrokken uit de bevolking van Huddersfield en werd bezien 
of de inwoners die daarvan deel uitmaakten voorkwamen onder de slachtoffers van 
woninginbraak over de periode van 11 tot en met 15 maart 1994. Deze periode werd 
willekeurig vastgesteld. Bewust werd gekozen voor een korte periode, omdat het traceren van 
eerdere slachtofferervaringen over een langere periode te bewerkelijk zou zijn geweest 
(Chenery, Holt, & Pease, 1997, p. 22). Van herhaling was sprake, indien volgens het CIS op 
hetzelfde adres korter dan een jaar voorafgaande aan de vastgestelde periode ook was 
ingebroken. Een vergelijkbare exercitie werd uitgevoerd voor dezelfde periode in maart 1996. 
Vervolgens werden beide periodes met elkaar vergeleken en afgezet tegen cijfers die 
betrekking hadden op de rest van het district. Het aantal herhaalde woninginbraken in 

                                                 
13 Hoewel dit niet expliciet door de auteurs van de projectevaluatie (Chenery, Holt, & Pease, 1997) wordt 
vermeld, lijken zij te suggereren dat deze percentages duiden op een lager aantal herhaald slachtoffers in 
Huddersfield dan in de rest van het politiedistrict.  
14 Opmerkelijk is dat de percentages die Chenery, Holt, & Pease (1997) vermelden betrekking hebben op het 
aantal bronzen maatregelen die getroffen hadden kunnen worden. Volgens hen zou 77% van de respondenten uit 
Huddersfield in aanmerking zijn gekomen voor een bronzen maatregel tegenover 71% in de rest van het district. 
Op basis van deze percentages lijken zij à contrario te concluderen dat, zij het niet expliciet, het aantal zilveren 
en gouden preventiemaatregelen in Huddersfield na het project lager lag dan in de rest van het district (23% 
versus 29%). Deze benadering kan alleen worden gevolgd voorzover beide typen preventiemaatregelen bij elkaar 
worden geteld en als één gezamenlijke indicator van herhaald slachtofferschap worden beschouwd. 
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Huddersfield in de geselecteerde periode was gedaald van 23 naar 14, terwijl het totale aantal 
inbraken was gedaald van 91 naar 22. Het mediane 15 aantal herhalingen in de rest van het 
district was gestegen van 21 naar 24, terwijl het totale aantal inbraken was gedaald van 726 
naar 666. Voor slachtoffers van autocriminaliteit werd het CIS niet geraadpleegd (Chenery, 
Holt, & Pease, p. 23).  
 
Uitkomstmaat 2: criminaliteit in het algemeen 
Bestrijding van criminaliteit in het algemeen werd gemeten in termen van een reductie van het 
totale aantal inbraken en autodiefstal. Voor wat betreft het totale aantal woninginbraken werd 
een daling waargenomen van 30% ten opzichte van de periode voor het project, terwijl dit in 
de rest van het district ongeveer gelijk bleef. Halverwege de duur van het project was het 
totale aantal diefstallen van motorvoertuigen gedaald met gemiddeld 20% ten opzichte van de 
rest van het district (Chenery, Holt, & Pease, p. 24). 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De maatregelen in het Biting Back-project waren zowel context- als persoonsgericht van 
aard; de overdracht van informatie aan slachtoffers over het voorkomen van herhaling, de 
installatie van alarmsystemen, het instellen van een buurtwacht en het inzetten van object - en 
dadervolgsystemen waren persoonsgerichte maatregelen; het succes van al deze maatregelen 
was afhankelijk van de inspanningen van (potentiële) slachtoffers. De overige maatregelen 
waren contextgericht van aard.  
 
Preventievorm 
Alle getroffen maatregelen betroffen tertiaire preventie; alleen slachtoffers konden hiervan 
profiteren. 
 
Mechanisme 
Evenals in de hiervoor besproken projecten werd in dit project gekozen voor een aanpak van 
criminaliteit met behulp van gelegenheidsbeperkende maatregelen. In overeenstemming met 
het probeemgerichte model dat het uitgangspunt vormt van situationele 
criminaliteitspreventie was de focus op het voorkomen van herhaald slachtofferschap 
ingegeven door een studie naar lokale inbraakpatronen. Anders was dat de werkzaamheid 
van de maatregelen voor het eerst niet werd gebaseerd op de rationele keuzetheorie, maar 
lijkt te zijn ingegeven door de routineactiviteitentheorie (Hanmer, Griffiths, & Jerwood, 
1999, p. 2). Volgens de routineactiviteitentheorie kan een misdrijf pas plaatsvinden, wanneer 
in tijd en ruimte aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1) de aanwezigheid van een 
geschikt doelwit, 2) een gemotiveerde dader en 3) het ontbreken van toezicht. Uiteenlopende 
routineactiviteiten zijn verantwoordelijk voor verschillen in het risico om slachtoffer te 
worden. Met name mensen die zich vaak in de nabijheid van potentiële daders ophouden, 

                                                 
15 Gebruik werd gemaakt van mediane scores, omdat zich in de rest van het district een aantal huizen bevonden 
met ‘outliers’ (Chenery, Holt, & Pease, 1997, p. 23); kennelijk was in enkele huizen in één of meer van de 
overige politiedivisies van het district zo vaak ingebroken dat een vertekend beeld van het aantal herhalingen zou 
zijn ontstaan, indien absolute aantallen zouden zijn vermeld. Vanuit statistisch oogpunt zou het echter wenselijk 
zijn geweest om wel absolute aantallen te vermelden en daarbij een differentiatie tussen de verschillende divisies 
te maken. Twee of meer groepen/gebieden kunnen namelijk niet op dezelfde grootheid met elkaar worden 
vergeleken, wanneer gebruik is gemaakt van verschillende meeteenheden. 
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door potentiële daders als aantrekkelijk doelwit worden beschouwd en weinig bescherming 
genieten, lopen de kans om slachtoffer te worden16. De programmamakers lijken op de 
volgende manier aansluiting te hebben gezocht bij de routineactiviteitentheorie; door 
woonhuizen extra te beveiligen en het politietoezicht in het interventiegebied te vergroten 
werd getracht daders te demotiveren en woonhuizen minder aantrekkelijk te maken als 
doelwit voor inbrekers. Hiernaast werden maatregelen genomen om daders te kunnen 
opsporen. Hiermee werd getracht het aantal beschikbare daders te doen afnemen. Anders 
dan in het Kirkholt-project en de projecten R1 en R3 was de intensiteit van de getroffen 
maatregelen afhankelijk van het aantal eerdere inbraken. Deze aanpak sluit aan bij de 
gedachte dat eerdere slachtofferervaringen het risico om opnieuw slachtoffer te worden 
vergroten. Differentiatie naar intensiteit van preventiemaatregelen middels een systeem van 
‘graded responses’ doet recht aan verschillen in eerdere slachtofferervaringen; 
verondersteld zou kunnen worden dat ingrijpendere maatregelen geïndiceerd zijn naarmate 
sprake is van meer slachtofferervaringen.  
 
Effectiviteit 
De getroffen maatregelen leidden tot een reductie van herhaald slachtofferschap en het 
totale aantal inbraken in vergelijking met de controlegebieden. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend. Dit gold zowel voor wat betreft herhaald slachtofferschap van woninginbraak als 
het totale aantal woninginbraken en diefstallen van auto’s; voor beide uitkomstmaten was 
sprake van voor- en nametingen, maar kon geen vergelijking worden gemaakt met een 
vergelijkbaar controlegebied. 
 
 
4) Cambridge 
 
Projectbeschrijving 
 
Inleiding 
In juli 1994 werd de Domestic Burglary Task Force (DBTF) opgericht, als subgroep van de 
Safer Cambridge Steering Group. Deze taskforce werd belast met het opzetten en uitvoeren 
van een woninginbraakpreventieproject. De uitvoering van het project bestond uit twee fasen: 
gedurende de eerste fase stond het verzamelen van informatie centraal, de tweede fase had 
betrekking op het doen van voorstellen tot preventiemaatregelen die op basis van de vergaarde 
kennis efficiënt zouden kunnen zijn en implementatie van de voorgestelde maatregelen 
(Bennett & Durie, 1999, p. 1). 
 
Voorbereidingsfase 
De voorbereidingsfase bestond voornamelijk uit informatiegaring en werd voor het grootste 
deel uitgevoerd door de Cambridge County Council Research Group. Het proces van 

                                                                                                                                                         
16 De routineactiviteitentheorie wordt in de literatuur vaak besproken in combinatie met de leefstijltheorie. Beide 
theorieën zijn afkomstig uit de criminologie. De eerste theorie hanteert een macroperspectief om verschillen in 
de prevalentie van criminaliteit tussen bevolkingsgroepen te verklaren op basis van variaties in blootstelling aan 
criminaliteit. De tweede theorie betreft daarentegen een microtheorie en verklaart verschillen in de kans op 
victimisatie tussen individuen op basis van hun kenmerkende leefstijl. Verschillen in de kans op slachtofferschap 
tussen individuen worden ookwel aangeduid met de term ‘risicoheterogeniteit’. Leefstijl bepaalt met welke 
frequentie iemand wordt blootsgesteld aan een potentieel gevaarlijke situatie.  
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informatiegaring liep van juli 1994 tot en met december 1995 en bestond in eerste instantie uit 
het identificeren van plaatsen waar veel inbraken werden gepleegd (‘hot spots’). Hiertoe 
werden diverse bronnen geraadpleegd. Belangrijke bronnen waren de periodieke rapportages 
van de Research Group over de geografische spreiding van inbraak in Cambridge en drie 
geografische kaarten van Cambridge, waarop inbraken in 1993 en de eerste helft van 1994 
met de hand waren geplot. Aan de hand van deze kaarten werd een grote hot spot in het 
noorden van de stad gelokaliseerd. Het grootste deel van deze hot spot bestreek de wijken 
Castle en Arbury17. Beide wijken kregen de status van ‘targeted ward’ toegekend (Bennett & 
Durie, 1999, p. 4). Binnen de ‘targeted wards’ werd een klein gebied onderscheiden 
waarbinnen bewoners een extra verhoogd risico liepen: de ‘targeted hot spot’ (Bennett & 
Durie, 1999, p. 6-7). De wijken Kings Hedges, Market, Newnham en West Chesterton werden 
aangewezen als ‘comparison wards’. Kings Hedges en West Chesterton kenden vergelijkbare 
inbraakniveaus als de twee ‘targeted wards’.  
 
Nadat in kaart was gebracht in welke wijken van Cambridge de meeste inbraken waren 
gepleegd, werd getracht te achterhalen wat kenmerkend was voor de inbraken in die wijken. 
In de eerste plaats werd onderzocht in welke mate sprake was van herhaald slachtofferschap. 
Ook hiervoor werd gebruik gemaakt van politiegegevens. Herhaald slachtofferschap werd 
gedefinieerd als herhaling van inbraak in dezelfde woning binnen hetzelfde kalenderjaar 
(Bennett & Durie, 1999, p. 10). Aan calculatie van het aantal herhalingen binnen hetzelfde 
kalenderjaar werd de voorkeur gegeven boven het tellen van het aantal herhalingen gedurende 
de afgelopen 12 maanden. Voor de tweede methode moet namelijk een relatief hoog aantal 
inbraken plaatsvinden in de maand die wordt gekozen als referentie om een zorgvuldige 
schatting van het aantal herhalingen te kunnen maken (Bennett & Durie, 1999, p. 10). De 
eerste methode heeft als nadeel dat woningen waarin wordt ingebroken in het begin van het 
kalenderjaar gedurende een langere periode opnieuw object van inbraak kunnen worden dan 
woningen waarin aan het einde van het kalenderjaar wordt ingebroken. Onderschatting van 
het aantal herhalingen is een mogelijk gevolg van deze methode. Dit is met name bezwaarlijk, 
wanneer beoogd wordt de prevalentie van herhaald slachtofferschap binnen één gebied in 
kaart te brengen. Wanneer de belangrijkste doelstelling is te achterhalen waar het aantal 
herhalingen het hoogst is, vormt dit geen probleem. In dat geval geldt namelijk dat voor elk 
afzonderlijk gebied het aantal herhalingen mogelijk wordt onderschat. De verhouding tussen 
deze aantallen blijft hiermee echter ongemoeid (Bennett & Durie, p. 10-11). De drie wijken 
met de hoogste aantallen inbraken (West Chesterton, Castle en Kings Hedges) kenden tevens 
de meeste herhalingen. Castle ward viel hier onder; in 11% van alle daar gepleegde inbraken 
ging het om een herhaling. Dit gold niet voor Arbury, waar 8% een herhaling betrof. Het 
percentage herhalingen in Arbury was vergelijkbaar met het percentage dat gold voor de stad 
Cambridge als geheel. In de ‘targeted hot spot’ bedroeg het percentage herhalingen 13% 
(Bennett & Durie, 1999, p. 12). Een analyse van adresgegevens van bekende daders wees 
tenslotte uit dat 77% van de daders woonde binnen een straal van twee kilometer van het huis 
waar zij hadden ingebroken (Bennett & Durie, 1999, p. 14).  
 
In de tweede plaats werden interviews met daders afgenomen. Op basis van de interviews kon 
volgens auteurs van de rapportage van de projectevaluatie voorzichtig de conclusie worden 
getrokken dat daders bij voorkeur een inbraak pleegden in de buurt van hun eigen huis. De 
beslissing om in te breken leek af te hangen van een lage gepercipieerde pakkans, een hoge 
opbrengst en het gemak waarmee een woning kon worden betreden (Bennett & Durie, p. 15-
17). 

                                                 
17 Onduidelijk is op basis van welke informatie deze kaarten zijn opgesteld.  
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Implementatiefase 
De implementatiefase die volgde op de fase van informatieverzameling bestreek de periode 
van januari 1996 tot en met augustus 1996. De routineactiviteitentheorie vormde het 
uitgangspunt bij het formuleren van de afzonderlijke preventiemaatregelen (Bennett & Durie, 
1999, p. 18) 18. Drie seminars werden georganiseerd om preventieactiviteiten te formuleren, 
waarbij achtereenvolgens de dader, het slachtoffer en de aanwezigheid van een capabele 
bewaker centraal stonden. Deskundigen van verschillende instanties werden hiervoor 
uitgenodigd. De voorgestelde preventiemaatregelen werden door de DBTF ter goedkeuring 
voorgelegd aan Safer Cambridge Steering Group. De uitvoering van de voorgestelde 
maatregelen lag voor het grootste deel in de handen van de Cambridge Police Crime 
Reduction Unit en de Employment Foundation Scheme (EFS) van de Cambridge City Council 
Planning Department. 
 
De voorgestelde maatregelen werden onderscheiden in maatregelen waar slachtoffers een 
beroep op konden doen, maatregelen die betrekking hadden op potentiële daders en 
maatregelen die gericht waren op potentiële bewakers. Alleen de preventiemaatregelen die 
waren gericht op slachtoffers hadden specifiek betrekking op het voorkomen van herhaling. 
Meerdere keren per week werden de inbraken in het projectgebied geïnventariseerd en werd 
slachtoffers een brief gestuurd waarin vijf voorzieningen werden aangeboden. Slachtoffers die 
gebruik wilden maken van één of meerdere voorzieningen werden thuis bezocht door een 
medewerker van de EFS. In de brief werden hen de volgende voorzieningen aangeboden:  
 

- ‘Cocoon neigbourhood watch’ : Deze voorziening werd afgekeken van het project in 
Huddersfield (Bennett & Durie, 1999, p. 20). In overleg met het slachtoffer werden 
door een vertegenwoordiger van de ESF de buren van het slachtoffer bezocht met als 
doel hen in kennis te stellen van hetgeen was gebeurd en te bespreken wat zij zouden 
kunnen doen om toekomstige inbraken te voorkomen (Bennett & Durie, 1999, p. 20-
21). 

 
- ‘Loan alarm scheme’: Deze voorziening betrof het tijdelijk aanbieden van een 

alarmsysteem, dat eenvoudig in een stopcontact kon worden aangebracht. Het systeem 
registreerde bewegingen in de ruimte waarin het geplaatst was. Deze maatregel had tot 
doel slachtoffers hun gevoel van veiligheid terug te geven en de kans op herhaling te 
reduceren. Na 8 weken werd het systeem opgehaald en aan nieuwe slachtoffers 
aangeboden (Bennett & Durie, 1999, p. 21). 

 
- ‘Security advice for victims’: Deze voorziening bestond uit het geven van informatie 

aan slachtoffers over woningbeveiliging en had tot doel het voorkomen van herhaling 
op de korte termijn. Een deel van deze informatie werd standaard verstrekt in de vorm 
van een factsheet die als bijlage bij de aanbiedingsbrief was gevoegd. Slachtoffers die 
gebruik wilden maken van een voorziening werden tijdens het huisbezoek gevraagd of 
zij een veiligheidsinventarisatie (‘home security survey’ ) wensten (Bennett & Durie, 
1999, p. 21). 

 

                                                 
18 Ten onrechte werd er zonder meer van uitgegaan dat de routineactiviteitentheorie een krachtige voorspeller 
van veranderingen in criminaliteit is; niet zelden wordt slechts een klein deel van de variantie in criminaliteit 
verklaard door variabelen die worden verondersteld operationalisaties van deze theorie te betreffen (e.g., Hakkert 
& Oppenhuis 1996; Gabor, 2004). Ook de veronderstelling dat deze theorie als (voldoende) rationale kan dienen 
bij het vaststellen van efficiënte preventiestrategieën is niet per definitie juist; aan het optreden van criminaliteit 
en het voorkomen daarvan hoeven immers niet per definitie dezelfde uitgangspunten ten grondslag te liggen.  
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- ‘KeepSafe’: Deze voorziening had tot doel huishoudens waar was ingebroken of 
waarvan verondersteld werd dat zij een verhoogd risico op inbraak liepen te voorzien 
van gratis (extra) beveiliging. Gepensioneerden, gehandicapten, alleenstaande ouders 
en mensen die tenminste zes maanden werkloos waren kwamen in aanmerking voor 
gratis installatie van sloten. Huishoudens die van een bijstandsuitkering moesten 
rondkomen kregen bovendien de sloten zelf vergoed. Deze voorzieningen waren 
beschikbaar voor alle huishoudens in Cambridge. Niet vereist was dat woninginbraak 
had plaatsgevonden, zij het dat alleen slachtoffers van woninginbraak desgevraagd 
thuis werden bezocht door een medewerker van de EFS en expliciet op deze 
voorziening werden geattendeerd (Bennett & Durie, 1999, p. 21). 

 
- ‘GateSafe’: Deze voorziening bestond uit het plaatsen en repareren van hekken 

teneinde toegangswegen naar één of meerdere huizen te kunnen afsluiten. De levering 
en installatie van hekken was gratis. De aanschaf van een hek kwam voor rekening 
van bewoners. Voor de plaatsing van een hek op een toegangsweg naar meer dan één 
huis was de toestemming van buren vereist (Bennett & Durie, 1999, p. 21). 

 
De maatregelen die waren bedoeld voor potentiële bewakers bestonden onder meer uit het 
opzetten van een ‘Post Watch scheme’; postbodes werden aangespoord tijdens het doen van 
hun ronde alert te zijn op omstandigheden die kunnen uitlokken tot inbraak, het organiseren 
van een seminar over woninginbraak(-preventie), het plaatsen van rekken met 
informatiefolders in gemeenschapscentra en het verrichten van extra politiepatrouilles. 
Hiernaast liepen tijdens het project enkele programma’s waarbij jongeren werden begeleid 
door maatschappelijk werkers in hun persoonlijke ontwikkeling. Gehoopt werd dat 
maatschappelijke ontsporing hiermee kon worden voorkomen.   
 
Resultaten 
Hoewel met de implementatie van het project al werd begonnen in januari 1996, had de 
evaluatie van het project alleen betrekking op de periode van september 1996 tot en met 
augustus 1997 (de projectperiode). De effectiviteit van het project werd beoordeeld op basis 
van het totale aantal woninginbraken en het aantal gevallen van herhaald slachtofferschap. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van politiegegevens.  
 
Uitkomstmaat 1: het t otale aantal woninginbraken 
Of tijdens de projectperiode veranderingen hadden plaatsgevonden in het totale aantal 
inbraken ten opzichte van de 12 maanden daaraan voorafgaande werd op drie verschillende 
manieren geanalyseerd. In de eerste plaats werd bezien of zich procentuele veranderingen 
hadden voorgedaan. Tijdens de implementatieperiode daalde het totale aantal woninginbraken 
in de hele stad met 19% ten opzichte van de periode van 12 maanden voor aanvang van het 
project. Het aantal inbraken in de ‘targeted wards’ daalde daarentegen met slechts 4%. In drie 
van de vier ‘comparison wards’, waaronder de twee wards met inbraakniveaus die 
vergelijkbaar waren met die van de twee targeted wards, was echter sprake van dalingen van 
26% of hoger. Het aantal woninginbraken in de ‘targeted hot spot' was met 18% gedaald 
(Bennett & Durie, 1999, p. 25-27).  
 
In de tweede plaats werd een vergelijking gemaakt tussen het totale aantal woninginbraken in 
de oorspronkelijke ‘hot spot’ (i.e., de ‘targeted hot spot’) en vijf andere ‘hot spots’ (‘hot 
spots’ 1 tot en met 5). Het ging hierbij om ‘hot spots’ die waren geïdentificeerd aan de hand 
van geautomatiseerde politiegegevens over de periode september 1991 tot en met augustus 
1996. Deze gegevens waren bij aanvang van het project, toen de ‘targeted hot spot’ middels 
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handmatig ingevulde plotkaarten werd bepaald, nog niet in geautomatiseerde vorm 
beschikbaar. ‘Hot spots’ 1 en 2 maakten deel uit van de ‘targeted wards’, de overige drie ‘hot 
spots’ dienden ter controle. Het aantal inbraken binnen ‘hot spot’ 1 was gedurende de 
projectperiode met meer dan 50% gedaald ten opzichte van de periode van 12 maanden 
ervoor, de reductie in hot spot 2 bedroeg 37%. Binnen de drie ‘hot spots’ die fungeerden als 
controlegebieden was echter sprake van vergelijkbare reducties (Bennett & Durie, p. 28)19.  
 
Tenslotte werd een vergelijking gemaakt tussen het aantal woninginbraken per maand in de 
periode van 12 maanden voor de start van het project en de periode van 12 maanden daarna. 
In de wijk Arbury was sprake van een geleidelijke reductie van het maandelijkse aantal 
inbraken. Dit gold niet voor de wijk Castle, waar de reductie tegen het einde van het project 
zelfs minder snel leek te zijn afgenomen dan in de stad als geheel (Bennett & Durie, 1999, p. 
29-30).  
 
Uitkomstmaat 2: herhaald slachtofferschap van woninginbraak 
Reducties in herhaald slachtofferschap werden op twee manieren in kaart gebracht. In de 
eerste plaats werd gekeken naar procentuele veranderingen in herhaald slachtofferschap. 
Herhaald slachtofferschap van woninginbraak in de stad als geheel was afgenomen met 3%. 
In Arbury was sprake van een reductie van 2%, terwijl het aantal herhalingen in Castle met 
1% was toegenomen. In drie van de vier ‘comparison wards’, waaronder de twee wards met 
inbraakniveaus die vergelijkbaar waren met die van de twee targeted wards, was sprake van 
een reductie van 4% of hoger (Durie & Bennett, 1999, p. 31).  
 
In de tweede plaats werd, om eventuele reducties aan het einde van het project niet 
onopgemerkt te laten voorbijgaan, het aantal herhalingen per maand over de periode van 12 
maanden voor en de periode van 12 maanden na het project in kaart gebracht. Voor elke 
maand vanaf september 1995 werd een ‘repeat rate’ berekend door het aantal herhalingen in 
de betreffende maand en de achterliggende 11 maanden bij elkaar op te tellen en af te zetten 
tegen het totale aantal inbraken in de betreffende periode. Omdat de referteperiode van elke 
opvolgende maand telkens één andere maand bevatte dan de referteperiode van de maand 
ervoor, werd elke maand, met uitzondering van de maand oktober 1994, bij de berekening van 
meerdere repeat rates betrokken. Hoe vaak een maand werd meegenomen was afhankelijk van 
de tijdsperiode in maanden ten opzichte van de maand september 1995 en varieerde van 2 tot 
12 keer. De ‘repeat rate’ voor de verschillende maanden werd tenslotte weergegeven in een 
grafiek20. Bestudering van de grafiek leerde dat de ‘repeat rate’ voor Cambridge als geheel 

                                                 
19 Onduidelijk is waarom niet werd gekozen voor dezelfde referteperiode als voor aanvang van het project. 
Doordat een langere referteperiode werd gehanteerd kan namelijk niet worden uitgesloten dat andere nieuwe ‘hot 
spots’ zouden zijn vastgesteld, indien alleen zou zijn uitgegaan van geautomatiseerde gegevens over 1993 en (de 
eerste helft van) 1994. Mogelijk heeft men dus de verkeerde gebieden met elkaar vergeleken. 
20 Deze benadering is vergelijkbaar met de methode die door Forrester, Chatterton, & Pease (1988) werd 
gehanteerd bij de evaluatie van het Kirkholt -project. Door Bennett & Durie (1999) wordt gesteld dat deze 
methode de grootste tekortkoming van het hanteren van een kalenderjaar als referteperiode opzij zet, doordat 
voor elke maand één keer een follow-up van 12 maanden in acht wordt genomen. Het probleem van mogelijke 
onderschatting van het aantal herhalingen zou zich hierdoor niet voordoen. Deze stelling verdient echter 
enigszins genuanceerd te worden. Een nadeel van deze methode is namelijk dat maanden in het begin van de 
cyclus minder vaak worden betrokken in de berekening van repeat rates dan maanden aan het einde van de 
cyclus. Afhankelijk van het aantal keren dat zij worden meegenomen, kunnen zij leiden tot onder- of 
overschatting van de repeat rate van een bepaalde maand ten opzichte van repeat rates waar zij geen bijdrage aan 
leveren. Bijvoorbeeld: Stel dat in de maand december 1994 het aantal inbraken incidenteel explosief hoog was. 
Deze maand wordt slechts drie keer betrokken in de berekening van een repeat rate, namelijk de repeat rates van 
september, oktober en november 1995. Eventuele herhalingen worden alleen voor die drie maanden geteld. Een 
tijdelijke hausse van inbraken in de maand augustus 1995 zou daarentegen maar liefst 11 keer in de berekening 
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daalde vanaf de start van het programma in januari 1996 en minder dan 6% bedroeg aan het 
einde van de projectperiode. In de wijk Arbury viel eveneens een daling tot ongeveer 6% te 
bespeuren, zij het dat aanvankelijk sprake was van een stijging tot ongeveer 13%. In Castle 
kon geen dalende trend worden waargenomen en was de ‘repeat rate’ aan het begin van de 
projectperiode vergelijkbaar met die aan het einde (Dur ie & Bennett, 1999, p. 32-34). 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De maatregelen waar slachtoffers gebruik van konden maken waren zowel context- als 
persoonsgericht van aard; de maatregelen die bestonden uit overdracht van informatie aan 
slachtoffers over het voorkomen van herhaling, het instellen van buurtwachten, het tijdelijk 
aanbieden van een alarmsysteem, en het plaatsen van hekken op toegangswegen naar huizen 
op kosten van de bewoners waren persoonsgericht van aard; het succes van deze 
maatregelen was afhankelijk van de inspanningen van (potentiële) slachtoffers. De ‘Keep 
Safe’ - voorziening, die bestond uit de gratis extra beveiliging van woonhuizen van bepaalde 
groepen huishoudens, was contextgericht van aard. De maatregelen die betrekking hadden 
op potentiële daders en bewakers waren contextgericht van aard; zij maken per definitie deel 
uit van de omgeving van het slachtoffer. Anderzijds zullen potentiële bewakers mogelijk ook 
zelf baat hebben gehad bij enkele van de maatregelen die op hen waren gericht. Dit geldt met 
name voor het seminar over (inbraak-)preventie en het beschikbaar stellen van 
informatiefolders via gemeenschapscentra; het lijkt onwaarschijnlijk dat zij de informatie die 
zij via deze wegen hebben ontvangen louter ten behoeve van de preventie van inbraak bij 
anderen hebben aangewend. Voorzover zij deze ook ten eigen bate hebben gebruikt, waren 
deze maatregelen persoonsgericht van aard. Of de maatregelen daadwerkelijk werden 
getroffen was afhankelijk van het indienen van een aanvraag.  
  
Preventievorm 
‘Cocoon neigbourhood watch’, ‘Loan alarm scheme’, ‘Security advice for victims’ en 
‘GateSafe’ werden alleen ter beschikking gesteld aan gevictimiseerde huishoudens en 
betroffen dus vormen van tertiaire preventie. Op de ‘Keep Safe’ - voorziening kon 
daarentegen ook een beroep worden gedaan door huishoudens waarvan verondersteld werd 
dat zij een verhoogd risico op inbraak liepen. Hierbij ging het dus om een mix van tertiaire 
en secundaire preventie. De maatregelen die betrekking hadden op potentiële daders en 
bewakers hadden primair het voorkomen van herhaling onder reeds gevictimiseerde 
huishoudens tot doel en kunnen daarom worden aangemerkt als tertiaire preventie. 
Voorzover potentiële bewakers de preventie-informatie die hen werd aangeboden (ook) 
hebben aangegrepen om hun eigen huis beter te beveiligen, moet worden gesproken van een 
mix van primaire en secundaire preventie; sommigen van hen zullen een verhoogd risico 
lopen, sommige anderen niet.    
 
Mechanisme 
Bij de opzet van het project werd de probleemgerichte aanpak gehanteerd die het 
uitgangspunt vormt van situationele criminaliteitspreventie; de maatregelen werden 
voorafgegaan door een uitgebreide studie naar lokale inbraakpatronen. De werkzaamheid 
van de getroffen maatregelen werd expliciet gebaseerd op de routineactiviteitentheorie; door 
                                                                                                                                                         
van een repeat rate worden betrokken. Indien dit niet wordt onderkend, ontstaat het gevaar dat een plotselinge 
daling of stijging van repeat rates wordt toegeschreven aan een toegepaste interventie, terwijl dit simpelweg het 
gevolg is van het feit dat een bepaalde maand niet meer is meegenomen.  
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maatregelen te treffen die zowel slachtoffers, (potentiële) daders en bewakers als object van 
preventie hanteren werd aansluiting gezocht bij de drie elementen waaruit deze theorie is 
opgebouwd: 1) de beschikbaarheid van een gemotiveerde dader, 2) een geschikt doelwit en 
3) het ontbreken van voldoende bewaking. De programmamakers hebben op de volgende 
manier aansluiting gezocht bij de routineactiviteitentheorie; door woonhuizen waar was 
ingebroken beter te beveiligen werden zij minder geschikt als doelwit voor potentiële 
inbrekers. Door buren en anderen (waaronder postbodes) te betrekken bij het houden van 
toezicht op huizen werd het aantal potentiële bewakers vergroot. Tenslotte werd getracht het 
aantal potentiële daders terug te dringen door de maatschappelijke ontsporing van jongeren 
met behulp van maatschappelijk werkers te voorkomen.  
 
De veronderstelde werkzaamheid van de getroffen maatregelen dient enigszins te worden 
genuanceerd; in tegenstelling tot het project in Huddersfield dienden slachtoffers zelf aan te 
geven of zij van één of meerdere maatregelen gebruik wensten te maken. Van hen werd dus 
een inspanning gevergd, alvorens één of meerdere maatregelen werden getroffen. De 
maatregelen waarvan zij gebruik konden maken werden hen per brief door de politie 
aangeboden. Kennelijk werd verondersteld dat schriftelijke voorlichting voldoende was om 
slachtoffers in beweging te krijgen. Voor slachtoffers die geïnformeerd wensten te worden 
over preventiemogelijkheden van de eigen woning gold zelfs een dubbele 
inspanningsverplichting; zij dienden dit niet alleen kenbaar te maken, maar moesten 
vervolgens ook zelf tot het treffen van maatregelen overgaan of de financiering daarvan voor 
hun rekening nemen.  
 
Effectiviteit 
In één van de twee interventiegebieden leidden de getroffen maatregelen tot een reductie van 
herhaald slachtofferschap. De reductie was echter minder groot dan in de controlegebieden. 
In het andere interventiegebied was zelfs sprake van een lichte stijging. In beide 
interventiegebieden daalde het totale aantal inbraken minder dan in de controlegebieden.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 3 
toegekend. Dit gold zowel voor wat betreft herhaald slachtofferschap van woninginbraak als 
het totale aantal woninginbraken; voor beide uitkomstmaten was sprake van voor- en 
nametingen en konden de resultaten worden afgezet tegen gegevens afkomstig uit een 
vergelijkbaar controlegebied. 
 
 
3.1.1.2 Verenigde Staten: Baltimore, Dallas en San Diego 
 
Projectbeschrijving 
Weisel, Clarke en Stedman (1999) hebben een project geëvalueerd dat was geïnitieerd door de 
Police Executive Research Forum. Het project betrof een initiatief van het Amerikaanse 
ministerie van justitie en werd geïmplementeerd in drie Amerikaanse steden: Baltimore, 
Dallas en San Diego. Deelname aan het project stond alleen open voor steden die zelf te 
kennen gaven interesse te hebben in deelname en bereid waren uitvoeringsmiddelen ter 
beschikking te stellen voor een periode van 12 maanden. De deelnemende steden ontvingen 
geen financiële vergoeding van de nationale overheid om het project te kunnen faciliteren. De 
belangrijkste doelstelling van het project was het in kaart brengen van het fenomeen herhaalde 
woninginbraak. Preventie van herhaald slachtofferschap betrof slechts een subdoel. Op basis 
van politiegegevens over de jaren 1996 en 1997 werden binnen elke van de drie steden tien 
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‘hot dots’ geselecteerd die werden aangewezen als interventiegebieden. De rest van de stad 
fungeerde als controlegebied (Weisel, Clarke, & Stedman, 1999, p. 2-3).  
 
Het preventieonderdeel van het project startte begin 1998 en bestreek de rest van dit jaar. In 
geen van de drie steden behelsden de maatregelen die werden genomen veel meer dan het 
verschaffen van informatie over herhaald slachtofferschap en preventieadviezen aan 
slachtoffers van woninginbraak die recent aangifte hadden gedaan bij de politie. 
Informatieverstrekking en advisering behoorden tot het standaard takenpakket van de politie, 
maar stonden vaak in de schaduw van opsporingsactiviteiten. Tijdens bijeenkomsten werden 
politiefunctionarissen die werkzaam waren in de interventiegebieden geïnformeerd over het 
succesvolle initiatieven tot preventie van herhaald slachtofferschap in andere Amerikaanse 
steden en werden zij gewezen op het belang van informatieverschaffing. In Baltimore 
ontvingen slachtoffers ‘warning cards’ waarop preventietips stonden vermeld. Buren van 
slachtoffers werden ingelicht over de inbraak middels ‘alert cards’. Slachtoffers werd 
bovendien een veiligheidsinventarisatie aangeboden en ontvingen kortingsbonnen voor doe-
het-zelf winkels om materiaal aan te schaffen waarmee zij hun huis beter konden beveiligen 
(Weisel, Clarke, & Stedman, 1999, p. 27). Ook in Dallas werd pretentie- informatie aan 
slachtoffers verschaft, werden buren ingelicht en konden slachtoffers een 
veiligheidsinventarisatie laten uitvoeren. Indien een inbraak was gepleegd in een huurwoning, 
dan werd ook de eigenaar van de woning ingelicht. Dit gebeurde zowel mondeling als 
schriftelijk. In het schrijven dat huiseigenaren ontvingen werden zij aangespoord passende 
beveiligingsmaatregelen te treffen (Weisel, Clarke, & Stedman, 1999, p. 35-37). In San Diego 
werden slachtoffers en buren van slachtoffers in eerste instantie voornamelijk benaderd in 
verband met de opsporing van de dader. Opsporingsambtenaren hadden weliswaar ook tot 
taak het slachtoffer te wijzen op het risico van herhaling van de inbraak, maar 
preventieadviezen werden door hen niet verstrekt. Een kopie van het proces-verbaal dat was 
opgemaakt naar aanleiding van de inbraak werd gestuurd naar de Community Relations 
Officer (CRO) of de Community Service Officer (CSO) en gepensioneerde agenten die 
vrijwilligerswerk voor de politie verrichtten. Na ontvangst van het proces-verbaal werd door 
de CRO of CSO telefonisch contact opgenomen met het slachtoffer. Tijdens dit 
telefoongesprek werden vragen over eerdere inbraken gesteld en werd een 
veiligheidsinventarisatie aangeboden. Gepensioneerde agenten bezochten slachtoffers en 
buren en reikten informatiefolders aan hen uit. Omdat het verschaffen van informatie omtrent 
preventie deel uitmaakte van het standaard takenpakket van de politie, konden ook 
slachtoffers in de controlegebieden preventie- informatie ontvangen (Weisel, Clarke, & 
Stedman, 1999, p. 40-42).  
 
Resultaten 
De effectiviteit van de getroffen maatregelen werd op twee manieren geëvalueerd. In de eerste 
plaats werden inbraakcijfers van de politie over het interventiejaar (1998) vergeleken met de 
twee jaren die daaraan vooraf waren gegaan (1996 en 1997). Gedurende de interventieperiode 
daalde het aantal inbraken in San Diego in het interventiegebied met 30%, terwijl in de 
controlegebieden een daling van 18% werd waargenomen. In Dallas steeg het aantal inbraken 
in het interventiegebied met 9% en was sprake van een daling in de controlegebieden. In 
Baltimore daalde het aantal inbraken in het interventiegebied met 5,2%, terwijl in de 
controlegebieden een stijging van 24,7% werd geobserveerd (Weisel, Clarke, & Stedman, 
1999, p. 91). Een grafische weergave van het aantal inbraken per maand in 1997 en 1998 
suggereerde daarentegen dat de interventie alleen in San Diego had geleid tot een reductie van 
het aantal inbraken (Weisel, Clarke, & Stedman, 1999, p. 92). Wanneer statistisch werd 
gecontroleerd voor de dalende trend in het aantal gepleegde inbraken sinds 1994, werd voor 
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geen enkele stad een effect van de interventie waargenomen (Weisel, Clarke, & Stedman, 
1999, p. 96). In de twee laatste analyses werd geen vergelijking gemaakt met de 
controlegebieden.  
 
In de tweede plaats werden slachtoffers van woninginbraak telefonisch benaderd voor een 
interview, onder meer om zicht te krijgen op het effect van de interventie op herhaald 
slachtofferschap. De inbraakgegevens van de politie schoten hiertoe tekort (Weisel, Clarke en 
Stedman, 1999, p. 98). De interviews vonden plaats twee maanden nadat slachtoffers waren 
voorzien van preventie- informatie. In Dallas bedroeg de respons op de interviews 57% en 
45% onder respectievelijk slachtoffers die woonachtig waren in één van de 
interventiegebieden en slachtoffers die in een controlegebied woonden. Op basis van 
demografische gegevens konden geen verschillen tussen responders en non-responders 
worden vastgesteld. De interventiegebieden verschilden in een aantal opzichten van de 
controlegebieden: slachtoffers uit de interventiegebieden waren vaker blank of zwart dan 
slachtoffers in de controlegebieden en waren minder vaak van Latijns-Amerikaanse afkomst. 
Ook waren zij vaker huurder dan eigenaar van het huis waar zij woonden en woonden zij 
korter in hun huis. Herhaald slachtofferschap werd op drie manieren geoperationaliseerd: 1) 
inbraakprevalentie gedurende de periode van 12 maanden voorafgaande aan de inbraak die 
had geleid tot de interventie, 2) herhaalde inbraak in de periode van twee maanden na de 
interventie en 3) inbraak bij buren, eveneens sinds het plegen van de interventie. Geen van de 
uitkomstmaten liet een significant verschil tussen de interventiegebieden en de 
controlegebieden zien. Terwijl 152 (60%) van de respondenten uit de interventiegebieden 
enige vorm van preventie- informatie hadden ontvangen, gold dit voor slechts 4% van de 
respondenten uit de controlegebieden. Slachtoffe rs uit de interventiegebieden waren niet meer 
geneigd om adviezen op te volgen en concrete preventiemaatregelen te treffen dan 
slachtoffers afkomstig uit de controlegebieden (Weisel, Clarke, & Stedman, 1999, p. 100-
107). Over de bevindingen over de andere twee steden wordt door Weisel, Clarke en Stedman 
(1999) slechts marginaal gerapporteerd, omdat de respons in deze steden slechts 8% bedroeg; 
slachtoffers uit de interventiegebieden leken vaker informatie omtrent preventie te hebben 
ontvangen dan slachtoffers uit de controlegebieden (Weisel, Clarke, & Stedman, 1999, p. 109-
110).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Het inlichten van buren betrof een contextgerichte maatregel. Het verschaffen van preventie-
informatie aan slachtoffers en het verstrekken van kortingsbonnen voor doe-het-zelf winkels, 
hetgeen alleen in Baltimore gebeurde, kunnen worden aangemerkt als persoonsgerichte 
preventie; het succes van beide maatregelen was afhankelijk van de inspanningen van 
(potentiële) slachtoffers.  
 
Preventievorm 
Het inlichten van buren van slachtoffers kan in de eerste plaats worden gezien als een vorm 
van secundaire preventie; bekend is dat de buren van huishoudens waar is ingebroken een 
verhoogd risico op woninginbraak lopen (e.g., Bernasco, 2007). Door hen in kennis te stellen 
van de inbraak worden zij zich bewust van het risico dat zij lopen en zullen zij geneigd zijn 
hun eigen huis beter te beveiligen. In de tweede plaats kan het inlichten van buren worden 
gezien als een vorm van tertiaire preventie, wanneer inlichting louter geschiedt in de hoop 
dat zij in het vervolg alerter zullen zijn op verdachte bewegingen, geluiden etc. en daarop 
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adequaat zullen reageren; in dat geval worden zij namelijk louter ingelicht om een herhaling 
van inbraak te voorkomen. Het verschaffen van preventie-informatie en verstrekken van 
kortingsbonnen voor doe-het-zelf winkels kunnen worden aangemerkt als vormen van 
tertiaire preventie; deze maatregelen waren alleen beschikbaar voor huishoudens waar was 
ingebroken.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de maatregelen berustte niet op een theorie. Volgens Townsley, 
Homeling en Chaseling (2000, p. 40) betreft het project in de drie steden een replicatie van 
de onderzoeken in Engeland. Echter, in tegenstelling tot de meeste Engelse projecten werd 
de implementatie van de maatregelen niet voorafgegaan door een inventarisatie van lokale 
inbraakpatronen (de implementatie van de maatregelen liep parallel aan deze inventarisatie) 
en hadden de maatregelen slechts indirect betrekking op de omgeving.  Alle maatregelen 
vereisten (extra) inspanningen van (potentiële) slachtoffers of hun buren, alvorens een 
verandering van de omgeving kon worden bewerkstelligd; verwacht werd dat het verschaffen 
van informatie over preventie aan slachtoffers en inlichten van buren zou leiden tot het 
treffen van extra beveiligingsmaatregelen respectievelijk een verhoogde alertheid van 
omwonenden. De programmamakers in Baltimore veronderstelden bovendien dat de 
uitgereikte kortingsbonnen voor doe-het-zelf winkels zouden worden aangewend in het kader 
van criminaliteitspreventie.  
 
Effectiviteit 
De getroffen maatregelen leidden noch tot een reductie van herhaald slachtofferschap, noch 
tot een daling van het totale aantal woninginbraken.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd voor wat betreft elke van de drie steden 
aan de studie een SMS-score van 2 toegekend. Dit gold zowel voor wat betreft herhaald 
slachtofferschap van woninginbraak als het totale aantal woninginbraken; voor beide 
uitkomstmaten was telkens sprake van voor- en nametingen, maar waren de 
controlegebieden niet vergelijkbaar met het interventiegebied. 
 
 
3.1.1.3 Australië 
 
Inleiding 
Eind jaren negentig van de vorige eeuw zijn in Australië met federale overheidssteun twee 
projecten opgezet die een reductie van inbraakprevalentie trachtten te realiseren door 
preventieactiviteiten primair te richten op bewoners van huizen die al object van inbraak 
waren geworden. Eén project werd uitgevoerd in de staat Queensland, het andere in de staat 
South Australia.  
 
1) Beenleigh 
 
Projectbeschrijving 
Het project in Queensland werd uitgevoerd in de stad Beenleigh (het interventiegebied), in de 
buurt van Brisbane. Beenleigh werd om drie redenen geselecteerd als projectlocatie: 1) 
onderzoek had uitgewezen dat het aantal inbraken in Beenleigh hoog was in vergelijking met 
de rest van Queensland, 2) gegevens over herhaald slachtofferschap en hot dots in de stad 
waren in beperkte mate reeds voor handen en 3) de goede bereikbaarheid voor 
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projectcoördinatoren, die (voor een deel) afkomstig waren uit Brisbane (Budz, Pegnall, & 
Townsley, 2001, p. 9). Twee niet nader genoemde gebieden werden aangewezen als 
controlegebieden: het eerste controlegebied grensde aan Beenleigh en werd geselecteerd om 
mogelijke verplaatsingseffecten te kunnen traceren (controlegebied 1), het tweede was 
ongeveer 40 kilometer verderop gelegen, maar was in sociaal-demografisch opzicht 
vergelijkbaar met Beenleigh (controlegebied 2).  
 
Vergelijkbaar met het project in het Engelse Huddersfield onderscheidde de interventie een 
trapsgewijze respons: 1) een Stop Break Response na een eerste inbraak, 2) een Hot Dot 
Response indien zich binnen een periode van 12 maanden twee inbraken hadden voorgedaan 
en 3) een Hot Spot Response wanneer een bepaalde buurt opviel door hoge inbraakcijfers. 
Een Stop Break Response bestond uit een korte veiligheidsinventarisatie van het huis waar 
was ingebroken en het overhandigen van folders over beveiliging tegen inbraak aan bewoners. 
Voorts werd gereedschap verstrekt waarmee waardevolle spullen konden worden gemerkt, 
waardoor de verkoop van gestolen goederen door inbrekers bemoeilijkt kon worden. 
Hiernaast werden buren gecontacteerd; bij hen werd een informatiefolder in de brievenbus 
gedeponeerd. Een Stop Break Response vond plaats tijdens het eerste bezoek van de politie 
aan het huis waar was ingebroken. Een Hot Dot Response werd uitgevoerd, wanneer na het 
eerste politiebezoek via raadpleging van het Crime Reporting Information System for Police 
(CRISP) was gebleken dat de inbraak die de aanleiding had gevormd voor het bezoek was 
voorafgegaan door een eerdere inbraak. Een speciaal daartoe aangestelde agent (de ‘project 
officer’) bracht vervolgens nogmaals een bezoek aan het inbraakadres. Tijdens dit bezoek 
werd een uitgebreidere veiligheidsinventarisatie uitgevoerd en werden concrete 
beveiligingsadviezen verstrekt. Indien hij  dat nodig achtte, kon de ‘project officer’ onder 
meer een alarmsysteem en hangsloten verstrekken. Ook kon hij bevelen tot extra 
patrouillering in de buurt van het huis. Een Hot Spot Response volgde op de identificatie van 
een Hot Spot. Inbraakgegevens uit CRISP werden geanalyseerd met behulp van een 
computerprogramma dat het mogelijk maakten een geografische weergave van 
inbraakgevoelige locaties te genereren: Spatial and Temporal Analysis of Crime (STAC). 
Budz, Pegnall, & Townsley (2001, p. 33) geven een gedetailleerde beschrijving van de 
procedure die hierbij gevolgd diende te worden. De data-analist die betrokken was bij het 
project diende twee variabelen op te geven aan het programma: 1) het aantal inbraken in een 
bepaalde periode en 2) de straal waarbinnen die inbraken moesten zijn gepleegd. Het 
programma bekeek vervolgens voor elke inbraak of zich binnen de opgegeven straal nog meer 
inbraken hadden voorgedaan. Indien het aantal inbraken binnen de opgegeven straal gelijk 
was aan het aantal opgegeven inbraken, dan merkte het programma het gebied binnen de 
opgegeven straal van het inbraakadres dat als referentie had gediend aan als hot spot. Een Hot 
Spot Response bestond onder meer uit een deur-tot-deur voorlichtingscampagne ter 
vergroting van het bewustzijn onder bewoners, extra politiepatrouilles, het aanbieden van een 
veiligheidsinventarisatie, het bevorderen van het instellen van een buurtwacht en het 
verzorgen van een inbraakpreventietraining21. Tijdens het project, dat liep van 1 november 
1998 tot en met 31 oktober 1999, werden 623 Stop Break Responses en 67 Hot Dot 
Responses uitgevoerd. Twee locaties werden als hot spot aangemerkt (Budz, Pegnall, & 
Townsley, 2001, p. 9-11).  
 
 
 
 

                                                 
21 Onduidelijk is waaruit deze training bestond. 
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Resultaten 
De impact van het project werd geëvalueerd aan de hand politiestatistieken22 en telefonische 
interviews met slachtoffers twee maanden na de inbraak23. 
 
A) Politiestatistieken 
De politiestatistieken werden op verschillende manieren geanalyseerd. Hierbij werd een 
onderscheid gemaakt tussen herhaald slachtofferschap en het totale aantal inbraken.  
 
Uitkomstmaat 1: herhaald slachtofferschap 
Om het effect van de maatregelen op herhaald slachtofferschap in kaart te brengen werden 
twee analyses uitgevoerd. In de eerste plaats werd gekeken of het aantal herhaalde inbraken 
gedurende het project was afgenomen in vergelijking met de periode van 12 maanden 
voorafgaande aan het project. Het aantal herhaalde inbraken bleek in het intervent iegebied te 
zijn gedaald van 54 naar 46, hetgeen neerkomt op een procentuele daling van 14,8%. Bij deze 
inbraken waren respectievelijk 45 en 38 verschillende slachtoffers betrokken. In 
controlegebied 1 was het aantal herhaalde inbraken daarentegen gestegen van 36 naar 67 
(86,1%). In controlegebied 2 werd eveneens een daling waargenomen: het aantal herhaalde 
inbraken daalde hier van 95 naar 78 (17,9%) (Budz, Pegnall, & Townsley, 2001, p. 17).  
 
In de tweede plaats werd zowel voor de projectperiode als de periode van 12 maanden ervoor 
berekend hoe groot de kans was om voor het eerst slachtoffer te worden van inbraak en de 
kans om vervolgens nogmaals slachtoffer te worden. In vergelijking met de pre-
projectperiode daalde de kans op herhaald slachtofferschap gedurende het project in het 
interventiegebied, maar steeg de kans om voor het eerst slachtoffer te worden. In 
controlegebied 1 werd een omgekeerde trend waargenomen. Ook in controlegebied 2 daalde 
de kans om voor het eerst slachtoffer te worden en bleef de kans op herhaald slachtofferschap 
ongeveer gelijk (Budz, Pegnall, & Townsley, 2001, p. 16).  
 
Uitkomstmaat 2: het totale aantal inbraken 
Ook met betrekking tot het totale aantal inbraken werden twee analyses uitgevoerd. In de 
eerste plaats werd bezien of het gemiddelde totale aantal inbraken per maand in beide hot 
spots was gedaald tijdens het project. In hot spot 1 werd een daling van 76,1% waargenomen, 
terwijl in de directe omgeving24 van de hot spot een daling van 7,2% plaatsvond. In hot spot 2 
daalde het gemiddelde totale aantal inbraken per maand zelfs tot nul (100%). In de directe 
omgeving van hot spot 2 vond eveneens een daling van 100% plaats (Budz, Pegnall, & 
Townsley, 2001, p. 17).  
 
In de tweede plaats werd een vergelijking gemaakt tussen het gemiddelde totale aantal 
inbraken per maand in de pre-projectperiode, de projectperiode en een follow-up periode van 
8 maanden. Het gemiddelde totale aantal inbraken per maand in het interventiegebied steeg 
van 53 in de pre-projectperiode naar 63 tijdens de loop van het project (19%), terwijl in 
controlegebied 1 en 2 een daling van respectievelijk 12% en 13% werd waargenomen. Echter, 
wanneer werd gecontroleerd voor de inbraken die in de maanden juni en juli 1999 waren 
gepleegd door een veelpleger, was ook in het interventiegebied sprake van een afname, zij het 
van slechts 2%. In de follow-up periode was in het interventiegebied sprake van daling van 

                                                 
22 De auteurs van de effectevaluatie (Budz, Pegnall, & Townsley, 2001) geven niet aan welke statistieken 
worden bedoeld, maar kennelijk gaat het om gegevens die deel uitmaken van CRISP. 
23 In het kader van de interviews lijkt geen onderscheid te zijn gemaakt tussen eerste slachtofferervaringen en 
herhaald slachtofferschap. 
24 Onduidelijk is welk gebied hiermee werd bedoeld. 
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het gemiddelde totale aantal inbraken per maand van 35% in vergelijking met de 
projectperiode en 22% ten opzichte van de pre-projectfase. In beide controlegebieden was 
tijdens de follow-up periode eveneens sprake van dalingen ten opzichte van de projectperiode 
en de periode voorafgaande aan het project (Budz, Pegnall, & Townsley, 2001, p. 17-18).  
 
B) Interviewgegevens 
De verkregen interviewgegevens werden minder uitgebreid geanalyseerd. In totaal werden 
373 van 499 (75%) slachtoffers uit het interventiegebied twee maanden na de inbraak 
telefonisch geïnterviewd. De interviews hadden onder meer tot doel in kaart te brengen in 
welke mate slachtoffers de verkregen preventieadviezen hadden opgevolgd, d.w.z. in hoeverre 
zij zelf na de interventie maatregelen hadden getroffen om herhaling te voorkomen. 
Slachtoffers uit de controlegebieden werd gevraagd of zij na de inbraak preventiemaatregelen 
hadden getroffen. In controlegebied 1 werden 453 van de 617 (75%) slachtoffers 
geïnterviewd, in controlegebied 2 226 van 313 (73%). Of responders van non-responders 
verschilden is niet duidelijk. Hoewel slachtoffers uit het interventiegebied meer geneigd 
waren preventiemaatregelen te treffen dan slachtoffers uit de controlegebieden, gold dit alleen 
voor maatregelen die geen kosten met zich mee brachten (Budz, Pegnall, & Townsley, 2001, 
p. 22).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De overdracht van informatie, de veiligheidsinventarisatie en het verstrekken van 
gereedschap waarmee waardevolle spullen konden worden gemerkt in het kader van de Stop 
Break Response waren persoonsgerichte maatregelen. De Hot Dot Response-maatregelen 
(een uitgebreide veiligheidsinventarisatie door de ‘project officer’ en het eventueel door hem 
verstrekken van een alarmsysteem en hangsloten) waren eveneens persoonsgericht van aard; 
het slagen van al deze maatregelen vereiste de inspanningen van (potentiële) slachtoffers.  
De maatregelen die werden getroffen bij een Hot Spot Response waren zowel persoons- als 
contextgericht van aard; de deur-tot-deur voorlichtingscampagne, het aanbieden  van een 
veiligheidsinventarisatie, de bevordering van het instellen van buurtwachten en het 
verzorgen van een inbraakpreventietraining waren persoonsgericht. De extra 
politiepatrouilles waren contextgericht.  
 
Preventievorm 
De maatregelen in het kader van een Stop Break of Hot Dot-response kunnen worden gezien 
als een vorm van tertiaire preventie; na een eerste slachtofferervaring werd volstaan met een 
Stop Break Respons. Bij herhaald slachtofferschap volgde tevens een Hot Dot Response. De 
Hot Spot-maatregelen betroffen alle vormen van secundaire preventie; deze werden 
geïmplementeerd op inbraakgevoelige locaties.   
 
Mechanisme 
Geïnspireerd door de Engelse projecten maakten de programmamakers gebruik van een 
situatiegerichte aanpak (Budz, Pegnall, & Townsley, 2001, p. 7). Beenleigh werd onder meer 
uitgekozen als projectlocatie vanwege het hoge aantal inbraken. Het project lijkt niet te zijn 
voorafgegaan door een onderzoek dat gericht was op het in kaart brengen van locale 
inbraakpatronen. De maatregelen sloten aan bij de drie elementen van de 
routineactiviteitentheorie; getracht werd daders te demotiveren door eigendommen te 
merken en daardoor minder aantrekkelijk voor verkoop en dus tot object van diefstal te 
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maken. Middels het verstrekken van alarmen en hangsloten werd getracht woonhuizen 
minder geschikt voor inbraak te maken. Het verstrekken van adviezen over het treffen van 
preventiemaatregelen had tot doel dat (potentiële) slachtoffers zelf hun huis beter zouden 
gaan beveiligen en dus minder geschikt voor inbraak te maken. Tenslotte werd getracht  het 
toezicht op woonhuizen waar was ingebroken te vergroten door buren in te lichten en door 
verhoging van het aantal  politiepatrouilles. Evenals in het project in Huddersfield was de 
intensiteit van de getroffen maatregelen afhankelijk van het aantal eerdere inbraken. Door te 
differentiëren naar intensiteit van preventiemaatregelen middels een systeem van ‘graded 
responses’ werd recht gedaan aan bestaande verschillen in het aantal eerdere 
slachtofferervaringen; verondersteld zou kunnen worden dat ingrijpendere maatregelen 
geïndiceerd zijn naarmate sprake is van meer slachtofferervaringen.  
 
Effectiviteit 
De getroffen maatregelen leidden noch tot een reductie van herhaald slachtofferschap, noch 
tot een daling van het totale aantal woninginbraken.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 3 
toegekend; zowel herhaald slachtofferschap van woninginbraak als het totale aantal 
woninginbraken werden voor en na implementatie van de maatregelen in kaart gebracht en 
afgezet tegen gegevens uit een vergelijkbaar controlegebied. 
 
 
2) Tea Tree Gully en Norwood 
 
Projectbeschrijving 
Het project in South Australia kende twee interventiegebieden: Tea Tree Gully en Norwood 
(interventiegebieden 1 en 2). Beide gebieden betreffen subdivisies van de politie van de stad 
Adelaide en bestrijken de voorstadsteden Tea Tree Gully, Campbelltown, Burnside, 
Norwood, Payncham en St. Peters. Vier andere voorsteden van Adelaide (Charles Sturt, 
Marion, Mitcham en West Torrens) werden gekozen als controlegebieden (controlegebied 1). 
Verondersteld werd dat deze voorsteden vergelijkbaar waren met de interventiegebieden en 
niet waarschijnlijk was dat eventuele verplaatsingseffecten in deze gebieden zouden optreden. 
Voorts werden enkele niet nader geduide gebieden geselecteerd die grensden aan de 
interventiegebieden en om die reden mogelijk wel verplaatsingseffecten zouden ondervinden 
optreden (controlegebied 2) (Ball Public Relations Pty Ltd & Walter, 2002, p. 7-8). 
Onduidelijk is wat de keuze voor Tea Tree Gully en Norwood als interventiegebieden 
rechtvaardigde.  
 
De interventie werd uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. Politieagenten die slachtoffers in 
verband met het opsporingsonderzoek thuis bezochten verschaften mondelinge informatie 
over het project, reikten folders uit en moedigden hen aan tot deelname. Slachtoffers die 
wensten mee te doen dienden aanvankelijk een ‘informed consent’ - formulier te 
ondertekenen, alvorens een vrijwilliger telefonisch contact met hen opnam voor het maken 
van een afspraak. In een later stadium van het project werden slachtoffers telefonisch 
benaderd voor deelname aan het project, omdat veel agenten nalieten slachtoffers in te lichten 
over het project of vergaten hen het ‘informed consent’ - formulier voor te leggen. Nadat een 
afspraak was gemaakt met het slachtoffer, vond een huisbezoek door een vrijwilliger plaats. 
Tijdens het huisbezoek werden zij geadviseerd over het treffen van geschikte 
beveiligingsmaatregelen en gewezen op de mogelijkheid om waardevolle eigendommen te 
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merken. Indien nodig, werden slachtoffers doorverwezen naar hulpverleningsinstanties. Na 
afloop van het bezoek werden ook buren geïnformeerd over mogelijkheden tot beveiliging. In 
interventiegebied 1 konden slachtoffers bovendien aanspraak maken op een vergoeding van 
maximaal $200 voor het aanbrengen van nieuwe sloten. (Ball Public Relations & Walter Pty 
Ltd, 2002, p. 4-7).  
 
994 slachtoffers gaven te kennen interesse te hebben in de interventie. Dit aantal kwam 
overeen met ongeveer een derde van alle slachtoffers bij wie gedurende de loop van het 
project was ingebroken Onduidelijk is welke slachtoffers geen interesse hadden in de 
interventie. In 833 gevallen werd de interventie ook daadwerkelijk gepleegd (Ball Public 
Relations & Walter Pty Ltd, 2002, p. 9). Waarom in de overige gevallen geen interventie werd 
gepleegd wordt door de auteurs van het evaluatierapport (Ball Public Relations Pty Ltd & 
Walter, 2002) in het midden gelaten. Zes tot acht weken na het huisbezoek werden 
slachtoffers geïnterviewd over de acties die zij hadden ondernomen naar aanleiding van het 
gesprek met de preventievrijwilliger en nieuwe gevallen van inbraak die zich sindsdien 
hadden voorgedaan. Gedurende de eerste helft van het project vonden follow-up interviews 
aan huis plaats, tijdens de tweede helft werden slachtoffers telefonisch geïnterviewd. 632 
slachtoffers die de interventie hadden ontvangen (75,9%) namen deel aan het follow-up 
interview (Ball Public Relations Pty Ltd & Walter, 2002, p. 9).  
 
Resultaten 
Of het project effect had gesorteerd werd onderzocht aan de hand van gegevens van de politie 
en de follow-up interviews.  
 
Politiegegevens 
Evenals in het project in Beenleigh werd bij de analyse van de politiegegevens een 
onderscheid gemaakt tussen de uitkomstmaten herhaald slachtofferschap en het totale aantal 
inbraken.  
 
A) Uitkomstmaat 1: herhaald slachtofferschap 
Twee analyses werden uitgevoerd om zicht te krijgen op het effect van de interventie op 
herhaald slachtofferschap. In de eerste plaats werd bekeken hoe de proportie van het aantal 
woningen waar voor het eerst was ingebroken in de periode van 20 maanden voorafgaande 
aan het project en waar opnieuw was ingebroken in de periode gelegen tussen de eerste 
inbraak en de start van het project ten opzichte van het totale aantal inbraken zich verhield tot 
de proportie van het aantal woningen waar na aanvang van het project voor het eerst was 
ingebroken en waar opnieuw was ingebroken in de periode van 20 maanden tijdens en na 
afloop van het project ten opzichte het totale aantal inbraken25. Voor wat betreft de 
interventiegebieden was de verhouding tussen het aantal herhaalde inbraken en het totale 
aantal inbraken in de tweede periode van 20 maanden vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 
de eerste periode, terwijl deze toenam in controlegebied 1. In controlegebied 2 was sprake van 
een afname (Henderson, 2002, p. 21).   
  
                                                 
25 Ter verduidelijking kan het volgende voorbeeld worden gegeven. Stel dat het volgende geldt voor het 
interventiegebied:  Gedurende de eerste periode van 20 maanden is in 80 verschillende woonhuizen voor het 
eerst ingebroken.  In 8 daarvan werd nogmaals ingebroken voor aanvang van het project. In de tweede periode 
van twintig maanden is in 60 huizen ingebroken en 3 daarvan heeft opnieuw met inbraken te maken gekregen. 
De proportie van het aantal herhaalde inbraken ten opzichte van het totale aantal inbraken zou dan .1 hebben 
bedragen over de eerste periode van twintig maanden en .05 over de tweede periode. De verhouding tussen beide 
proporties zou tenslotte gelijk zijn geweest aan 2:1, hetgeen zou hebben geduid op een afname van het aantal 
herhaalde inbraken ten opzichte van het totale aantal inbraken.  
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In de tweede plaats werden beide perioden van 20 maanden met elkaar vergeleken voor wat 
betreft het aantal woningen waar was ingebroken voor aanvang van het project èn waar 
opnieuw was ingebroken binnen de periode van drie maanden na de eerste inbraak. Alleen 
huizen waar drie maanden of langer voor het einde van de betreffende periode voor het eerst 
was ingebroken werden in de analyse betrokken. Een vergelijkbare exercitie werd uitgevoerd 
voor woningen waar zes maanden of langer voor het einde van de eerste of tweede periode 
voor het eerst was ingebroken26. De analyse waarbij de mogelijke herhaling binnen drie 
maanden na de eerste inbraak diende te hebben plaatsgevonden toonde een toename van het 
aantal herhalingen van 2% in het interventiegebied (interventiegebieden 1 en 2 samen) en een 
stijging van 25% in het controlegebied (controlegebieden 1 en 2 tezamen). Indien werd 
uitgegaan van een periode van zes maanden waarbinnen de herhaling diende te hebben 
plaatsgevonden, werd een stijging van 2% voor het interventiegebied en 15% voor het 
controlegebied waargenomen (Henderson, 2002, p. 22).  
 
B) Uitkomstmaat 2: het totale aantal inbraken 
Voor wat betreft het effect van de maatrege len op het totale aantal inbraken werd een 
vergelijking gemaakt tussen het totale aantal inbraken voor aanvang van het project en de 
periode erna. In vergelijking met de eerste periode van 20 maanden was het aantal inbraken in 
interventiegebieden 1 en 2 met respectievelijk 35,5% en 22,9% toegenomen, terwijl in de 
controlegebieden 1 en 2 achtereenvolgens een stijging van 22,2% en een daling van 5,9% 
werd geobserveerd (Henderson, 2002, p. 22).  
 
B) Interviewgegevens 
De interviewgegevens wezen uit dat slachtoffers in interventiegebied 1 vaker waren 
overgegaan tot het treffen van beveiligingsmaatregelen nadat bij hen was ingebroken dan 
inwoners in interventiegebied 2. Volgens de auteurs van het evaluatierapport (Ball Public 
Relations Pty Ltd & Walter, 2001, p. 11) moet dit verschil gedeeltelijk worden toegeschreven 
aan de vergoeding die beschikbaar was voor de installatie van nieuwe sloten in Tea Tree 
Gully.  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Het voorlichten van buren betrof een contextgerichte maatregel. Het beschikbaar stellen van 
een bedrag van maximaal $200 ter vergoeding van nieuw aangebrachte sloten in 
interventiegebied 1, de verschaffing van preventie-informatie aan slachtoffers en de 
eventuele doorverwijzing van slachtoffers naar hulpverleningsinstanties betroffen 
persoonsgerichte maatregelen; het slagen van deze maatregelen was afhankelijk van de 
inspanningen van (potentiële) slachtoffers. Of de maatregelen daadwerkelijk werden 
getroffen was afhankelijk van het indienen van een aanvraag.  
 
Preventievorm 
Het voorlichten van buren betrof een vorm van secundaire preventie;  zoals ook hiervoor 
werd opgemerkt, lopen de buren van huishoudens waar is ingebroken een verhoogd risico op 

                                                 
26 In tegenstelling tot de eerste analyse liepen alle woningen die in deze analyses werden betrokken dus even 
lang het risico om opnieuw object van inbraak te worden. Een mogelijk vertekend beeld dat door de eerste 
analyse zou zijn ontstaan tengevolge van verschillen tussen de eerste en tweede periode in momenten waarop 
eerste inbraken waren gepleegd zou hierdoor enigszins kunnen worden genuanceerd.  
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inbraak. Door hen informatie te verschaffen over mogelijkheden tot beveiliging konden zij 
inbraak voorkomen. De overige maatregelen betroffen tertiaire preventie; alleen slachtoffers 
konden hiervan profiteren. 
 
Mechanisme 
Evenals bij het project in Beenleigh lijken de programmamakers te zijn uitgegaan van een 
situatiegerichte aanpak. Het project werd echter niet voorafgegaan door een studie naar 
lokale inbraakpatronen. Vergelijkbaar met de hiervoor besproken Amerikaanse projecten 
werd echter volstaan met  het verschaffen van informatie over preventie aan slachtoffers en 
buren. Kennelijk werd er van uitgegaan dat dit zou leiden tot het treffen van extra 
beveiligingsmaatregelen. Voor wat betreft interventiegebied 1 lijkt men er bovendien van uit 
te zijn gegaan dat het beschikbaar stellen van een financiële compensatie voor het 
aanbrengen van nieuwe sloten ook daadwerkelijk zou leiden tot de aanschaf en installatie 
van de sloten.  
 
Effectiviteit 
De getroffen maatregelen leidden niet tot een reductie van herhaald slachtofferschap, maar 
voorkwamen wel een stijging van het aantal herhalingen of waren in staat deze af te remmen. 
Anderzijds hebben de maatregelen wel geleid tot een stijging van het totale aantal inbraken 
in de interventiegebieden.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 3 
toegekend; gegevens over herhaald slachtofferschap van woninginbraak en het totale aantal 
woninginbraken werden voor en na implementatie van de maatregelen in kaart gebracht en 
afgezet tegen gegevens uit een vergelijkbaar controlegebied. 
 
 
3.1.1.4 Conclusies 
 
Aan vier studies binnen het cumulatieve evaluatieproces kon een SMS-score van 3 worden 
toegekend. Het ging hierbij om de projecten in Kirkholt, Cambridge (Engeland), Beenleigh en 
Tea Tree Gully en Norwood (Australië). In de eerste twee projecten werden woonhuizen op 
verschillende manieren extra beveiligd (diverse vormen van ‘target hardening’ of ‘security 
upgrading’) teneinde de gelegenheid tot het plegen van inbraak zoveel mogelijk weg te 
nemen. Hiernaast werden buurtwachten opgericht (‘neighbourhood watch’ of ‘cocoon 
watch’). Gelet op de criteria die in paragraaf 2.2.4 werden weergegeven, werden deze twee 
vormen van preventie als effectief gekwalificeerd. De overige, kwalitatief minder goede, 
studies lijken de effectiviteit van deze maatregelen te bevestigen. De twee Australische 
projecten vormden daarentegen aanleiding om maatregelen die enkel bestaan uit het 
verschaffen van preventieinformatie en inlichten c.q. voorlichten van buren  als niet-effectief 
aan te merken.  
 
Enige nuancering met betrekking tot de (in)effectiviteit van de genoemde maatregelen is 
echter wel op zijn plaats; omdat de genoemde maatregelen deel uitmaakten van een pakket 
van meerdere, uiteenlopende maatregelen, kan niet met zekerheid worden vastgesteld welke 
factoren verantwoordelijk zijn geweest voor de gevonden positieve effecten in de 
afzonderlijke projecten. Niet uitgesloten kan bijvoorbeeld worden dat het succes van het 
Kirkholt-project moet worden toegeschreven aan de verwijdering van ‘pre-payment fuel 
meters’. In hoofdstuk 4 zal worden geschetst hoe dit probleem kan worden omzeild.  
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Tenslotte is nog van belang dat de twee Australische projecten lijken te impliceren dat, indien 
het, bijvoorbeeld op financiële gronden, onmogelijk is alle (potentiële) slachtoffers die in het 
interventiegebied gevestigd zijn te laten profiteren van een bepaalde preventiemaatregel, het 
wenselijk is een vergoeding beschikbaar te stellen voor degenen die bereid zijn zelf hun huis 
beter te beveiligen. Op deze manier kan in ieder geval worden voorkomen dat bij hen 
(opnieuw) wordt ingebroken. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat eventuele buren zich 
hierdoor aangespoord voelen om ook maatregelen te treffen. 
 
3.1.2 Inbraak bij kleine zelfstandigen: enkele Engelse projecten 
 
3.1.2.1 Safer Cities 
 
Tilley (1993b) heeft getracht enkele projecten te evalueren die gefinancierd waren in het 
kader van het eerder genoemde Safer Cities Program en betrekking hadden op de reductie van 
(herhaalde) inbraak bij kleine zelfstandigen in zes verschillende Engelse steden. In het kader 
van de evaluatie maakte Tilley (1993b) een onderscheid tussen vier projectcategorieën: 1) 
projecten waarbij extra beveiligingsmaatregelen voor elke kleine zelfstandige in de 
betreffende stad beschikbaar werden gesteld (Salford en Hartlepool), 2) projecten die 
bestonden uit het aanbieden van extra beveiligingsmaatregelen en andere maatregelen aan alle 
ondernemers die gevestigd waren in een bepaald deel van de stad (Lewisham), 3) projecten 
die zich richtten op individuele ondernemers of een kleine groep ondernemers op een 
specifieke locatie (Sunderland en Nottingham) en 4) projecten die voornamelijk bestonden uit 
het initiëren van preventieactiviteiten door ondernemers zelf (Wirral) (Tilley, 1993b, p. 13). 
Per categorie zullen de projecten worden besproken.  
 
1) Salford en Hartlepool 
 
Projectbeschrijvingen 
In Salford en Hartlepool konden alle zelfstandigen met niet meer dan 10 werknemers in dienst 
een beroep doen op uiteenlopende vormen van extra beveiliging. In Salford konden onder 
meer aanvragen worden ingediend voor de installatie van rolluiken, alarmsystemen, intercom, 
bepantserd glas en extra verlichting, het bevestigen van tralies voor ramen, de aanleg van een 
gesloten televisiesysteem en bepantsering van ramen en deuren met stalen platen (Tilley, 
1993b, p. 15). De maatregelen in Hartlepool betroffen extra beveiliging. Onduidelijk is waar 
de maatregelen precies uit bestonden.  
 
Resultaten 
De effectiviteit van de getroffen maatregelen in Hartlepool werd onderzocht door 25 
ondernemers die een beroep hadden gedaan op enige vorm van extra beveiliging en minimaal 
zes maanden actief waren op het moment dat de maatregel(en) werden getroffen tijdens 
interviews te vragen naar het aantal inbraken voor en na het treffen van de maatregelen. Het 
totale aantal inbraken daalde van 46 voor het treffen van de maatregelen naar 0 in de periode 
erna. Echter, onduidelijk is of de geïnterviewden alle ondernemingen betroffen die extra 
waren beveiligd of slechts een (klein) deel daarvan (Tilley, 1993b, p.15). In Salford kregen 
alle 161 ondernemers die extra waren beveiligd per post een vragenlijst toegestuurd waarin 
werd gevraagd naar het aantal inbraken, pogingen tot inbraak en vandalisme in de periode 
voor het treffen van de extra maatregel(en) en de periode erna. Voor elk van deze misdrijven 
werd een reductie gerapporteerd. Echter, de respons op de vragenlijst bedroeg 53% (Tilley, 
1993b, p. 15-16).  
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2) Lewisham  
 
Projectbeschrijving 
In Lewisham werden extra beveiligingsmaatregelen ter beschikking gesteld voor ondernemers 
die gevestigd waren in enigszins onderkomen winkelgebieden van oude stadskernen. Tilley 
(1993b) geeft niet aan waaruit de beveiligingsmaatregelen bestonden. Het project was primair 
gericht op winkels in Deptford High Street. In een later stadium konden ook winkels in New 
Cross Road en Deptford Broadway in aanmerking komen voor extra beveiliging (Tilley, 
1993b, 18).  
 
Resultaten 
Over het effect van het project in de winkelgebieden New Cross en Deptford Broadway zijn 
geen gegevens voor handen. In beperkte mate zijn wel effectgegevens beschikbaar voor de 
maatregelen die werden getroffen in Deptford High Street. De implementatie van het project 
in dit gebied verliep stroef. Teneinde het effect van de getroffen maatregelen in kaart te 
brengen zijn politiegegevens over de perioden februari-december 1991 en februari-december 
1992 met elkaar vergeleken. De extra beveiligingsmaatregelen bleken geen of nauwelijks 
effect te hebben gesorteerd (Tilley, 1993b, p. 18).  
 
3) Sunderland en Nottingham 
 
Projectbeschrijvingen 
In Sunderland werden winkels in enkele winkelgalerijen voorzien van rolhekken (Tilley, 
1993b, p. 19). Een project in Nottingham richtte zich op een winkelgebied van iets meer dan 
200 winkels, waarvan permanent 25% leeg stond. Onduidelijk is welke maatregelen in het 
kader van het project zijn getroffen. Gedurende de periode van augustus 1989 en september 
1992 werden 63 winkels voorzien van extra beveiliging (Tilley, 1993b, p. 20).  
 
Resultaten 
De effecten van het project in Sunderland werd slechts voor één winkelgalerij geëvalueerd. In 
deze winkelgalerij bleken zich 30 maanden na het plaatsen van de hekken één inbraak en zes 
pogingen tot inbraak te hebben voorgedaan. Tilley suggereert dat het hierbij gaat om een 
daling van criminaliteit ten opzichte van de periode voor het plaatsen van de rolhekken, maar 
cijfers vermeldt hij niet (Tilley, 1993b, p. 19). Met betrekking tot de andere winkelgalerijen 
waren geen gegevens bekend. De effectiviteit van de getroffen in Nottingham maatregelen 
werd beoordeeld door het aantal geregistreerde vermogensdelicten (inbraak, diefstal en het 
totale aantal gepleegde delicten) gedurende de jaren 1989 tot en met 1992 in het 
interventiegebied af te zetten tegen criminaliteitscijfers van een nabijgelegen controlegebied. 
In beide gebieden was sprake van een stijging van het aantal inbraken, diefstallen en het totale 
aantal delicten gepleegd tegen ondernemers, zij het dat in het interventiegebied procentueel 
gezien sprake was van een minder sterke stijging dan in het controlegebied en veel van de 
gepleegde delicten diefstellen betroffen die waren gepleegd in een nieuw gevestigde 
supermarkt (Tilley, 1993b, p. 20).  
 
4) Wirral 
 
Projectbeschrijving 
In Wirral werd door 21 ondernemers een buurtwacht opgericht (Tilley, 1993b, p. 21). 
 
 



 51 

Resultaten 
Hoewel het moeilijk bleek te zijn de buurtwachten in stand te houden, viel in 1991 een lichte 
daling van het aantal inbraken te bespeuren in bedrijven gevestigd op het industrieterrein ten 
opzichte van 1990, terwijl de totale criminaliteit in de wijk waar het industrieterrein gevestigd 
lag was toegenomen (Tilley, 1993b, p. 21)27. 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De installatie van rolluiken, alarmsystemen en intercoms in Salford betroffen 
persoonsgerichte maatregelen; het slagen van deze maatregelen was afhankelijk van de 
inspanningen van (potentiële) slachtoffers. De overige maatregelen die in Salford werden 
getroffen waren contextgericht. Het plaatsen van rolhekken in Sunderland en instellen van 
buurtwachten in Wirral waren persoonsgerichte maatregelen. De maatregelen die in de 
overige plaatsen werden getroffen konden niet worden gekwalificeerd als persoons- of 
contextgericht. In Salford, Hartlepool en Lewisham was het treffen van de maatregelen 
afhankelijk van het indienen van een aanvraag.  
 
Preventievorm 
Alle maatregelen hadden betrekking op gevictimiseerde en niet-gevictimiseerde zelfstandigen 
die gevestigd waren in inbraakgevoelige buurten; het ging dus om een combinatie van 
secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
Met betrekking tot de werkzaamheid van de maatregelen die werden getroffen in de diverse 
steden geldt hetzelfde als voor de vermeende replicaties van het Kirkholt-project  (die 
eveneens deel uitmaakten van het Safer Cities Program); de werkzaamheid van de getroffen 
maatregelen berustte niet expliciet op een theorie. Gekozen werd voor een reductie van 
inbraak via het treffen van gelegenheidsbeperkende maatregelen. De werkzaamheid van de 
maatregelen lijkt te zijn gebaseerd op de rationele keuzetheorie; door het treffen van 
uiteenlopende beveiligingsmaatregelen werden de kosten die inbraak met zich mee bracht 
opgevoerd, terwijl de baten gelijk bleven. Gelet hierop werd het voor hen minder 
aantrekkelijk om in te breken. Verondersteld werd dat zij hierdoor minder gemakkelijk 
zouden besluiten om (toch) ergens in te breken. Onduidelijk is of, zoals wordt vereist door 
het probeemgerichte model dat het uitgangspunt vormt van situationele 
criminaliteitspreventie, de implementatie van de getroffen maatregelen werd voorafgegaan 
door een inventarisatie van de omstandigheden waaronder de inbraken op de projectlocaties 
plaatsvonden.  
 
 
Effectiviteit 
In Salford, Hartlepool, Sunderland en Wirral leidden de getroffen maatregelen tot een 
reductie van (herhaalde) inbraak. In Lewisham hadden de maatregelen geen of nauwelijks 
effect en in Nottingham was zelfs sprake van een toename van het aantal (herhaalde) 
inbraken. 

                                                 
27 In tegenstelling tot het eerder genoemde woninginbraakproject R3 werden de hier besproken projecten wel 
geïncludeerd in de studie, omdat op basis van de geraadpleegde publicatie (Tilley, 1993b) met zekerheid kon 
worden vastgesteld dat zich onder de doelgroep van de maatregelen die werden getroffen ook slachtoffers 
bevonden. 
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SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 1 
toegekend voor wat betreft de projecten in Sunderland en Nottingham; in geen van deze twee 
projecten was sprake van voormetingen. In de overige projecten was hier wel sprake van, 
maar ontbrak een controlegebied; de studie werd ten aanzien van deze projecten 
gehonoreerd met een SMS-score van 2. 
 
 
3.1.2.2 Merseyside (1) 
 
Projectbeschrijving 
In het kader van het Safer Merseyside Partnership (SMP) - programma van de Merseyside 
Police zijn diverse deelprojecten uitgevoerd. Eén van deze projecten betrof het deelproject 
Small Business Strategy (SBS). De effecten van dit project zijn geëvalueerd door Bowers 
(2001). De reductie van (herhaald) slachtofferschap onder kleine ondernemers was de 
belangrijkste doelstelling van het project. Het project richtte zich alleen op ondernemers met 
minder dan 25 werknemers die gevestigd waren in de armste buurten van Merseyside28. Het 
gaat hierbij om zogenaamde Objective 1 - gebieden. Dit zijn buurten die in aanmerking 
komen voor financiële hulp van de Europese Unie. De achterstandsbuurten telden 
gezamenlijk ongeveer 485.000 inwoners. Ondernemingen die voor inclusie in het project in 
aanmerking kwamen werden geïdentificeerd via een geografisch informatiesysteem. In totaal 
voldeden 2.517 ondernemingen aan de vereisten voor deelname aan het project. In het derde 
kwartaal van 1997 werden 1.000 van deze ondernemingen bezocht door een lid van een team 
van zes interviewers die tot taak hadden een risicoanalyse van elke bezochte onderneming op 
te stellen. Dit geschiedde door afname van een enquête. De interviewers stelden de 
ondernemers onder meer vragen over eerdere gevallen van slachtofferschap gedurende het 
jaar voorafgaande aan het interview; expliciet werd gevraagd naar inbraken, pogingen tot 
inbraak, vernieling, fraude, valsheid in geschrifte, geweldpleging, beroving, diefstal door 
werknemers, diefstal door klanten en diefstal van klanten. Voorts werd gevraagd naar de 
adequaatheid van preventiemaatregelen die ondernemers reeds zelf hadden genomen en 
zorgen die zij hadden over criminaliteit bij hen in de buurt. Tenslotte werd getracht middels 
de enquête zicht te krijgen op verschillen in risico tussen verschillende typen 
ondernemerschap. In 470 gevallen werd de enquête volledig ingevuld. Elke onderneming 
waarvan een volledig ingevulde enquête beschikbaar was werd ingedeeld in een 
risicocategorie. Drie risicocategorieën werden onderscheiden: hoog, gemiddeld en laag. Bij de 
indeling werd onder meer rekening gehouden met eerdere slachtofferervaringen en 
succesvolle beveiligingsmaatregelen die ondernemers zelf al hadden getroffen.  
Ondernemingen die waren ingedeeld in de categorieën met een hoog of gemiddeld risico werd 
gevraagd of zij bezocht wensten te worden door een Crime Prevention Officer (CPO) van de 
Merseyside Police. Zij adviseerden ondernemers met betrekking tot het treffen van specifieke 
preventiemaatregelen. Ondernemers die een hoog risico liepen konden een aanvraag voor 
vergoeding indienen voor het treffen van extra beveiligingsmaatregelen. 140 ondernemingen 
werden bezocht door CPO’s. 46 van hen kwamen in aanmerking voor vergoeding van 
preventieactiviteiten. Hieronder vielen onder meer de installatie van een alarmsysteem, 
gesloten televisiesystemen, rolluiken en raamsloten (Bowers, 2001, p. 25-26).  
 
 
                                                 
28 Merseyside betreft een ‘metropolitan county’ in het noordwesten van Engeland en bestaat onder meer uit de 
stad Liverpool. 
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Resultaten 
Twee gegevensbronnen werden gebruikt voor de evaluatie van het project: interviewgegevens 
en criminaliteitscijfers van de politie. 
 
A) Interviewgegevens 
In het tweede kwartaal van 1999 werd een vragenlijst uitgezet onder de 470 ondernemingen 
van welke een volledig ingevulde baseline-enquête beschikbaar was. 326 (70%) van de 
aangeschreven ondernemers reageerden hierop. In het kader van de analyse van de 
vragenlijstgegevens werd gedifferentieerd tussen veranderingen in ‘overall’  
criminaliteitscijfers en veranderingen in het aantal gevallen van herhaald slachtofferschap. 
Hierbij werd een nader onderscheid gemaakt tussen vier typen interventieniveaus: 1) 
ondernemers die door een CPO waren bezocht èn extra beveiligingsmaatregelen hadden 
getroffen, 2) ondernemers die niet waren bezocht door een CPO maar wel extra 
beveiligingsmaatregelen hadden getroffen, 3) ondernemers die wel waren bezocht door een 
CPO maar geen extra beveiligingsmaatregelen hadden getroffen en 4) ondernemers die niet 
waren bezocht door een CPO èn evenmin extra beveiligingsmaatregelen hadden getroffen.  
 
Uitkomstmaat 1: het totale aantal gepleegde delicten 
In vergelijking met de cijfers die bij de nulmeting waren verkregen was het totale aantal 
gepleegde delicten tegen kleine ondernemers in het interventiegebied en controlegebied 
tezamen ‘substantieel’ (Bowers, 2001, p. 29) gedaald. Dit gold met name voor inbraak, 
poging tot inbraak, winkeldiefstal, fraude en valsheid in geschrifte. Onduidelijk is waarop de 
kwalificatie ‘substantieel’ werd gebaseerd. Of sprake was van een significante daling wordt 
door Bowers (2001) namelijk niet vermeld. Wanneer afzonderlijk werd gekeken naar de 
cijfers van ondernemers die waren bezocht door een CPO en degenen die niet door een CPO 
waren bezocht, dan viel op dat met name in de interventiegroep sprake was van een enorme 
daling in procenten van het aantal inbraken; in de interventiegroep was het aantal inbraken 
van 32,4% naar 13,3% gedaald, terwijl in de niet- interventiegroep een daling viel te 
constateren van 11,4% naar 10,5%. Het verschil in daling tussen de interventiegroep en de 
niet- interventiegroep was significant (Bowers, 2001, p. 30). Voor wat betreft poging tot 
inbraak, winkeldiefstal, fraude en valsheid in geschrifte verschilden de dalingen in beide 
groepen niet significant van elkaar. Vanwege het ontbreken van een controlegebied bieden de 
verkregen gegevens te weinig houvast voor het doen van uitspraken over 
verplaatsingseffecten (Bowers, 2001, p. 31). Het aantal gevallen van herhaald 
slachtofferschap in beide groepen tezamen daalde alleen voor wat betreft inbraak; het 
percentage inbraken was bij follow-up gedaald van 54% naar 33%. Deze daling was 
significant.  
 
Uitkomstmaat 2: herhaald slachtofferschap 
Het aantal herhalingen van vernielingen en berovingen was significant gestegen. Niet-
significante dalingen werden gevonden voor poging tot inbraak, fraude en valsheid in 
geschrifte. De ‘overall’ daling in het aantal gevallen van herhaalde inbraak moest geheel 
worden toegeschreven aan de significante daling in de interventiegroep; terwijl het aantal 
herhaalde inbraken in de interventiegroep was gedaald van 67,6% naar 26,7%, viel in het niet-
interventiegebied een lichte stijging van 37,5% naar 38,1% te bespeuren (Bowers, 2001, p. 
32). Uitgesplitst naar interventietype, werd de grootste daling in het aantal inbraken 
waargenomen in de groep ondernemers die door een CPO waren bezocht en vervolgens extra 
beveiligingsmaatregelen hadden getroffen. Echter, ook in de groep ondernemers die niet 
waren bezocht door een CPO maar hun bedrijfspanden wel beter hadden beveiligd was een 
daling opgetreden (Bowers, 2001, p. 33).  
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B) Criminaliteitscijfers 
De analyse van de criminaliteitscijfers had alleen betrekking op het totale aantal gepleegde 
inbraken. Het aantal geregistreerde inbraken in Merseyside daalde van 1288 in het derde 
kwartaal van 1997 naar 1234 in het tweede kwartaal van 1999. Echter, in de periode na het 
begin van de interventieperiode tot het tweede kwartaal van 1998 was sprake van een stijging 
van het aantal inbraken. Deze aanvankelijke stijging vond alleen plaats in de 
interventiegebieden en niet in buurten die niet hadden deelgenomen aan het project. Nadere 
bestudering van deze verschillende inbraakpatronen leerde dat deze met name betrekking 
hadden op woonwijken; de stijging van het aantal inbraken bij kleine zelfstandigen in de 
interventiegebieden in vergelijking met het aantal inbraken in de niet-interventiegebieden 
vond vooral plaats voorzover zij gevestigd waren in woonwijken (Bowers, 2001, p. 38-41).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Het verschaffen van preventie-informatie en installatie van alarmsystemen, rolluiken en/of 
raamsloten betroffen persoonsgerichte maatregelen; het succes hiervan was afhankelijk van 
de inspanningen van (potentiële) slachtoffers. Of deze maatregelen daadwerkelijk werden 
getroffen was bovendien afhankelijk van het indienen van een aanvraag. De overige 
maatregelen waren contextgericht.  
 
Preventievorm 
Ondernemers die een verhoogd risico op inbraak liepen konden profiteren van de 
maatregelen. Of sprake was van een ondernemer met een verhoogd risico was onder meer 
afhankelijk van eerdere slachtofferervaringen. De maatregelen betroffen dus een mix van 
secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De getroffen maatregelen hadden tot doel de gelegenheid tot het plegen van inbraak bij 
kleine zelfstandigen te beperken. De programmamakers hebben zich hierbij waarschijnlijk 
laten inspireren door de routineactiviteitentheorie; in de geraadpleegde bron wordt 
bijvoorbeeld expliciet gerefereerd aan het woninginbraakproject in Huddersfield en wordt 
melding gemaakt van het stimuleren van ‘thoughtful routine activities’. Als volgt kunnen de 
diverse maatregelen worden ingepast in het raamwerk van de routineactiviteitentheorie: 
door uiteenlopende vormen van extra beveiliging beschikbaar te stellen aan ondernemers 
met een verhoogd risico werd getracht winkel- en bedrijfspanden minder geschikt voor 
inbraak te maken. Onder meer middels gesloten televisiesystemen werd het toezicht 
uitgebreid en werd de pakkans voor potentiële daders vergroot. De implementatie van de 
maatregelen lijkt niet te zijn voorafgegaan door een studie naar lokale inbraakpatronen. 
 
De veronderstelde werkzaamheid van de getroffen maatregelen dient enigszins te worden 
genuanceerd; evenals in het woninginbraakproject in Cambridge dienden slachtoffers zelf 
aan te geven of zij van één of meerdere maatregelen gebruik wensten te maken. Kennelijk 
werd verondersteld dat zij dit uit eigen beweging zouden doen, wanneer zij op die 
mogelijkheid waren gewezen.  
 
Effectiviteit 
De getroffen maatregelen leidden tot een significante reductie van herhaalde winkelinbraak 
en het totale aantal winkelinbraken.  
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SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend; cijfers over herhaald slachtofferschap van inbraak onder kleine zelfstandigen en 
het totale aantal inbraken bij kleine zelfstandigen waren zowel beschikbaar voor wat betreft 
de periode voor implementatie van de maatregelen als de periode daarna, maar konden niet 
worden vergeleken met gegevens uit een vergelijkbaar controlegebied.  
 
 
3.1.2.3 Conclusies 
 
Aan geen van de studies binnen het cumulatieve evaluatieproces kon een SMS-score van 3 of 
hoger worden toegekend. Op grond van de criteria die in paragraaf 2.2.4 werden weergegeven 
konden dus geen uitspraken worden gedaan over de effectiviteit van de maatregelen die deel 
uitmaakten van de projecten die door deze studies werden geëvalueerd.  
 
3.2 Delictcategorie 2: huiselijk geweld 
 
3.2.1 Twee Engelse ‘multistrategy’- projecten 
 
3.2.1.1 Merseyside (2) 
 
Projectbeschrijving 
Begin jaren negentig van de vorige eeuw is door de Merseyside Police een project in het 
kader van de preventie van herhaald huiselijk geweld gelanceerd. Het project werd uitgevoerd 
in een ‘high risk area’ van één de zeven Merseyside politiedivisies door de Domestic 
Violence Unit. Dat sprake was van een gebied met een verhoogd risico werd vastgesteld aan 
de hand van het aantal meldingen van huiselijk geweld gedurende de periode van februari 
1989 tot maart 1991 (Loyd, Farrell, & Pease, 1994, p. 1). De overige zes divisies fungeerden 
als controlegebieden. Het project bouwde gedeeltelijk voort op de resultaten van het 
woninginbraakpreventieproject in Kirkholt (Loyd, Farrell, & Pease, 1994, p. 1). In het kader 
van het project werden de volgende vijf activiteiten ondernomen:  
 

1) Het verstrekken van een draagbaar alarm aan slachtoffers die een verhoogd risico op 
herhaling lopen. In potentieel gevaarlijke situaties konden slachtoffers het alarm 
activeren, zodat politiemedewerkers snel ter plaatse konden zijn. 

2) De ontwikkeling van een nieuwe politiedatabase die inzicht geeft in eerdere gevallen 
van huiselijk geweld op hetzelfde adres. Met behulp van dit bestand kon de  
meldkamercoördinator de dienstdoende politiefunctionaris goed voorbereiden op de 
situatie die hij bij aankomst zou aantreffen. 

3) Agenten kregen een instructieboekje uitgereikt waarin stond opgesomd welke 
bevoegdheden zij hadden, wanneer zij geconfronteerd werden met huiselijk geweld. 
Hiernaast werden informatiekaartjes ter beschikking gesteld die aan slachtoffers 
konden worden overhandigd.  

4) Een maatschappelijk werker op het gebied van huiselijk geweld werd aangesteld. De 
maatschappelijk werker werkte nauw samen met de medewerker 
criminaliteitspreventie van het politiekorps en verschafte informatie aan slachtoffers 
over mogelijke lange termijnoplossingen en de rol die hulpverleningsinstanties hierbij 
konden spelen. 
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5) De overdracht van informatie tussen gerechtelijke instanties met betrekking tot een 
ophoudverbod dat aan de dader was verstrekt werd verbeterd. Voor de politie werd 
hierdoor inzichtelijker welke bevoegdheden men had, wanneer de dader zich nog op 
de plaats van het delict bevond (Loyd, Farrell, & Pease, 1994, p. 4-6). 

  
Resultaten 
Farrell en Buckley (1999) hebben de resultaten van het eerste jaar van het project 
geëvalueerd. In juli 1991 ging het project van start. De periode van juni 1990 tot juli 1991 
werd in de evaluatie meegenomen als referentiejaar. De periode van juli 1991 tot juni 1992 
betrof het eerste jaar na implementatie van het project. Over beide perioden werden alle 
binnengekomen meldingen van huiselijk geweld handmatig geteld. De verkregen gegevens 
werden op procentueel niveau geanalyseerd. Wanneer werd gekeken naar het aantal herhaalde 
meldingen bleek sprake te zijn van een lichte daling ten opzichte van de referentieperiode. Dit 
gold alleen voor het interventiegebied. Het totale aantal meldingen in het interventiegebied en 
drie andere divisies was daarentegen licht gestegen, terwijl in de drie resterende divisies een 
kleine daling te bespeuren viel (Farrell & Buckley, 1999, p. 46-49).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Alle maatregelen (het verschaffen van een draagbaar alarm en informatie over lange 
termijnoplossingen en de rol die hulpverleningsinstanties daarbij zouden kunnen spelen) 
waren persoonsgericht van aard; het succes hiervan was afhankelijk van de inspanningen 
van (potentiële) slachtoffers.  
 
Preventievorm 
De maatregelen betroffen tertiaire preventie; alleen slachtoffers konden hiervan profiteren. 
 
Mechanisme 
Gekozen werd voor een aanpak die aansloot bij het Kirkholt-project (Loyd, Farrell, & Pease, 
1994, p. 1); aangenomen kan dus worden dat met de maatregelen een 
gelegenheidsbeperkend effect werd beoogd. De werkzaamheid van de getroffen maatregelen 
berustte niet expliciet op een bestaande theorie. Gelet op de periode waarbinnen het project 
is uitgevoerd (juli 1991 tot en met juni 1992) lijkt het echter gerechtvaardigd ervan uit te 
gaan dat de rationele keuzetheorie een belangrijke inspiratiebron vormde; door slachtoffers 
de beschikking te geven over een draagbaar alarm liepen potentiële daders een verhoogd 
risico om aangehouden te worden. Interventie door de politie was namelijk alleen afhankelijk 
van de activatie van het alarm door het slachtoffer en niet (tevens) van het doen van aangifte. 
De kosten die geweldpleging met zich mee bracht werden door de maatregelen dus 
verhoogd. Deze kostenverhoging weerhield potentiële daders er vervolgens van tot 
geweldpleging over te gaan. Voorts lijkt te zijn verondersteld dat slachtoffers zich op termijn 
konden onttrekken aan het geweld door hen te voorzien van informatie op het gebied van 
huiselijk geweld en hulpverleningsinstanties die hen daarbij van dienst konden zijn.  
 
Effectiviteit 
De getroffen maatregelen leidden tot een reductie van het aantal herhaalde meldingen van 
huiselijk geweld bij de politie, maar tevens tot een stijging van het totale aantal meldingen.  
 
SMS-score 
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Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend; zowel het aantal herhaalde meldingen van huiselijk geweld als het totale aantal 
meldingen van huiselijk geweld werden voor en na implementatie van de maatregelen 
gemeten, maar konden niet worden vergeleken met gegevens afkomstig uit een vergelijkbaar 
controlegebied. 
 
 
3.2.1.2 Killingbeck 
 
Projectbeschrijving 
In januari 1997 werd in West Yorkshire een project gestart dat de slachtoffergerichte aanpak 
uit het Merseysideproject combineerde met elementen uit het in hiervoor besproken project in 
het kader van de preventie van woning- en autoinbraak in Huddersfield. Het project werd 
uitgevoerd in Killingbeck. Killingbeck betreft één van de zes subdivisies van de politie van de 
stad Leeds. Vergelijkbaar met de inbraakprojecten in Huddersfield en Beenleigh, werd 
gekozen voor systeem van ‘graded responses’. De inhoud van het project werd expliciet 
gebaseerd op de leefstijl- en routineactiviteitentheorie  (Hanmer, Griffiths, & Jerwood, 1999, 
p. 2). Preventieactiviteiten werden zowel op het slachtoffer als de dader gericht. Vier 
responsniveaus werden onderscheiden. Op niveau 1 werden onder meer informatiebrieven 
naar de dader en het slachtoffer gestuurd, werd het aantal wekelijkse patrouilles in de buurt 
van het slachtoffer opgevoerd en werd de dader gewaarschuwd. Preventieactiviteiten op 
niveau 2 bestonden uit een bezoek van de wijkagent, het instellen van een ‘cocoon watch’ 
(buurtwacht) en ‘target hardening’ (extra beveiliging) van eigendommen; dit laatste werd 
gedaan om te voorkomen dat de dader bewust eigendommen van het slachtoffer zou vernielen 
of stelen. Aan de dader werd op dit niveau een tweede waarschuwing gegeven. Een 
huisbezoek door de projectcoördinator (‘Domestic Violence Officer’) werd gepleegd op 
interventieniveau 3. Zonodig werd op dit niveau overleg gepleegd met andere 
hulpverleningsinstanties en werd een alarm aan het slachtoffer ter beschikking gesteld. Zowel 
op het tweede als derde niveau werd de dader nogmaals gewaarschuwd en kregen beide 
partijen voor de tweede respectievelijk de derde keer een brief toegestuurd. Indien sprake was 
een misdrijf dat kon worden gekwalificeerd als een ‘criminal offence’29, dan konden ook 
juridische stappen ondernomen. De dader werd hiervan in kennis gesteld (Hanmer, Griffiths, 
& Jerwood, 1999, p. 4). Tenslotte werd een nulniveau onderscheiden. Hiervan werd 
gesproken, indien toepassing van preventieactiviteiten vanwege het tijdsbestek tussen het 
incident en de melding hiervan te groot was om maatregelen te treffen (Hanmer, Griffiths, & 
Jerwood, 1999, p. 11). Welk pakket van maatregelen werd getroffen was afhankelijk van het 
aantal bekende gevallen van huiselijk geweld in de periode van 12 maanden voorafgaande aan 
de melding die  de aanleiding vormde om een interventie te plegen. Dit werd vastgesteld aan 
de hand van de ‘Domestic Violence Index’ (DVI) - een politiebestand dat speciaal betrekking 
had op meldingen van huiselijk geweld waarbij werd verzocht om ‘police attendance’ 
(politiebezoek). Indien zich geen eerdere gevallen van huiselijk geweld hadden voorgedaan, 
werden de maatregelen op interventieniveau 1 toegepast. Eén eerder incident leidde tot 
toepassing van de preventieactiviteiten op niveau 2.  Interventieniveau 3 werd toegepast, 
wanneer zich 2 of meer gevallen van huiselijk geweld hadden voorgedaan (Hanmer, Griffiths, 
& Jerwood, 1999, p. 9-10).   

                                                 
29 Het Britse recht kent een onderscheid tussen ‘civil law offences’ en ‘criminal law offences’. Veroordeling 
voor een criminal offence vereist onomstotelijk bewijs. Een ‘civil la w offence’ vereist daarentegen slechts 
aannemelijk bewijs, maar kan hooguit tot een vermogensstraf leiden. Ingeval van ‘criminal law offences’ vindt 
vervolging door het openbaar ministerie plaats, een  ‘common law offence’ wordt door een privépersoon voor 
een rechter gebracht. 
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Resultaten 
De effectiviteit van het project werd beoordeeld door een vergelijking te maken tussen het 
totale aantal daadwerkelijk gepleegde politiebezoeken op interventieniveau 1, 2 en 3 in de 
vier kwartalen van 1997 (projectperiode) en het aantal geïndiceerde politiebezoeken 
gedurende de maanden april, mei en juni van 1996 (pre-projectfase); op basis van de DVI-
gegevens kon voor de pre-projectfase worden berekend hoeveel politiebezoeken op de 
verschillende interventieniveaus gepleegd zouden zijn geweest, indien het project toen al zou 
hebben gelopen. Gedurende de pre-projectfase was het totale aantal geïndiceerde 
politiebezoeken op niveau 1 kleiner dan het totale aantal daadwerkelijk gepleegde 
politiebezoeken tijdens de projectperiode. Het totale aantal geïndiceerde politiebezoeken op 
de interventieniveaus 2 en 3 was daarentegen groter gedurende de pre-projectfase dan het 
totale aantal daadwerkelijk gepleegde politiebezoeken op deze niveaus tijdens de 
projectperiode. Naarmate het project vo rderde nam het totale aantal daadwerkelijk gepleegde 
politiebezoeken op de interventieniveaus 1 toe, terwijl dit op de interventieniveaus 2 en 3 
afnam (Hanmer, Griffiths, & Jerwood, 1999, p. 23-24).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Het versturen van informatiebrieven, het instellen van buurtwachten en het verschaffen van 
een alarm aan het slachtoffer waren persoonsgerichte maatregelen; of deze maatregelen een 
effect konden sorteren hing af van de inspanningen van (potentiële) slachtoffers. De overige 
maatregelen waren contextgericht.  
 
Preventievorm 
De beschikbare maatregelen werden getroffen naar aanleiding van een melding van huiselijk 
geweld en hadden tot doel nieuwe slachtofferervaringen te voorkomen; sprake was dus van 
tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
Alle maatregelen hadden tot doel de gelegenheid om geweld te plegen te reduceren. De 
werkzaamheid van de getroffen maatregelen berustte expliciet op de 
routineactiviteitentheorie. De maatregelen sloten aan bij de drie elementen van  de deze 
theorie; getracht werd daders te demotiveren door hen te waarschuwen en slachtoffers een 
alarm ter beschikking te stellen. De beschikbaarheid van het alarm had mogelijk een 
afschrikwekkend effect op de dader. Gebruikmaking van het alarm kon leiden tot arrestatie 
van de dader. Ingeval van een ‘criminal offence’ konden ook juridische stappen jegens de 
dader worden ondernomen. Daders werden op deze mogelijkheid gewezen. Mogelijk 
weerhield ook dit daders van het plegen van nieuwe delicten. Door slachtoffers informatie 
aan te bieden werd getracht hen te bewegen tot het treffen van preventiemaatregelen, zodat 
zij een minder geschikt doelwit werden. Door eigendommen van slachtoffers beter te 
beveiligen werd voorkomen dat het geweld zich (ook) daartegen richtte. Door buurtwachten 
in te stellen en de frequentie van het aantal politiepatrouilles op te voeren werd tenslotte het 
toezicht op slachtoffers verhoogd. Vergelijkbaar met de inbraakprojecten in Huddersfield en 
Beenleigh, werden verschillende responsniveaus gehanteerd. De intensiteit van de getroffen 
maatregelen was afhankelijk van het aantal eerdere meldingen van huiselijk geweld. Door 
verschillende responsniveaus te onderscheiden werd getracht recht te doen aan bestaande 
verschillen in het aantal eerdere slachtofferervaringen; verondersteld kan worden dat 
ingrijpendere maatregelen geïndiceerd zijn naarmate sprake is van meer 
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slachtofferervaringen.  
 
De veronderstelde werkzaamheid van de getroffen maatregelen dient enigszins te worden 
genuanceerd; het enkele waarschuwen van daders garandeert niet dat zij zich daadwerkelijk 
onthouden van het plegen van nieuwe delicten en het verschaffen van informatie omtrent 
preventie hoeft niet te leiden tot het daadwerkelijk treffen van preventiemaatregelen.  
 
Effectiviteit 
De getroffen maatregelen gingen gepaard met een reductie van herhaald slachtofferschap, 
maar tevens met een toename van het aantal eerste slachtofferervaringen. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend; gegevens over het totale aantal daadwerkelijk gepleegde politiebezoeken konden 
worden afgezet tegen het totale aantal geïndiceerde politiebezoeken, maar konden niet 
worden afgezet tegen data die afkomstig waren uit een vergelijkbaar controlegebied.  
 
 
3.2.1.3 Conclusies 
 
Aan geen van beide studies kon een SMS-score van 3 of hoger worden toegekend. Op grond 
van de criteria die in paragraaf 2.2.4 werden weergegeven konden dus geen uitspraken 
worden gedaan over de effectiviteit van de maatregelen die deel uitmaakten van de projecten 
die door deze studies werden geëvalueerd.  
 
3.2.2 Politie-interventies in de Verenigde Staten: zes veldexperimenten  
 
3.2.2.1 Minneapolis 
 
Projectbeschrijving 
Het project had tot doel het effect van het dwangmiddel arrestatie op het voorkomen van 
herhaling van huiselijk geweld te onderzoeken (Sherman & Berk, 1984). De arrestatie van 
verdachten van huiselijk geweld werd afgezet tegen twee andere politie-interventies: een 
tijdelijk huisverbod (separatie) en het verstrekken van adviezen aan de dader en het 
slachtoffer om herhaling van conflictsituaties in de toekomst te voorkomen (‘mediation’). 
Waaruit de adviezen precies bestonden is op basis van de beschikbare publicaties onduidelijk. 
De ‘mediation’ - conditie lijkt voornamelijk een ordeherstellend karakter te hebben gehad; de 
term ‘mediation’  suggereert dan ook meer dan de conditie daadwerkelijk omvatte. Op basis 
van twee criminologische theorieën werden contrasterende hypothesen met betrekking tot het 
effect van arrestatie geformuleerd (Sherman & Berk, 1984, p. 261-262). Op grond van de 
(Specific) Deterrence Theory (DT) werd verondersteld dat het bestraffen van criminele 
gedragingen, waaronder arrestatie gevolgd door kortdurende hechtenis en een tijdelijk 
huisverbod, daders in het vervolg zou weerhouden van het opnieuw plegen van hetzelfde 
delict vanwege de hoge kosten die bestraffing met zich meebrengt (e.g., Durkheim, 1893), 
terwijl de Labeling Theory (LT) aanleiding gaf om ervan uit te gaan dat daders vaker opnieuw 
in de fout zullen gaan, wanneer zij eenmaal bestraft zijn; bestraffing behelst impliciet de 
toekenning van het label ‘afwijkend’ (e.g., Becker, 1963). Door dit label voelen criminelen 
zich buitenstaanders en trachten zij zich te identificeren met personen die hetzelfde label 
hebben. Zij zullen hierdoor bovendien geneigd zijn hun afwijkende gedrag te blijven 
vertonen. Alleen de ’mediation’ - conditie  zou kunnen worden gezien als een interventie die 
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(ook) betrekking heeft op het slachtoffer. Of ook van deze interventie op basis van theorie een 
effect werd verwacht of dat deze interventie louter diende als controleconditie werd in het 
midden gelaten.  
 
Het project werd uitgevoerd in twee gewelddadige wijken van de Amerikaanse stad 
Minneapolis. Alle 34 politiefunctionarissen werkzaam in deze wijken werden uitgenodigd 
voor een driedaagse instructie en gevraagd deel te nemen aan het project. Eén van hen 
weigerde. De drie interventies mochten alleen gepleegd worden, indien de betrokken 
politiefunctionaris daartoe bevoegd was ingevolge de wet van de staat Minnesota. Getracht 
werd gevallen van huiselijk geweld zoveel mogelijk ‘random’ toe te wijzen aan één van de 
drie condities. Elke agent beschikte over een map met lege proces-verbaal formulieren. Elk 
formulier was door de betrokken onderzoekers voorzien van een kleur die één van de drie 
condities vertegenwoordigde. De agent diende telkens die interventie te plegen die 
overeenstemde met de kleur op het formulier dat bovenop de stapel lag. De formulieren waren 
willekeurig op volgorde gelegd en voorzien van een nummer, zodat achteraf kon worden 
vastgesteld of van de tevoren vastgestelde volgorde was afgeweken. Dit was alleen toegestaan 
in uitzonderingssituaties, zoals in het geval dat de dader de politiefunctionaris te lijf wilde 
gaan. In zulke gevallen mocht de agent kiezen voor de interventie die hij in de betreffende 
situatie het meest geschikt achtte (Sherman & Berk, 1984, p. 263). In totaal werden in 314 
gevallen van huiselijk geweld één van de drie interventies gepleegd (Sherman & Berk, 1984, 
p. 265). Daders en slachtoffers werden gedurende een periode van zes maanden gevolgd. 
Recidive werd vastgesteld door raadpleging van politiebestanden. Recidive had betrekking op 
elk nieuw geval van huiselijk geweld dat gepleegd was door dezelfde dader gedurende de 
follow-up. Herhaald slachtofferschap werd in kaart gebracht middels interviews met 
slachtoffers en betrof elk nieuw incident waarbij dezelfde dader was betrokken. Recidive had 
dus mogelijk betrekking op een groter aantal nieuwe incidenten dan herhaald 
slachtofferschap. Interviews met slachtoffers vonden twee keer per week plaats gedurende een 
periode van 24 weken (Sherman & Berk, 1984, p. 263).  
 
Resultaten 
De twee uitkomstmaten werden op verschillende manieren geanalyseerd. Zowel voor wat 
betreft recidive als herhaald slachtofferschap werd bekeken of tussen de drie 
interventiecondities verschillen bestonden in prevalentie en tijdsverloop tussen het eerste en 
een opvolgend geval van huiselijk geweld. Op basis van de politiegegevens werden effecten 
gevonden voor arrestatie en separatie; de prevalentie van nieuwe gevallen van huiselijk 
geweld onder gearresteerde en gesepareerde daders was kleiner dan onder de daders in de 
’mediation’ - conditie. De interviewgegevens toonden alleen een positief significant effect 
voor de arrestatieconditie. Wat betreft de tijd tot een nieuw incident werd alleen een 
significant effect voor arrestatie gevonden; daders in de arrestatieconditie die opnieuw in de 
fout gingen deden dit later dan de daders in de twee andere condities. Analyse van beide 
uitkomstmaten wees dit uit (Sherman & Berk, 1984, p. 267-268). 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Arrestatie en separatie van de dader betroffen contextgerichte maatregelen. De ‘mediation’ -
conditie was zowel context- als persoonsgericht van aard; zowel daders als slachtoffers 
dienden te handelen overeenkomstig de adviezen die aan hen waren verstrekt, alvorens een 
afname van huiselijk geweld gerealiseerd kon worden.    
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Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in 
aanmerking. Onderzocht werd of arrestatie van de dader in vergelijking met separatie of 
‘mediation’  zou leiden tot een afname van nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake 
was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
Verondersteld werd dat arrestatie en separatie daders van huiselijk geweld weerhoudt van 
het opnieuw plegen van geweld of daarentegen de kans op het plegen van nieuwe delicten 
juist vergroot. De eerste veronderstelling sluit aan de Deterrence Theory; bestraffing in de 
vorm van arrestatie of separatie heeft een afschrikwekkende werking. De tweede 
veronderstelling sluit aan bij de Labeling Theory; door bestraffing van daders voelen zij zich 
gelabeld en trachten zij zich te identificeren met personen die ook het predicaat crimineel 
dragen. Voorzover de interventie betrekking had op slachtoffers lag hier geen theorie aan ten 
grondslag. Kennelijk werd verondersteld dat ook het enkele verstrekken van adviezen aan 
daders en slachtoffers herhaling van conflictsituaties in de toekomst kan voorkomen. Echter, 
deze conditie lijkt primair te hebben gefungeerd als controleconditie. Een krachtig effect van 
deze conditie lijkt dus niet te zijn verwacht.  
 
Effectiviteit 
Daders die werden gearresteerd of gesepareerd recidiveerden significant minder vaak dan 
daders in de ‘mediation’ - conditie. Gearresteerde daders gingen bovendien significant later 
opnieuw de fout in dan daders in de twee andere condities. 
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers 
‘random’ aan één van de drie condities werden toegewezen.  
 
 
De resultaten van het project in Minneapolis vormden voor de National Institute of Justice 
aanleiding om vergelijkbare projecten in zes andere Amerikaanse steden te financieren: 
Atlanta, Charlotte, Colorado Springs, Miami, Milwaukee en Omaha. Met uitzondering van het 
project in Atlanta zijn ook deze projecten geëvalueerd. De resultaten van deze evaluaties 
zullen hier in volgorde van tijd worden besproken.  
 
3.2.2.2 Omaha 
 
Projectbeschrijving 
De eerste vervolgstudie had betrekking op het project in Omaha (Dunford, Huizinga, & Elliot, 
1991). Evenals het project in Minneapolis werd het effect van arrestatie in vergelijking met 
separatie en ‘mediation’ onderzocht. De deelnemers werden ‘random’ aan één van de 
condities toegewezen. Ook in dit geval was geen sprake van een eenduidige ‘mediation’- 
conditie. In totaal maakten 327 gevallen van huiselijk geweld deel uit van het experiment  
(Dunford, Huizinga, & Elliot, 1990, p. 187). 
 
Resultaten 
De drie interventiecondities werden met elkaar vergeleken op drie uitkomstmaten: arrestaties 
en aanklachten wegens elk willekeurig nieuw incident gepleegd door dezelfde dader tegen 
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hetzelfde slachtoffer en zelfgerapporteerd herhaald slachtofferschap. Voor de eerste twee 
uitkomstmaten werden officiële politiebestanden geraadpleegd.  Zelfgerapporteerd herhaald 
slachtofferschap werd in kaart gebracht middels interviews. Voor alle uitkomstmaten werd 
bekeken of sprake was van verschillen in prevalentie en frequentie van nieuwe incidenten. 
Verschillen in het tijdsverloop tussen het moment van interventie en een nieuw incident 
werden alleen bekeken voor de twee uitkomstmaten die werden gegenereerd door raadpleging 
van de politiebestanden en zelfgerapporteerd slachtofferschap van fysiek geweld. Geen van de 
uitgevoerde analyses leverde een effect op voor één van de drie interventiecondities (Dunford, 
Huizinga, & Elliot, 1990, p. 195-197). 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen  
Arrestatie en separatie van de dader betroffen contextgerichte maatregelen. De ‘mediation’ -
conditie was zowel context- als persoonsgericht van aard; zowel daders als slachtoffers 
dienden te handelen overeenkomstig de adviezen die aan hen waren verstrekt, alvorens een 
afname van huiselijk geweld gerealiseerd kon worden.    
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in 
aanmerking. Onderzocht werd of arrestatie van de dader in vergelijking met separatie of 
‘mediation’  zou leiden tot een afname van nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake 
was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de verschillende interventiecondities berustte niet expliciet op een 
theorie. Kennelijk werd er, in navolging van het project in Minneapolis, van uitgegaan dat 
arrestatie en separatie een afschrikwekkend effect kan hebben op de dader. Deze 
veronderstelling is in overeenstemming met de Deterrence Theory. Ook in dit geval 
fungeerde de ‘mediation’ - conditie voornamelijk als controleconditie. Een sterke preventieve 
werking van deze conditie lijkt niet te zijn verwacht. 
 
Effectiviteit 
Geen enkele van de drie interventiecondities had een significant effect op herhaald 
slachtofferschap. 
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers 
‘random’ aan één van de drie condities werden toegewezen. 
 
 
3.2.2.3 Milwaukee 
 
Projectbeschrijving 
De tweede vervolgstudie betrof een project in Milwaukee. Het project kende twee 
arrestatiecondities en één waarschuwingsconditie. De twee arrestatiecondities verschilden in 
de duur van de hechtenis die volgde op de arrestatie. Een onderscheid werd gemaakt tussen 
een korte en een lange periode van hechtenis. Verondersteld werd dat kortdurende hechtenis 
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zou leiden tot meer nieuwe incidenten, omdat gevoelens van boosheid in dat geval nog niet 
zijn weggeëbd vlak na vrijlating en de boventoon voeren ten opzicht van de angst om 
opnieuw gearresteerd te worden. De onderzoekers merkten hierbij op dat deze 
veronderstelling aansloot bij een niet met empirische resultaten30 onderbouwde ‘anger 
hypothesis’ die in een persoonlijke communicatie was opgeworpen door een 
collegaonderzoeker en tevens in overeenstemming werd geacht met de Deterrence Theory 
(Sherman et al., 1991, p. 825).  
 
Arrestanten in de kortdurende conditie verbleven gemiddeld 2,8 uur in hechtenis, terwijl 
arrestanten in de langdurende conditie gemiddeld 11,1 uur in hechtenis verbleven. De 
waarschuwingsconditie was tevens gericht op het slachtoffer en bestond uit de mededeling dat 
niemand zou worden gearresteerd, maar dat dat wel zou gebeuren bij een volgende melding 
van huiselijk geweld. Voorts werd een lijst van mogelijke hulpverleningsinstanties verstrekt. 
Bij een melding van huiselijk geweld diende de betrokken politiefunctionaris telefonisch of 
via de radio contact op te nemen met het onderzoeksteam. Eén van de teamleden deelde 
vervolgens mede welke interventie toegepast diende te worden. In totaal werden 1200 
gevallen van huiselijk geweld ‘random’ aan één van de drie condities toegewezen (Sherman et 
al., 1991, p. 829-830).  
 
Recidive en herhaald slachtofferschap werden respectievelijk vastgesteld aan de hand van drie 
verschillende (geautomatiseerde) bestanden en interviews met slachtoffers. Twee bestanden 
betroffen bestaande politiebestanden: één bestand bevatte louter processen verbaal van 
arrestaties van verdachten van huiselijk geweld en in één bestand waren enkel 
aangiftegegevens opgenomen. Aan de hand van het eerste bestand konden alleen gevallen van 
huiselijk geweld worden getraceerd die hadden geleid tot een arrestatie. Bovendien kon in dit 
bestand alleen op de naam van de dader worden gezocht en niet tevens op de naam van het 
slachtoffer. Met behulp van het aangiftebestand konden alleen gevallen van huiselijk geweld 
worden opgespoord waarbij dezelfde dader en hetzelfde slachtoffer waren betrokken. Echter, 
identificatie van gevallen van huiselijk geweld tegen andere slachtoffers die niet hadden 
geleid tot een arrestatie was via deze bestanden onmogelijk. Dit probleem werd verholpen 
door de aanleg van een nieuw bestand dat deze mogelijkheid wel bood (Sherman et al., 1991, 
p. 832-833).  
 
Resultaten 
De beschikbare data werden op twee manieren geanalyseerd. In de eerste plaats werd bekeken 
of sprake was van verschillen in herhalingen tussen de drie interventiecondities na arrestatie, 
zonder controle voor gevallen van huiselijk geweld die voor de arrestatie hadden 
plaatsgevonden. 30 en 183 dagen na de arrestatie werden de slachtoffers geïnterviewd en 
werden de drie bestanden geraadpleegd om respectievelijk korte en lange termijn effecten te 
kunnen vaststellen. Binnen beide arrestatiecondities was sprake van een lagere prevalentie 
van herhalingen van geweld in vergelijking met de waarschuwingsconditie gedurende de 
eerste periode van 30 dagen na arrestatie, terwijl tussen beide arrestatiecondities geen 
verschillen bestonden. Deze bevinding kon echter alleen worden gedaan op basis van de 
interviewgegevens en werd niet bevestigd door één van de drie bestanden. Het nieuwe 
bestand toonde wel een effect aan voor kortdurende hechtenis, wanneer werd gekeken naar de 
frequentie van het aantal herhalingen. 184 Dagen na de arrestatie bleken de gevonden effecten 
evenwel volledig te zijn verdwenen (Sherman et al., 1991, p. 834-837).  
 
                                                 
30 Opmerkelijk is dat wel wordt gerefereerd aan empirische resultaten die een aanwijzing vormen voor een 
omgekeerd verband.   
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In de tweede plaats werd onderzocht of een effect voor arrestatie kon worden gevonden, 
wanneer wel rekening werd gehouden met eerdere gevallen van huiselijk geweld. Omdat 
gedurende de interviews niet was gevraagd naar eerdere slachtofferervaringen, kon deze vraag 
alleen worden beantwoord door raadpleging van de drie bestanden. Twee tijdvakken werden 
geraadpleegd. Het eerste tijdvak had betrekking op de periode van 1 jaar voorafgaande aan de 
start van het project en liep tot zes maanden na arrestatie. Met betrekking tot de twee 
politiebestanden bestreek het tweede tijdvak de periode van 12 maanden voor arrestatie tot 16 
maanden daarna, terwijl de periode na arrestatie 21 maanden bedroeg voor het nieuwe 
bestand. Bij raadpleging van de drie bestanden bleek dat het aantal gevallen van huiselijk 
geweld binnen alle drie de condities significant was toegenomen. Deze toename was het 
grootst voor kortdurende hechtenis. Echter, een significant verschil in toename met de twee 
andere condities werd alleen gevonden voor de frequentie van het aantal nieuwe gevallen van 
huiselijk geweld gedurende het tweede tijdvak. Deze nieuwe gevallen hadden zowel 
betrekking op hetzelfde slachtoffer als andere slachtoffers (Sherman et al., 1991, p. 842). 
Voor wat betreft de prevalentie van herhaald slachtofferschap werden geen verschillen 
gevonden. 
 
In twee andere studies (She rman et al., 1992; Sherman & Smith, 1992), waarnaar door de 
onderzoekers (Sherman et al., 1991, p. 823) wordt verwezen, werd een effect gevonden voor 
de interactie tussen langdurige hechtenis en werkloosheid; werkloze arrestanten in de 
langdurende hechtenisconditie waren meer geneigd om opnieuw de fout in te gaan dan 
gearresteerden met een baan. Onduidelijk is of dit effect significant was; beide publicaties 
konden niet worden getraceerd. 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Arrestatie en separatie van de dader betroffen contextgerichte maatregelen. De 
waarschuwingsconditie was zowel context- als persoonsgericht van aard; daders werden 
gewaarschuwd en slachtoffers werd informatie verschaft over hulpverleningsinstanties. 
Afhankelijk van hun bereidheid de waarschuwing op te volgen respectievelijk de informatie 
ter harte te nemen kon deze conditie leiden tot een reductie van nieuwe incidenten van 
huiselijk geweld. 
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in 
aanmerking. Onderzocht werd of arrestatie van de dader gevolgd door langdurende 
hechtenis in vergelijking met arrestatie gevolgd door kortdurende hechtenis en 
waarschuwing van de dader in combinatie met informatieverschaffing aan het slachtoffer zou 
leiden tot een afname van nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van 
tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
Verondersteld werd dat kortdurende hechtenis zou leiden tot meer nieuwe incidenten dan 
langdurende hechtenis. Gedacht werd dat ingeval van kortdurende hechtenis gevoelens van 
boosheid vlak na vrijlating nog niet zijn weggeëbd en sterker zijn dan de angst om opnieuw 
gearresteerd te worden. Door zijn boosheid zou de dader eerder geneigd zijn opnieuw 
geweld te plegen. Na langdurende hechtenis zou de angst om opnieuw te worden 
gearresteerd overheersen en de dader ervan weerhouden nogmaals de fout in te gaan. De 
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programmamakers baseerden deze veronderstellingen op een ‘anger hypothesis’ die door 
een collega-onderzoeker was opgeworpen in een persoonlijke communicatie en volgens hen 
aansloot bij de Deterrence Theory. Waarschuwing van de dader in combinatie met het 
verschaffen van informatie over mogelijke hulpverleningsinstanties aan het slachtoffer 
vormde de controleconditie. De werkzaamheid van deze conditie ontbeerde een theoretische 
grondslag. De verwachting ten aanzien van de effectiviteit van deze conditie lijkt niet hoog te 
zijn geweest.  
 
Effectiviteit 
Alle drie de interventiecondities leidden tot een significante toename van het aantal (nieuwe) 
gevallen van huiselijk geweld.  
 
SMS-score 
Gelet op gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers ‘random’ aan 
één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er gecontroleerd voor 
eerdere slachtofferervaringen. 
 
 
3.2.2.4 Charlotte 
 
De resultaten van het project in Charlotte worden beschreven in een publicatie van Hirschel 
en Hutchinson (1992). Hun studie evalueerde het effect van arrestatie ten opzichte van twee 
niet-arrestatie condities: het uitreiken van een dagvaarding aan de dader waarin die werd 
gesommeerd om ter terechtzitting verantwoording af te leggen voor hetgeen hij had gedaan en 
het verstrekken van niet nader geduide adviezen aan de dader en het slachtoffer. Elke conditie 
werd voorafgegaan door een poging van de betrokken politiefunctionaris om de partijen te 
kalmeren. Ook ontving elk slachtoffer sowieso een Victim Information Card, waarop de 
namen en adressen van plaatselijke hulpverleningsinstanties vermeld stonden. Toewijzing aan 
één van de drie interventiecondities geschiedde volgens een ‘random’ procedure. In totaal 
konden tijdens het experiment 686 gevallen van huiselijk geweld worden onderscheiden die 
voor één van de drie interventies in aanmerking kwamen. 650 gevallen betroffen 
verschillende daders. Recidive werd in kaart gebracht middels een geautomatiseerd 
politiebestand en interviews met slachtoffers. Het politiebestand bevatte elk nieuw misdrijf 
gepleegd door dezelfde dader tegen hetzelfde slachtoffer. Recidive op grond van 
politiegegevens had dus niet alleen betrekking op nieuwe gevallen van huiselijk geweld. De 
interviews werden vlak na en 6 maanden na de interventie afgenomen en hadden betrekking 
op zes verschillende uitkomstmaten: 1) bedreiging met lichamelijk geweld, 2) geweld of 
poging tot geweld, 3) bedreiging met geweld van een ander gezinslid, 4) geweld gepleegd 
tegen een ander gezinslid of een poging daartoe, 5) bedreiging met vernie ling van 
eigendommen en 6) daadwerkelijke vernieling van eigendommen. Recidive op grond van de 
interviewgegevens had dus betrekking op verschillende typen delicten gepleegd tegen 
hetzelfde slachtoffer of een ander gezinslid (Hirschel & Hutchinson, 1992, p. 88-91).  
 
Resultaten 
De beschikbare gegevens werden op verschillende manieren geanalyseerd. Gekeken werd 
onder meer naar verschillen tussen de drie interventiecondities voor wat betreft de prevalentie 
en frequentie van recidive en de tijd die was verstreken tussen de interventies en nieuwe 
incidenten. Hierbij werd niet gecontroleerd voor eerdere gevallen van huiselijk geweld. Geen 
enkele van deze analyses toonde een effect voor één van de drie interventiecondities.  
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Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Arrestatie en dagvaarding van de dader betroffen contextgerichte maatregelen. De niet 
nader geduide adviezen aan de dader en het slachtoffer waren zowel context- als 
persoonsgericht van aard; alleen wanneer die werden opgevolgd door beide partijen konden 
zij enig resultaat sorteren. Het verstrekken van Victim Information Cards betrof een louter 
persoonsgerichte maatregel; de hulpverleningsinstanties die hierop stonden vermeld konden 
slachtoffers alleen van dienst zijn, wanneer slachtoffers zich tot hen zouden wenden  met een 
hulpvraag.  
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in 
aanmerking. Onderzocht werd of arrestatie van de dader in vergelijking met dagvaarding 
van de dader informatieverschaffing aan de dader en het slachtoffer zou leiden tot een 
afname van nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de verschillende interventiecondities berustte niet expliciet op een 
theorie. Verondersteld werd dat daders door arrestatie of dagvaarding konden worden 
afgehouden van het plegen van nieuwe delicten. Deze veronderstelling sluit aan bij de 
Deterrence Theory. Ten aanzien van de werkzaamheid van de conditie die bestond uit het 
verstrekken van adviezen aan slachtoffers en daders en het informeren van slachtoffers over 
mogelijke hulpverleningsinstanties lijken geen verwachtingen te hebben bestaan. Het ging 
hierbij om de controleconditie.  
 
Effectiviteit 
Geen enkele van de drie interventiecondities had een significant effect op herhaald 
slachtofferschap. 
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers 
‘random’ aan één van de drie condities werden toegewezen. 
 
 
3.2.2.5 Miami 
 
Projectbeschrijving 
De enige publicatie die betrekking heeft op het project in Miami (Pate & Hamilton, 1992) 
beschrijft alleen het verschil in effect tussen arrestatie en een niet-arrestatie. Aan de hand van 
deze publicatie kon niet worden vastgesteld of de niet-arrestatieconditie een absolute 
nulconditie betrof of een controle- interventie. Omdat de aanwezigheid van het slachtoffer 
vereist was op het moment dat de politie arriveerde op het adres van de melding (Pate & 
Hamilton, 1992, p. 693), en gelet op de aansluiting die werd gezocht bij de hiervoor 
beschreven projecten, wordt er hier van uitgegaan dat in ieder geval enige vorm van 
informatieverschaffing aan het slachtoffer (en de dader) plaatsvond. Ook in deze studie werd 
een koppeling gemaakt tussen de interventie en de Deterrence Theory (Pate & Hamilton, 
1992, p. 692). In totaal werden 907 gevallen van huiselijk geweld middels een 
computergestuurde procedure ‘random’ aan één van beide condities toegewezen. Recidive 
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werd in kaart gebracht middels gegevens afkomstig uit Domestic Violence Continuation 
Reports (DVCR). Deze gegevens hadden betrekking op de prevalentie van nieuwe gevallen 
van huiselijk geweld, de frequentie van het aantal nieuwe gevallen en het tijdsverloop tussen 
de interventie en het eerste opvolgende nieuwe geval van huiselijk geweld. Hiernaast werden 
interviews met slachtoffers afgenomen (Pate & Hamilton, 1992, p. 693-694).  
 
Resultaten 
Alleen met betrekking tot de DVCR prevalentiegegevens werden effecten gerapporteerd. 
‘Overall’ had arrestatie geen significant effect op recidive na controle voor eerdere 
geweldsincidenten. Echter, een significant effect bleek te bestaan voor de interactie tussen 
arrestatie en werkloosheid; arrestanten met een baan recidiveerden minder vaak dan niet-
arrestanten met een baan, terwijl arrestanten zonder baan vaker opnieuw in de fout gingen dan 
niet-arrestanten zonder baan. Herhaald slachtofferschap werd vastgesteld op basis van de 
interviews met slachtoffers. Analyse van de interviewgegevens leverde volgens de auteurs 
geen andere uitkomsten op (Pate & Hamilton, 1992, p. 694-695).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Arrestatie van de dader betrof een contex tgerichte maatregel. Voorzover de controleconditie 
bestond uit informatieverschaffing aan slachtoffers, was deze persoonsgericht van aard; 
alleen wanneer de informatie ter harte werd genomen, kon een afname van huiselijk geweld 
worden gerealiseerd.  
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in 
aanmerking. Onderzocht werd of arrestatie van de dader (in vergelijking met 
informatieverschaffing aan de dader en het slachtoffer) zou leiden tot een afname van nieuwe 
incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de arrestatieconditie berustte expliciet op de Deterrence Theory. 
Verondersteld werd dat daders door arrestatie konden worden afgehouden van het plegen 
van nieuwe delicten. Indien en voorzover de controleconditie bestond uit het verschaffen van 
informatie aan het slachtoffer, lijken de programmamakers niet te hebben verondersteld dat 
dit enig effect zou sorteren. 
 
Effectiviteit 
Arrestatie van de dader had alleen een significant effect op recidive onder daders met een 
baan; zij recidiveerden significant minder vaak dan werkloze daders.  
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
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3.2.2.6 Colorado Springs 
 
Projectbeschrijving 
Het project in Colorado Springs kende vier verschillende condities: 1) arrestatie in combinatie 
met een beschermingsmaatregel, 2) een beschermingsmaatregel in combinatie met acute 
professionele hulpverlening, 3) alleen een beschermingsmaatregel en 4) ordeherstel op de 
plaats van het delict (Berk, Campbell, Klap & Western, 1992, p. 700). Waaruit een 
beschermingsmaatregel bestond kon op basis van de geraadpleegde publicaties niet worden 
vastgesteld. In totaal werden 1.658 verdachten van huiselijk geweld ‘random’ aan één van de 
vier condities toegewezen (Berk, Campbell, Klap & Western, 1992, p. 699)31.  
 
Resultaten 
Politiebestanden werden geraadpleegd om nieuwe geweldsincidenten gepleegd door dezelfde 
dader in kaart te brengen. Kort na het incident dat had geleid tot het plegen van één van de 
vier interventies en zes maanden later vonden interviews plaats met de betrokken slachtoffers. 
Omdat werd getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de interviewgegevens, hebben de 
onderzoekers deze niet geanalyseerd (Berk, Campbell, Klap & Western, 1992, p. 700).  
Vanwege het kleine aantal nieuwe incidenten gedurende de follow-up periode van zes 
maanden werd alleen de prevalentie van recidive geanalyseerd. Elke van de drie condities die 
(onder meer) uit een beschermingsmaatregel bestonden leidde afzonderlijk tot een afname van 
herhaald geweld ten opzichte van de interventieconditie die alleen uit ordeherstel bestond. 
Een analyse waarin de ordeherstelconditie werd afgezet tegen de overige drie condities 
tezamen leverde een vergelijkbaar resultaat op (Berk, Campbell, Klap & Western, 1992, p. 
701). Echter, of deze effecten significant waren werd door de onderzoekers niet 
gerapporteerd. Wel werd opgemerkt dat de invloed van de drie meest vergaande interventies 
op de uitkomstmaat bescheiden was (Berk, Campbell, Klap & Western, 1992, p. 702). 
Evenals in de studies in Milwaukee en Miami werd een effect gevonden voor de interactie 
tussen de arrestatieconditie en werkloosheid; de kans dat gearresteerde verdachten met een 
baan opnieuw in de fout gingen was kleiner dan voor gearresteerde werklozen (Berk, 
Campbell, Klap & Western, 1992, p. 702). Ook ten aanzien van deze uitkomst werd in het 
midden gelaten of sprake was van een significant effect. 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
Arrestatie van de dader in combinatie met bescherming van het slachtoffer betroffen 
contextgerichte maatregelen. De interventiecondities die bestonden uit bescherming van het 
slachtoffer in combinatie met acute professionele hulpverlening of enkel bescherming van het 
slachtoffer waren persoonsgericht van aard; voor het slagen van deze maatregelen was de 
medewerking van de betrokken slachtoffers vereist. Ordeherstel op de plaats van het delict 
was zowel context- als persoonsgericht van aard; of de orde werd hersteld was afhankelijk 
van de bereidheid daartoe van de dader en het slachtoffer.  
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in 
aanmerking. Onderzocht werd of een beschermingsmaatregel (alleen of in combinatie met 
arrestatie danwel acute professionele hulpverlening) in vergelijking met ordeherstel op de 
                                                 
31 Berk, Campbell, Klap, & Wester (1992) laten zich niet uit over het aantal gevallen van huiselijk geweld dat 
deel uitmaakte van hun studie. In theorie kan dit aantal groter zijn dan het aantal verdachten.  
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plaats van het delict een effect zou hebben op het aantal nieuwe incidenten van huiselijk 
geweld; sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de vier verschillende interventiecondities werd niet expliciet gebaseerd 
op een theorie. Geëxploreerd lijkt te zijn of daders van nieuwe geweldsincidenten konden 
worden afgehouden van het plegen van nieuwe delicten door het treffen van een 
beschermingsmaatregel; aangenomen lijkt te zijn dat de conditie die bestond uit de 
combinatie van arrestatie en het treffen van een beschermingsmaatregel sowieso enig 
afschrikwekkend effect zou sorteren. Deze conditie werd afgezet tegen twee condities waarin 
geen arrestatie plaatsvond maar wel een beschermingsmaatregel werd getroffen. Deze twee 
condities verschilden in intensiteit; in de ene conditie werd de beschermingsmaatregel 
gecombineerd met acute professionele hulpverlening, in de andere was alleen sprake van een 
beschermingsmaatregel. Kennelijk werd verondersteld dat het treffen van een 
beschermingsmaatregel alleen geen effect zou sorteren. De vierde conditie lijkt alleen te 
hebben gefungeerd als controleconditie.  
 
Effectiviteit 
Onduidelijk is de verschillende condities leidden tot een significante reductie van herhaald 
slachtofferschap. De condities die (tevens) bestonden uit bescherming van het slachtoffer 
lijken meer effect te hebben gesorteerd dan de conditie die uit ordeherstel op de plaats van 
het delict bestond. Arrestatie lijkt met name effectief te zijn geweest in het voorkomen van 
recidive onder werkende daders.  
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers ‘random’ aan één 
van de drie condities werden toegewezen. 
 
 
3.2.2.7 Conclusies 
 
Aan alle studies binnen het cumulatieve evaluatieproces kon een SMS-score van 5 worden 
toegekend. Met uitzondering van het experiment in Colorado, waar arrestatie alleen 
plaatsvond in combinatie met het treffen van een beschermingsmaatregel, werd in alle 
experimenten het effect van arrestatie van de dader afgezet tegen één of meerdere andere 
(controle-)condities. De andere condities bestonden in elk geval uit enige vorm van 
informatieverschaffing aan het slachtoffer (en de dader). De gevonden effecten waren echter 
niet consistent, waardoor het, gelet op de criteria die in paragraaf 2.2.4 werden weergegeven, 
onmogelijk is een uitspraak omtrent de effectiviteit van arrestatie te doen. Een uitzondering 
hierop vormen de resultaten met betrekking tot het effect van arrestatie onder daders met een 
baan. In alle drie de studies die dit hebben onderzocht (Milwaukee, Miami en Colorado 
Springs) recidiveerden gearresteerde daders met een baan minder vaak dan werkloze daders 
die waren gearresteerd. Mogelijk zijn, in overeenstemming met de Deterrence Theory, de 
kosten van arrestatie voor daders met een baan te hoog om opnieuw de fout in te gaan; 
verondersteld kan bijvoorbeeld worden dat arrestatie hun baan in gevaar kan brengen en dat 
zij om die reden eieren voor hun geld kiezen.  
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3.2.3 Second Responder Programs in de Verenigde Staten 
 
3.2.3.1 New York 
 
Inleiding 
In het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw startte de politie van New York samen 
met de plaatselijke slachtofferhulporganisatie het Domestic Violence Education Project 
(DVEP). Crisisteams die bestonden uit politieagenten en maatschappelijk werkers werden 
opgericht om slachtoffers van huiselijk geweld enkele dagen na de melding van huiselijk 
geweld en het politiebezoek dat in reactie daarop had plaatsgevonden (d.w.z., het eerste, 
reguliere politiebezoek) thuis voor een tweede keer op te zoeken. Het project betrof een 
reactie op de vele meldingen van huiselijk geweld in sommige delen van New York 
(‘domestic violence hot spots’). Tijdens de tweede huisbezoeken werden slachtoffers door de 
maatschappelijk werkers geïnformeerd over de juridische mogelijkheden die zij hadden om op 
te treden tegen de dader en de beschikbaarheid van hulpverlening door maatschappelijke 
instanties. Daders werden gewaarschuwd door hen te wijzen op het strafbare karakter van hun 
gewelddadige gedrag. Ook werd hen verteld dat zij door de politie in de gaten zouden worden 
gehouden. De duur van de tweede huisbezoeken varieerde van 10 tot 30 minuten. Naast het 
plegen van tweede huisbezoeken bestond het project uit een voorlichtingscampagne over 
huiselijk geweld; informatie werd verspreid via folders, posters en buurtbijeenkomsten 
georganiseerd door woningbouwcorporaties. De folders bevatten informatie over de rechten 
van slachtoffers, crisisdiensten en andere hulpverleningsinstanties. Ook werd in de folders 
gewezen op de belangrijke rol die de politie speelt in de bestrijding van huiselijk geweld. Eén 
van de doelstellingen van het project was het realiseren van een reductie van huiselijk geweld  
(Davis & Taylor, 1997, p. 309-311).  
 
Teneinde de effectiviteit van DVEP te onderzoeken is een drietal veldexperimenten 
uitgevoerd. De resultaten van de eerste twee experimenten zullen hier kort worden besproken. 
Over de resultaten van het derde experiment is niet gepubliceerd.   
 
1) Veldexperiment 1 
 
Projectbeschrijving 
Het eerste experiment werd uitgevoerd in de wijk Manhattan in New York en richtte zich op 
bewoners van sociale huurwoningen die de politie hadden gebeld naar aanleiding van een 
incident van huiselijk geweld. 436 slachtoffers werden ‘random’ toegewezen aan de 
interventieconditie (een tweede huisbezoek door een politieagent en een maatschappelijk 
werker) of de controleconditie (geen huisbezoek). Onduidelijk is of tweede huisbezoeken al 
dan niet van tevoren werden aangekondigd. Hiernaast werden 64 blokken sociale 
woningbouw geselecteerd die paarsgewijs werden gematched op basis van grootte en de 
sociaal-demografische kenmerken van hun bewoners. Hierdoor ontstonden 32 paren. Van elk 
paar werd telkens één huizenblok voorgelicht over huiselijk geweld. De inwoners van het 
andere blok fungeerden als controlegroep. Toewijzing van een huizenblok aan de 
voorlichtingsconditie of de controleconditie geschiedde ‘at random’ (Davis & Taylor, 1997, 
311-312).  
 
Resultaten 
Zes maanden na aanvang van het experiment werd bekeken of de gepleegde interventies de 
gewenste effecten hadden gesorteerd. Dit geschiedde op twee manieren: middels interviews 
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met slachtoffers en door raadpleging van politiegegevens over binnengekomen meldingen 
naar aanleiding van nieuwe incidenten van huiselijk geweld. 
 
A) Interviewgegevens 
Alle slachtoffers werden benaderd voor een telefonisch interview. Het interview bestond 
onder meer uit vragen over nieuwe geva llen van huiselijk geweld sinds het eerste huisbezoek. 
De vragen waren ontleend aan de Conflict Tactics Scale (Straus, 1979). 313 (72%) 
slachtoffers namen deel aan het interview (Davis & Taylor, 1997, p. 314-315). Non-respons 
was noch geassocieerd met een tweede huisbezoek, noch met voorlichting.  
 
Slachtoffers die waren voorgelicht via folders, posters en buurtbijeenkomsten verschilden niet 
van slachtoffers die niet waren voorgelicht. Slachtoffers die thuis voor een tweede keer waren 
bezocht verschilden in twee opzichten van slachtoffers die niet waren bezocht: slachtoffers 
die voor een tweede keer thuis waren bezocht waren vaker mishandeld door een vrouw of één 
van hun kinderen (Davis & Taylor, 1997, p. 316-317). In het kader van de effectevaluatie 
werd statistisch gecontroleerd voor deze twee mogelijk storende variabelen. 
 
Slachtoffers in de huisbezoekconditie verschilden niet significant van de slachtoffers in de 
controleconditie voor wat betreft het aantal nieuwe gevallen van huiselijk geweld gedurende 
de follow-up periode. Evenmin werd een significant verschil geobserveerd tussen het aantal 
nieuwe incidenten onder slachtoffers die waren voorgelicht en slachtoffers die geen 
voorlichting hadden ontvangen. In beide gevallen werd evenmin een significant effect 
gevonden voor de interactie tussen de interventieconditie en eerder slachtofferschap, waarbij 
eerder slachtofferschap werd geoperationaliseerd in termen van eerdere arrestaties of 
aangiften wegens huiselijk geweld32 (Davis & Taylor, 1997, p. 320).  
 
B) Politiegegevens over meldingen naar aanleiding van nieuwe incidenten 
Slachtoffers die thuis voor een tweede keer waren bezocht meldden significant meer nieuwe 
incidenten bij de politie dan slachtoffers die niet voor een tweede keer waren bezocht. 
Slachtoffers die waren voorgelicht rapporteerden significant meer nieuwe gevallen van 
huiselijk geweld aan de politie dan slachtoffers die niet waren voorgelicht. Naast significante 
hoofdeffecten voor beide interventiecondities werden significante effecten gevonden voor de 
interacties tussen een tweede thuisbezoek en eerdere slachtofferervaringen en voorlichting 
over herhaald slachtofferschap en eerder slachtofferschap (Davis & Taylor, 1997, p. 321-326).  
 
2) Veldexperiment 2 
 
Projectbeschrijving 
Het tweede veldexperiment werd enkele jaren na het eerste uitgevoerd, eveneens in de New 
Yorkse wijk Manhattan (Davis, Medina, & Avitabile, 2000; Davis & Medina-Ariza, 2001). In 
tegenstelling tot de eerste studie richtte het tweede experiment zich enkel op slachtoffers die 
ouder waren dan 55. 405 slachtoffers werden ‘random’ toegewezen aan de interventieconditie 
(een tweede huisbezoek) of de controleconditie (geen tweede huisbezoek). Slachtoffers die 
thuis voor een tweede keer werden bezocht werden daarover van tevoren per brief en 
telefonisch in kennis gesteld. Anders was dat slachtoffers die thuis voor een tweede keer 
waren bezocht vier weken na het tweede huisbezoek werden opgebeld. Tijdens dit 

                                                 
32 Het gaat hierbij om gevallen van eerdere slachtofferervaringen die bij de politie geregistreerd stonden. 
Onduidelijk is of eerdere arrestaties betrekking hadden op dezelfde dader wegens geweld gepleegd tegen 
hetzelfde slachtoffer en of aangiften moesten zijn gedaan door hetzelfde slachtoffer naar aanleiding van 
gewelddadigheden door dezelfde dader. 
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telefoongesprek werden de namen en telefoonnummers van lokale coördinatoren van DVEP 
doorgegeven en werd bekeken in hoeverre al op dat moment behoefte bestond aan 
hulpverlening. Vergelijkbaar met het eerste experiment werden hiernaast 60 blokken sociale 
woningbouw paarsgewijs gematched op basis van grootte en de sociaal-demografische 
kenmerken van hun bewoners. Ook in dit geval werden de paren ‘random’  toegewezen aan de 
voorlichtingsconditie of de controleconditie (Davis, Medina, & Avitabile, 2000, p. 17-25).   
 
Resultaten 
De resultaten van het tweede experiment werden geëvalueerd aan de hand van drie 
telefonische interviews en raadpleging van een bestand waarin meldingen van huiselijk 
geweld werden opgeslagen.  
 
De interviews vonden respectievelijk zes weken, zes maanden en twaalf maanden na 
toewijzing aan één van de twee huisbezoekcond ities plaats. De interviews bestonden 
wederom uit vragen over nieuwe slachtofferervaringen en waren ontleend aan een voor 
ouderen aangepaste versie van de eerder genoemde Conflict Tactics Scale (Pillemer & 
Finkelhor, 1988). Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen fysieke, psychologische en 
financiële mishandeling.  
 
De respons op het interview na zes maanden bedroeg 69%, terwijl de respons op het derde 
interview 67% was. Slachtoffers die thuis waren bezocht namen minder vaak deel aan het 
tweede en derde interview dan slachtoffers die niet thuis waren bezocht. Slachtoffers in de 
thuisbezoekconditie verschilden van slachtoffers die niet thuis werden bezocht op etnische 
achtergrond en geslacht; slachtoffers in de thuisbezoekconditie waren vaker van Latijns-
Amerikaanse afkomst en waren vaker door mannen of daders van Latijns-Amerikaanse 
afkomst mishandeld (Davis, Medina, & Avitabile, 2001, p. 25-32). De auteurs (Davis, 
Medina, & Avitabile, 2001) vermelden niet of voor deze verschillen werd gecontroleerd in het 
kader van de effectevaluatie. 
 
Omdat zes weken na toewijzing aan één van deze condities nog slechts 50% van de 
slachtoffers die waren toegewezen aan de huisbezoekconditie thuis waren bezocht, volstonden  
de onderzoekers met een analyse van de resultaten die zes maanden (follow-up 1) en twaalf 
maanden (follow-up 2) na aanvang van het project waren behaald. In geen van de analyses 
werd gecontroleerd voor eerdere geweldsincidenten (Davis, Medina, & Avitabile, 2000, p. 33-
43). 
 
A) Follow-up 1 
Slachtoffers die aan de huisbezoekconditie waren toegewezen hadden zes maanden na de 
interventie significant meer nieuwe geweldsincidenten bij de politie gemeld dan slachtoffers 
die niet voor een tweede keer waren bezocht.  
 
Slachtoffers die aan de voorlichtingsconditie waren toegewezen verschilden na zes maanden 
niet significant van slachtoffers die niet waren voorgelicht op herhaald slachtofferschap, noch 
op zelfgerapporteerd slachtofferschap noch wat betreft het aantal nieuwe meldingen bij de 
politie.  
 
De meeste nieuwe gevallen van huiselijk geweld werden gerapporteerd door slachtoffers die 
zowel thuis waren bezocht als waren voorgelicht. Zes maanden na de interventie gold dit voor 
wat betreft het aantal meldingen van nieuwe incidenten bij de politie, de totaalscore op de 
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vragen die waren ontleend aan de Conflict Tactics Scale en de vragen die betrekking hadden 
op de subschaal fysieke mishandeling.  
 
B) Follow-up 2 
Twaalf maanden na de interventie was nog slechts sprake van een significant effect voor de 
interactie tussen tweede huisbezoek en voorlichting; slachtoffers die beide condities hadden 
ondergaan rapporteerden op dat moment meer fysiek geweld dan de andere slachtoffers.  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De conditie die bestond uit een tweede huisbezoek betrof een combinatie van context- en 
persoonsgerichte maatregelen. Of het tweede thuisbezoek een effect had op het aantal nieuwe 
gevallen van huiselijk geweld was afhankelijk van zowel de dader als het slachtoffer; alleen 
wanneer de dader de hem gegeven waarschuwing zou opvolgen danwel het slachtoffer bereid 
was juridische stappen tegen de dader te ondernemen of een beroep te doen op een 
hulpverleningsinstantie, konden nieuwe incidenten worden voorkomen. De 
voorlichtingscampagne was louter persoonsgericht van aard; of deze conditie enig effect zou 
sorteren was afhankelijk van de wil van (potentiële) slachtoffers om de ontvangen informatie 
om te zetten in concrete acties om herhaling te voorkomen. 
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor de experimenten in 
aanmerking. Onderzocht werd of een tweede huisbezoek een effect zou hebben op het aantal 
nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventiecondities werd niet expliciet gebaseerd op een theorie. 
De programmamakers lijken te hebben verondersteld dat  de conditie die bestond uit 
informatieverschaffing aan slachtoffers over de juridische mogelijkheden die zij hadden om 
op te treden tegen de dader en de maatschappelijke instanties die hen hulp zouden kunnen 
verlenen in combinatie met waarschuwing van de dader tijdens een tweede huisbezoek zou 
kunnen leiden tot een reductie van het aantal herhalingen van huiselijk geweld; terwijl 
slachtoffers die zich zouden wenden tot een professionele hulpverlener zich in de toekomst op 
enigerlei wijze zouden kunnen onttrekken aan de geweldsuitbarstingen van de dader, zou de 
waarschuwing mogelijk een afschrikwekkende werking op daders hebben. Voorts lijkt te zijn 
aangenomen dat een reductie van huiselijk geweld kon worden bewerkstelligd via een  
voorlichtingscampagne; slachtoffers die niet bekend waren bij de politie of andere 
maatschappelijke (hulpverlenings-)instanties werden door de voorlichting mogelijk alsnog 
aangezet tot het ondernemen van acties om zich te kunnen onttrekken aan het geweld van hun 
partner.  
 
Effectiviteit 
Zowel in het eerste als het tweede experiment hadden beide condities een significant effect op 
het aantal meldingen van nieuwe gevallen van huiselijk geweld. In het tweede experiment 
werd bovendien een significant effect waargenomen voor de interactie tussen beide 
condities; deelnemers die thuis voor een tweede keer waren bezocht èn waren benaderd in 
het kader van de voorlichtingscampagnes rapporteerden vaker nieuwe incidenten. 
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SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan beide studies een SMS-score van 5 
toegekend; zowel in het eerste als het tweede experiment werden de deelnemers ‘random’ 
aan één van de interventiecondities werden toegewezen. In het eerste veldexperiment werd 
bovendien gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen.  
 
 
3.2.3.2 Een herhaling van de New Yorkse veldexperimenten in Redlands, Californië 
 
Projectbeschrijving 
Davis, Weisburd en Hamilton (2007) hebben de resultaten van een experiment in de stad 
Redlands in Californië geëvalueerd. De studie betrof een experiment dat grote gelijkenissen 
kende met de experimenten die in New York zijn uitgevoerd. Ook in dit geval werd het effect 
van een tweede huisbezoek na een melding van huiselijk geweld bestudeerd. Het grootste 
verschil met het experimenten in New York betrof de opsplitsing van de huisbezoekconditie 
in twee categorieën: 1) een tweede huisbezoek binnen 24 uur na de melding van huiselijk 
geweld en 2) een tweede huisbezoek één week na de melding van het incident. Hiernaast was 
sprake van een controlegroep. De differentiatie van de huisbezoekconditie in twee 
subcategorieën was ingegeven door de veronderstelling dat slachtoffers met name vlak nadat 
zij slachtoffer zijn geworden open staan voor informatie omtrent het treffen van 
preventiemaatregelen. De onderzoekers baseerden hun stelling onder meer op een studie van 
Davis en Smith (1994) over het aanleren van preventievaardigheden (Davis, Weisburd, & 
Hamilton, 2007, p. 4). Deze studie zal in paragraaf 3.4 besproken worden; opgemerkt zij 
alvast dat in deze studie geen effect op herhaald slachtofferschap werd gevonden. Andere 
verschillen met de eerdere experimenten betroffen het ontbreken van een  
voorlichtingscampagne en de functionarissen die de huisbezoeken voor hun rekening namen; 
bij het project in Redlands waren alleen politiefunctionarissen betrokken en was geen sprake 
van samenwerking met maatschappelijk werkers. Tenslotte lijkt het huisbezoek alleen te 
hebben bestaan uit informatieverstrekking aan het slachtoffer en niet tevens uit een 
waarschuwing aan de dader.  
 
Resultaten 
Wederom werden de resultaten geëvalueerd aan de hand van een (telefonische) interview en 
gegevens uit een politiebestand. Zowel de interviews als raadpleging van het politiebestand 
vonden plaats zes maanden na de melding die had geleid tot inclusie in de studie. In totaal 
werden 300 slachtoffers ‘random’ aan één van de drie condities toegewezen. 41% Van hen 
nam deel aan het follow-up interview. Over verschillen tussen responders en non-responders 
werd niet gerapporteerd. Slachtoffers die binnen 24 uur voor een tweede keer thuis werden 
bezocht verkeerden vaker in een langdurige relatie dan slachtoffers in de twee andere 
condities. Volgens de onderzoekers (Davis, Weisburd, & Hamilton, 2007, p. 6) bestonden 
overigens geen verschillen tussen de drie interventiecondities, maar zij laten in het midden op 
welke variabelen deze uitspraak betrekking had. Hierdoor is onduidelijk of ook is gekeken 
naar verschillen in eerdere slachtofferervaringen.  
 
De drie groepen verschilden niet significant van elkaar voor wat betreft de prevalentie en 
frequentie van nieuwe meldingen van huiselijk geweld die via het politiebestand gegenereerd 
konden worden. Nieuwe meldingen hadden betrekking op meldingen waarbij hetzelfde 
slachtoffer was betrokken. De identiteit van de dader kon verschillen ten opzichte van de 
initiële melding, omdat die niet altijd bekend was. In 90% van de geïdentificeerde gevallen 
ging het evenwel om dezelfde dader. Geen sprake was van een interactie-effect tussen één van 
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de drie condities en tijd; geen verschillen werden gevonden voor wat betreft het moment 
waarop voor het eerst een nieuwe melding werd gedaan. Op basis van de interviewgegevens 
werden evenmin verschillen tussen de drie groepen gevonden (Davis, Weisburd, & Hamilton, 
2007, p. 8-11).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de maatregelen 
Beide interventiecondities (een tweede huisbezoek binnen 24 uur na de melding van huiselijk 
geweld en een tweede huisbezoek na één week) waren persoonsgericht van aard; tijdens de 
tweede huisbezoeken lijkt alleen informatie te zijn verstrekt aan slachtoffers. De verstrekte 
informatie kon alleen leiden tot een afname van huiselijk geweld, wanneer slachtoffers 
daarin aanleiding zagen om concrete stappen te ondernemen om herhaling te voorkomen.  
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in 
aanmerking. Onderzocht werd of een tweede huisbezoek binnen 24 uur na een melding van 
huiselijk geweld in vergelijking met een tweede huisbezoek na één week en een 
controleconditie een effect zou hebben op het aantal nieuwe incidenten van huiselijk geweld; 
sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventieconditie werd niet gebaseerd op een theorie. 
Verondersteld werd dat slachtoffers met name vlak nadat zij slachtoffer zijn geworden open 
staan voor informatie omtrent het treffen van preventiemaatregelen. De onderzoekers 
baseerden deze veronderstelling onder meer op een studie van Davis en Smith (1994) over 
het aanleren van preventievaardigheden. Tevens lijkt te zijn aangenomen dat slachtoffers na 
ontvangst van informatie acties ondernemen om zich te kunnen onttrekken aan het geweld 
van hun partner.  
 
Effectiviteit 
Geen van de twee interventiecondities had een effect op herhaald slachtofferschap. 
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers 
‘random’ aan één van de drie condities werden toegewezen. 
 
 
3.2.3.3 Conclusies 
 
Aan alle drie studies binnen het cumulatieve evaluatieproces werd een SMS-score van 5 
toegekend. In alle twee de New Yorkse experimenten werd het effect van een tweede 
huisbezoek en een voorlichtingscampagne over huiselijk geweld afgezet tegen een 
controleconditie. In beide experimenten leidde (de combinatie van) beide condities tot een 
toename van het aantal nieuwe incidenten van huiselijk geweld. In Red Woods, waar alleen 
sprake was van een huisbezoekconditie, leidde de interventie noch tot een afname, noch tot 
een toename van huiselijk geweld. Gelet op de criteria die in paragraaf 2.2.4 werden 
weergegeven, werden zowel de interventie die bestond  uit een tweede huisbezoek als de 
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voorlichtingscampagne als niet-effectief aangemerkt33. Echter, niet mag worden uitgesloten 
dat het negatieve effect van deze interventies moeten worden toegeschreven aan een 
toegenomen aangiftebereidheid van slachtoffers. Een dergelijke uitkomst zal door menig 
beleidsmaker veeleer als positief worden beschouwd.  
 
3.3 Delictcategorie 3: Seksueel geweld 
 
Nationale wetgeving in de Verenigde Staten verplicht middelbare scholen en universiteiten tot 
het aanbieden van preventieprogramma’s op het gebied van seksueel geweld (Gidycz et al., 
2001, p. 1073). Het gaat hierbij om het voorkomen van verkrachting en andere vormen van 
ongewenste seksuele en gewelddadige gedragingen tijdens ‘dates’. Een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling en verbetering van preventieprogramma’s op middelbare scholen is 
geleverd door het programma Safe Dates. Hierover werd reeds uitgebreid gerapporteerd in het 
rapport Geweld verslagen? (Van der Knaap, Nijssen, & Bogaerts, 2006). De resultaten van 
deze studies zullen hier niet worden herhaald. Zeven studies hebben de effecten van 
interventieprogramma’s onder universiteitsstudenten onderzocht. Deze zullen in de volgende 
paragrafen worden besproken. 
 
3.3.1 Studie 1 
 
Projectbeschrijving 
De inhoud van de interventie in de eerste studie (Hanson & Gidycz, 1993) was gebaseerd op 
bestaande programma’s, die educatief van aard waren en waarbij het veranderen van cognities 
en attitudes met betrekking tot seksueel geweld centraal stonden. Verschillende studies 
hadden aangetoond dat deze programma’s kunnen leiden tot attitudeverandering (e.g., White 
& Nichols, 1981). Echter, van eenduidige effecten was geen sprake en onduidelijk was of de 
programma’s ook gedragsveranderingen induceerden en leidden tot een reductie van het 
aantal gevallen van (herhaald) seksueel geweld. Hanson en Gidycz (1993) hebben getracht de 
bestaande interventie zodanig aan te passen dat die wel zou kunnen leiden tot een afname van 
seksueel geweld. Hun interventie bestond achtereenvolgens uit de volgende onderdelen: 1) 
een presentatie over de prevalentie van seksueel geweld op universiteitscampussen 2) het 
invullen van een Rape Myths and Facts Worksheet34, 3) de vertoning van een video waarin 
een verkrachtingsscenario werd geschetst, 4) een groepsdiscussie over de video, 5) de 
vertoning van een tweede video waarin middels een voorbeeld werd getoond hoe je jezelf 
kunt beschermen tegen verkrachting, 6) afname van de Preventive Strategies Information 
Sheet35 (Warshaw, 1988) en 7) het verschaffen van informatie over hulpverleningsinstanties. 
Het ging om een eenmalige interventie.  
 
De studie werd uitgevoerd onder 346 vrouwelijke studenten van een grote Amerikaanse 
universiteit; de interventie werd aangeboden aan 181 studenten. De overige studenten 
vormden de controlegroep (Hanson & Gidycz, p. 1047). Toewijzing aan één van beide 
condities geschiedde ‘random’.  
 
 
 

                                                 
33 Vergelijk Davis en Maxwell (2002) en Taylor (2006). 
34 Hierop stonden stellingen over verkrachtingen vermeld (e.g., ‘De meeste daders van verkrachting betreffen 
vreemden.’). Bij elke stelling moesten de deelnemers aangeven of het een mythe of een feit betrof.  
35 Hierop staan enkele preventiestrategieën beschreven en wordt aangeven hoe men verkrachting kan afwenden 
wanneer men zich eenmaal in een bedreigende situatie bevindt.  
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Resultaten 
Voorafgaande aan de interventie werden de deelnemers bevraagd op eerder slachtofferschap 
van seksueel geweld, kennis over gedragingen en omstandigheden die het risico op (herhaling 
van) slachtofferschap vergroten, de manier waarop zij communiceren in ‘dating’ situaties en 
algemene kennis over seksueel geweld. 8 weken na de eerste meting vond een tweede meting 
plaats. Hierbij bleek dat de interventie alleen succesvol was geweest in het voorkomen van 
slachtofferschap onder deelnemers die nog geen eerdere slachtofferervaringen hadden 
opgedaan. Dit effect was significant. Echter, geen significant resultaat werd gevonden voor 
wat betreft het effect van de interventie op het voorkomen van herhaald slachtofferschap 
(Hanson & Gidycz, 1048-1049)36.  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van 
seksueel geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard. De interventieconditie 
bestond uit de volgende onderdelen: 1) een presentatie over de prevalentie van seksueel 
geweld op universiteitscampussen aan vrouwelijke studenten, 2) het invullen van het  ‘Rape 
Myths and Facts Worksheet’, 3) de vertoning van een video met een verkrachtingsscenario, 
4) een groepsdiscussie over de video, 5) de vertoning van een tweede video over 
zelfbescherming tegen verkrachting, 6) de afname van het ‘Preventive Strategies Information 
Sheet’ en 7) het verstrekken van informatie over hulpverleningsinstanties.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de 
wettelijke verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen 
te gaan, kan worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. 
Omdat zich onder hen ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de 
interventie een combinatie van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een wetenschappelijke theorie. 
De inhoud van de interventie was gebaseerd op bestaande programma’s die enkel het 
realiseren van attitudeveranderingen tot doel hadden. De programmamakers lijken te hebben 
verondersteld dat (herhaald) slachtofferschap van seksueel geweld onder vrouwelijke 
studenten kan afnemen door hen bewust te maken van de risico’s die zijn verbonden aan 
bepaalde gedragingen en omstandigheden in een ‘dating’ situatie. Bewustwording werd 
bevorderd door informatie te verschaffen over de prevalentie van seksueel geweld op 
Amerikaanse universiteitscampussen, factsheets te verstrekken over verkrachtingsmythen en 
preventiestrategieën, een video te vertonen waarin een verkrachtingsscenario werd 
gepresenteerd, een groepsdiscussie te initiëren en informatie te verschaffen over 
hulpverleningsinstanties.  
 
                                                 
36 Dat geen significant effect op herhaald slachtofferschap werd gevonden lijkt niet te kunnen worden 
toegeschreven aan het geringe aantal deelnemers met eerdere slachtofferervaringen; maar liefst 143 deelnemers 
rapporteerden eerdere slachtofferervaringen. Niet uitgesloten kan worden dat dit hoge aantal het gevolg was van 
de manier waarop eerder slachtofferschap in kaart werd gebracht. Dit werd gedaan met behulp van een 
vragenlijst van 10 items over verschillende gradaties van vervelende of ongewenste seksuele ervaringen. Alleen 
de deelnemers die geen enkele van de voorgelegde ervaringen hadden meegemaakt werden als niet-slachtoffers 
aangemerkt. In de overige zes studies werd eerder slachtofferschap op een vergelijkbare wijze in kaart gebracht. 
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Effectiviteit 
De interventie had geen significant effect op herhaald slachtofferschap. Wel had de  
interventie een significant effect op de incidentie van eerste slachtofferervaringen; 
deelnemers aan de interventieconditie rapporteerden minder vaak voor het eerst slachtoffer 
te zijn geworden dan deelnemers in de controleconditie.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
 
 
3.3.2 Studie 2 
 
Projectbeschrijving 
In de tweede studie (Breitenbecher & Gidycz, 1998) werd uitgebreid stilgestaan bij mogelijke 
psychologische mediatoren in de relatie tussen eerder slachtofferschap van seksueel geweld 
en hervictimisatie, zoals depressie, ‘learned helplessness’, een laag zelfvertrouwen, angst, 
dissociatie en leerervaringen op basis van relaties . De inhoud van het programma werd hierop 
aangepast; Aan beide informatiesheets werd een extra stelling toegevoegd en gedurende de 
groepsdiscussie werden de relevante psychologische factoren besproken.  
 
Aan de tweede studie namen 406 studenten deel. Ook in dit geval namen alleen vrouwelijke 
studenten deel aan de studie (Breitenbecher & Gidycz, 1998, p. 473-477). De deelnemers 
werden ‘random’ toegewezen aan de interventie- of controleconditie. 
 
Resultaten 
Wederom werden de deelnemers voorafgaande aan de interventie onder meer bevraagd op 
eerder slachtofferschap van seksueel geweld (gedurende de kindertijd), kennis over 
gedragingen en omstandigheden die het risico op (herhaling van) slachtofferschap vergroten, 
de manier waarop zij communiceren in ‘dating’ situaties en algemene kennis over seksueel 
geweld (Breitenbecher & Gidycz, p. 477-480). Evenals de eerste studie had de interventie 
geen significant effect op herhaald slachtofferschap. Het effect op het voorkomen van een 
eerste slachtofferervaring werd in tegenstelling tot de eerste studie niet waargenomen 
(Breitenbecher & Gidycz, p. 480-484). 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van 
seksueel geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard. De interventieconditie 
was vrijwel gelijk aan die in studie 1; één extra stelling werd toegevoegd aan de worksheets 
en de groepsdiscussie werd uitgebreid met de bespreking van relevante psychologische 
factoren.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de 
wettelijke verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen 
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te gaan, kan worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. 
Omdat zich onder hen ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de 
interventie een combinatie van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een theorie. Voortbouwend op 
de eerste studie lijkt wederom te zijn verondersteld dat een reductie van (herhaald) 
slachtofferschap van seksueel geweld onder vrouwelijke studenten van Amerikaanse 
universiteiten kan worden gerealiseerd door het bewustzijn van het risicokarakter van 
bepaalde gedragingen en omstandigheden in ‘dating’ situaties te vergroten. In aanvulling op 
studie 1, werd expliciet aandacht besteed aan psychologische factoren die een rol spelen in 
de relatie tussen eerdere slachtofferschap van seksueel geweld en hervictimisatie. Gedacht 
lijkt te zijn dat studenten met eerdere slachtofferervaringen met deze kennis het risico op 
(herhaling van) slachtofferschap zouden kunnen verkleinen.  
 
Effectiviteit 
De interventie had noch een effect op herhaald slachtofferschap, noch op eerste 
slachtofferervaringen. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
 
 
3.3.3 Studie 3 
 
Projectbeschrijving 
De derde studie (Breitenbecher & Scarce, 1999) verschilde op twee punten van de eerste twee 
studies. In de eerste plaats bestond de interventie louter uit mondelinge informatieoverdracht. 
Dit geschiedde in groepen van ongeveer 30 vrouwelijke studenten. Gedurende een 
(college)uur werden de volgende onderwerpen besproken en bediscussieerd: de definitie van 
seksueel geweld, de prevalentie van seksueel geweld onder studenten, verkrachtingsmythen 
en (rol)gedragingen die het risico op verkrachting kunnen vergroten. In de tweede plaats vond 
de tweede meting zeven maanden na de eerste plaats.  
 
275 studenten namen deel aan de studie (Breitenbecher & Scarce, 1999, p. 462-463). De 
deelnemers werden ‘random’ toegewezen aan de interventie- of controleconditie  
(Breitenbecher & Scarce, 1999, p. 466).  
 
Resultaten 
Vergelijkbaar met de eerste twee studies werden de deelnemers bevraagd op slachtofferschap 
van seksueel geweld (gedurende de kindertijd) en algemene  kennis over seksueel geweld  
(Breitenbecher & Scarce, 1999, p. 463-465). Ook in deze studie kon geen effect op het 
voorkomen van (herhaald) slachtofferschap worden vastgesteld.  
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Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van 
seksueel geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard. De interventieconditie 
bestond uit mondelinge informatieoverdracht aan vrouwelijke studenten tijdens een 
(college)uur over de definitie van seksueel geweld, de prevalentie van seksueel geweld onder 
studenten, verkrachtingsmythen en (rol)gedragingen die het risico op verkrachting kunnen 
vergroten. 
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de 
wettelijke verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen 
te gaan, kan worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. 
Omdat zich onder hen ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de 
interventie een combinatie van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een theorie. Verondersteld lijkt 
te zijn dat het bewustzijn van seksueel geweld onder vrouwelijke studenten kan worden 
vergroot door mondelinge overdracht van informatie over diverse aspecten van seksueel 
geweld (definitie, prevalentie, verkrachtingsmythen en risicovolle (rol-)gedragingen) en dat 
een verhoogd bewustzijn vervolgens de kans op (herhaling van) slachtofferschap kon 
verkleinen. 
 
Effectiviteit 
De interventie had noch een effect op herhaald slachtofferschap, noch op eerste 
slachtofferervaringen. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
 
 
3.3.4 Studie 4 
 
Projectbeschrijving 
Naar aanleiding van een onderzoek van Norris, Nurius en Dimeff (1996) hebben 
Breitenbecher en Scarce (2001) de in de derde studie geëvalueerde interventie aangepast. Uit 
dit onderzoek bleek dat cognities en emoties een rol spelen bij het hanteren van 
weerstandstrategieën. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen actieve en passieve 
weerstandstrategieën. Door hantering van actieve weerstandstrategieën kunnen ongewenste 
seksuele contacten worden voorkomen of afgebroken (e.g., Rozee & Koss, 2001; Ullman, 
2007), terwijl dit meestal niet gerealiseerd wordt middels passieve weerstandstrategieën, zoals 
huilen, verstijving of het bekritiseren van de bedprestaties van de man. Passieve 
weerstandstrategieën bleken te zijn geassocieerd met verlegenheid, gevoelens van angst om te 
worden afgewezen aan de kant van de man en diens mogelijke agressieve gedragingen 
tengevolge van alcohol(ge)(mis)bruik. De interventie werd zodanig aangepast dat deelnemers 
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zouden inzien dat passieve weerstandstrategieën hen niet zouden baten. Dit werd gedaan door 
hen subgroepjes van vier of vijf personen te laten vormen en hen vignetten te overhandigen 
waarop potentieel gevaarlijke situaties stonden beschreven. Elke groep werd geïnstrueerd te 
inventariseren welke cognities en emoties gedurende de beschreven situatie zouden kunnen 
worden ervaren en hoe daarop gereageerd zou kunnen worden. Vervolgens werden de 
geopperde mogelijkheden in de gehele groep besproken. De gespreksleider bekrachtigde 
hierbij het gebruik van actieve weerstandstrategieën, zoals het verbaal aangeven van eigen 
grenzen, en wees op het mogelijk invaliderende effect van sommige cognities en emoties. 
Ook in deze studie bedroeg de follow-up periode zeven maanden. 
  
De onderzoeksgroep was aanzienlijk kleiner dan in de eerste drie studies; in totaal namen 94 
studenten deel aan het onderzoek. Toewijzing aan de interventie- of controleconditie 
geschiedde volgens een ‘random’ procedure (Breitenbecher & Scarce, 2001, p. 388-391).  
 
Resultaten 
Evenals in de eerste twee studies werden de deelnemers bevraagd op eerder slachtofferschap 
van seksueel geweld (gedurende de kindertijd), kennis over gedragingen en omstandigheden 
die het risico op (herhaling van) slachtofferschap vergroten, de manier waarop zij 
communiceren in ‘dating’ situaties en algemene kennis over seksueel geweld. Ook werd hen 
een vragenlijst voorgelegd waarmee in kaart werd gebracht in welke mate zij dachten dat 
zijzelf en anderen het risico liepen om slachtoffer te worden van seksueel geweld  
(Breitenbecher & Scarce, 2001, 391-395). Wederom werd geen effect van de interventie op 
het voorkomen van (herhaald) slachtofferschap gevonden.  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van 
seksueel geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard. De interventieconditie 
was vrijwel gelijk aan die in studie 3; extra aandacht werd besteed aan hantering van actieve 
weerstandstrategieën.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de 
wettelijke verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen 
te gaan, kan worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. 
Omdat zich onder hen ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de 
interventie een combinatie van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een theorie. Verondersteld lijkt 
te zijn dat informatieverschaffing over actieve weerstandstrategieën het gebruik hiervan in 
potentieel gevaarlijke situaties zou vergroten, waardoor ongewenste seksuele contacten 
konden worden voorkomen of tijdig konden worden afgebroken.  
 
Effectiviteit 
De interventie had noch een effect op herhaald slachtofferschap, noch op eerste 
slachtofferervaringen. 
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SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
 
 
3.3.5 Studie 5 
 
Projectbeschrijving 
De vijfde studie betreft een evaluatie van Marx, Calhoun, Wilson en Meyerson (2001) en 
bouwt voort op de studies van Breitenbecher & Gidycz (1993) en Hanson & Gidycz (1998). 
De interventie die werd geëvalueerd bestond uit twee delen. Het eerste deel kent grote 
gelijkenissen met de interventie uit de eerste twee studies. Anders was dat de presentatie over 
de prevalentie van seksueel geweld op universiteitscampussen werd uitgebreid met informatie 
over daderkenmerken, signalen van de dader die duiden op gevaar, risicofactoren en 
(emotionele) reacties die slachtoffers vaak vertonen na met seksueel geweld te zijn 
geconfronteerd. Een ander verschil betrof de worksheets die ingevuld dienden te worden. 
Evenals in de eerste twee studies moesten de deelnemers de Preventive Strategies Information 
Sheet van Warshaw (1988) invullen. Het Rape Myths and Facts Worksheet werd daarentegen 
vervangen door een worksheet dat de deelnemers thuis moesten invullen. Op dit worksheet 
dienden zij een opsomming te geven van risicofactoren die op henzelf van toepassing waren. 
Het ingevulde worksheet moest worden ingeleverd tijdens de tweede sessie. De tweede sessie 
vond twee dagen na de eerste plaats. Tijdens de tweede sessie kregen de deelnemers, in 
groepjes van 5 tot 10 personen, een training aangeboden. Tijdens de training werden de 
ingevulde worksheets besproken en werd gezamenlijk bekeken hoe de deelnemers hun risico 
op (herhaling) van seksueel geweld zouden kunnen verlagen. Vervolgens werd door de 
groepsleider (d.w.z., degene die de training verzorgde) een probleemoplossingsmodel 
gepresenteerd dat de deelnemers in de toekomst zou kunnen helpen om in risicovolle situaties 
tijdig de juiste beslissingen te nemen. Ook werden de deelnemers assertiviteitsvaardigheden 
aangeleerd via een imaginaire procedure; de deelnemers kregen vier scenario’s 
voorgeschoteld die gekenmerkt werden door een hoog risicogehalte en werden geïnstrueerd 
zich voor te stellen hoe de aan het risico blootgestelde vrouw het gevaar succesvol zou 
kunnen afwenden. Nadat alle scenario’s waren doorlopen werd de procedure eenmalig 
herhaald. Bij afloop van de tweede sessie werden de deelnemers voorzien van informatie over 
hulpverleningsinstanties.  
 
De interventie werd alleen aangeboden aan vrouwelijke studenten die na hun zeventiende een 
slachtofferervaring hadden meegemaakt en geen geschiedenis van zelfmoordpogingen, 
psychologische behandelingen of gebruik van psychotrope medicatie hadden. 24 Slachtoffers 
kregen de interventieconditie aangeboden, terwijl 37 studenten de controlegroep vormden. De 
deelnemers werden ‘random’ aan één van beide condities toegewezen. De follow-up vond 
plaats twee maanden na de interventie (Marx, Calhoun, Wilson, & Meyerson, 2001, p. 26-27).  
 
Resultaten 
De deelnemers aan de interventie werden bevraagd op eerder slachtofferschap in de 
leeftijdsperiode van 14 tot 17 jaar en daarna, psychopathologie en ‘self-efficacy’. Hiernaast 
werd een luistertest afgenomen om in kaart te kunnen brengen in hoeverre slachtoffers in staat 
waren op grond van verbale signalen te onderkennen dat een interactie tussen een man en een 
vrouw zou kunnen leiden tot seksueel geweld (Marx, Calhoun, Wilson, & Meyerson, 2001, p. 
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27). De interventie had geen significant effect op herhaald slachtofferschap in het algemeen, 
maar wel op herhaling van verkrachting (Marx, Calhoun, Wilson, & Meyerson, 2001, p. 27-
29)37.  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van 
seksueel geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard. De interventieconditie 
bestond uit twee delen. Deel I kende grote gelijkenissen met de interventieconditie uit studies 
1 en 2; het aantal onderwerpen dat besproken werd tijdens de presentatie werd uitgebreid en 
één worksheet moest thuis ingevuld worden. Deel II bestond onder meer uit een bespreking 
van thuis ingevulde worksheets, een presentatie over probleemoplossingsstrategieën en 
training van assertiviteitsvaardigheden.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten die slachtoffer waren geworden van seksueel geweld kwamen 
voor de interventie in aanmerking; de interventie betrof dus een vorm van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie was niet gebaseerd op een theorie. Voortbouwend op de 
eerste twee studies lijkt te zijn verondersteld dat het bewustzijn van seksueel geweld onder 
vrouwelijke studenten kon worden vergroot door hen informatie te verschaffen over diverse 
aspecten van seksueel geweld. Naast informatieverschaffing over seksueel geweld kregen zij 
assertiviteitsvaardigheden aangeleerd. Verondersteld lijkt te zijn dat door een assertieve 
opstelling ongewenste seksuele contacten konden worden voorkomen. 
 
Effectiviteit 
De interventie had geen significant effect op herhaald slachtofferschap in het algemeen, 
maar wel op herhaling van verkrachting. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
 
 
3.3.6 Studie 6 
 
In studie 6 (Gidycz et al., 2001a) werd expliciet aandacht besteed aan theorieën als basis voor 
de werkzaamheid van de geëvalueerde interventie. De interventie vertoonde grote 
gelijkenissen met de interventies uit de eerste twee studies en het eerste deel van de 
interventie uit de vijfde studie, maar werd op een aantal punten in overeenstemming gebracht 
met de Sociale Leertheorie en het Elaboration Likelihood Model (Gidycz et al. 2001a, p. 
                                                 
37 Dit resultaat lijkt te zijn gebaseerd op zodanig kleine aantallen dat het gevonden effect mogelijk 
onbetrouwbaar is; hoewel de auteurs alleen percentages vermelden, lijken 3 deelnemers in de interventiegroep 
gedurende de follow-up periode slachtoffer van verkrachting te zijn geworden tegenover 11 deelnemers in de 
controlegroep.  
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1074)38. Deze theoretische modellen zijn afkomstig uit de (gezondheids-)psychologie en 
worden veelvuldig gebruikt als uitgangspunt voor de bevordering van gezondheidsgedrag. De 
programmamakers veronderstelden dat deze theorieën ook een rol spelen bij het ontwikkelen 
van effectieve maatregelen op het gebied van preventie van (herhaald) slachtofferschap. 
Alvorens nader in te gaan op de veranderingen die werden doorgevoerd, worden deze 
theorieën hier kort besproken. 
 
Het Elaboration Likelihood Model 
 
Het Elaboration Likelihood Model (Petty & Cacioppo, 1986) gaat ervan uit dat attitudes ten 
grondslag liggen aan gedrag en dus het vertrekpunt voor verandering vormen. Volgens dit 
model kunnen attitudes alleen dan blijvend veranderd worden, wanneer wordt getracht de 
betreffende attitudes te veranderen via overtuigende informatieve boodschappen die 
aansluiten bij de heersende opvattingen van de ontvangers of door hen als relevant voor 
zichzelf worden geïnterpreteerd. In deze gevallen wordt de ontvangen informatie verwerkt en 
opgeslagen in het geheugen via ‘central processing’. Kort gezegd gaat het hierbij om het 
zodanig actief en intensief verwerken van de ontvangen informatie dat een blijvende 
attitudeverandering wordt bewerkstelligd. ‘Central processing’ vindt alleen plaats wanneer de 
boodschap aansluit bij de eigen opvattingen of relevant wordt geacht.  Gedragsverandering 
blijft achterwege of is slechts tijdelijk van aard voorzover de ontvanger van de 
geloofwaardigheid van de boodschap enkel baseert op perifere prikkels, zoals de 
geloofwaardigheid en aantrekkelijkheid van de boodschapper. 
 
De Sociale Leertheorie 
 
De Sociale Leertheorie van Bandura (1963, 1977) vormde aanvankelijk een uitbreiding van 
het model van Operante Conditionering van Skinner. Evenals Skinner veronderstelde hij dat 
individuen alles in het werk stellen om zoveel mogelijk winst te behalen en zo weinig 
mogelijk verlies te lijden. Echter, in tegenstelling tot Skinner veronderstelde hij dat cognitieve 
processen hierbij een rol spelen. Hoewel winst op korte termijn een belangrijke voorspeller 
van gedrag betreft, zijn individuen in staat gedragingen uit te stellen teneinde op de lange 
termijn een grotere winst te kunnen boeken. Of men verwacht door langer te wachten meer 
resultaat te behalen is afhankelijk van leerervaringen. Leerervaringen worden opgedaan 
tijdens sociale interacties en het observeren van gedragingen van anderen (‘vicarious 
learning’). In 1977 heeft Bandura zijn model uitgebreid met het concept ‘self-efficacy’ 39. Dit 

                                                 
38 Volgens de programmamakers (Gidycz et al., 2001a, p. 1074) werd tevens aansluiting gezocht bij het ‘Health 
Belief Model’. Het ‘Health Belief Model’ (HBM) veronderstelt dat gedragingen gerelateerd aan de eigen 
gezondheid vooraf worden gegaan door een kosten-batenanalyse. Evenals de Sociale Leertheorie is HBM 
gebaseerd op de gedachte dat gedragsverandering alleen optreedt wanneer dit gepaard gaat met het behalen van 
voordelen voor de gezondheid. Of wordt besloten tot gedragsverandering is afhankelijk van vijf factoren: 1) de 
gepercipieerde kwetsbaarheid voor ziekte, 2) de ernst van die ziekte, 3) de gezondheidsvoordelen die volgen op 
de gedragsverandering, 4) de verschillende kosten die gemoeid gaan met de verandering van gedrag en 5) de 
prikkels die het beslisproces in werking zetten. Echter, HBM geeft niet aan waardoor dit beslisproces in werking 
wordt gezet. In tegenstelling tot ELM en de Sociaal Cognitieve Theorie is HBM dus louter beschrijvend van aard 
en geeft het niet aan hoe de inhoud van een interventie een gedragsverandering kan initiëren. 
39 Het begrip ‘self-efficacy’ speelt ook een belangrijke rol in het Health locus of control -model van Wallston, 
Wallston en DeVellis (1978), dat grote gelijkenissen kent met de Sociaal Cognitieve Theorie. Aanvankelijk ging 
dit model uit van de idee dat de mate waarin iemand gelooft controle te hebben over zijn of haar eigen 
gezondheid van invloed is op gezondheidsgerelateerd gedrag. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen 
mensen die denken dat zij in belangrijke mate invloed op hun gezondheid kunnen uitoefenen via hun eigen 
gedrag (‘internal dimension of control’), mensen die denken dat hun gezondheid niet afhangt van hun gedrag ( 
‘chance dimension of control’) en mensen die denken dat hun gezondheid in handen ligt van ‘powerful others’, 
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houdt in dat gedrag niet alleen afhankelijk is van winstverwachtingen, maar tevens bepaald 
wordt door de perceptie van het betrokken individu met betrekking tot het eigen vermogen om 
het betreffende gedrag uit te voeren. Om het belang van cognities in de Sociale Leertheorie en 
het onderscheid met andere leertheorieën te benadrukken heeft de theorie in de loop der tijd 
een naamsverandering ondergaan en wordt tegenwoordig gesproken van de Sociaal 
Cognitieve Theorie (Pajares, 2002).  
 
Projectbeschrijving 
Wanneer de beschrijving van de interventie wordt vergeleken met de interventies uit de eerste 
twee studies en de vijfde studie, springen twee veranderingen in het oog. In de eerste plaats 
werd een video geïncorporeerd waarin zeven medestudenten die het slachtoffer van 
verkrachting zijn geworden worden geïnterviewd. Verondersteld werd dat de deelnemers zich 
met hen konden identificeren, waardoor de boodschap van de video op een actieve en 
intensieve manier verwerkt zou worden (‘central processing’). Dit uitgangspunt is in 
overeenstemming met het Elaboration Likelihood Model. In de tweede plaats werden 
rollenspellen aan de groepsdiscussies toegevoegd. Hierin werd het verkrachtingsscenario dat 
in één van de video’s werd geschetst nagespeeld in de verwachting dat de deelnemers 
hierdoor beter leerden zichzelf te beschermen dan via het bekijken van een informatieve 
video, zoals werd gedaan in de eerdere studies. De rollenspellen sluiten aan bij de Sociale 
Leertheorie.  
 
De 762 deelnemers aan de studie werden ‘random’ aan de interventie- of controleconditie 
toegewezen (Gidycz et al. 2001a, p. 1075).  
 
Resultaten 
De deelnemende studenten werden voor de interventie alsmede twee en zes maanden daarna 
bevraagd op verschillende uitkomstmaten, waaronder slachtofferschap van seksueel geweld, 
kennis over gedragingen en omstandigheden die het risico op (herhaling van) slachtofferschap 
vergroten, de manier waarop zij communiceren in ‘dating’ situaties en de mate waarin zij 
sympathiseren met daders en slachtoffers van seksueel geweld (Gidycz et al. 2001a, p. 1074-
1075). De interventie was niet effectief in het voorkomen van (herhaald) slachtofferschap. 
Wel werd een significant effect gevonden voor deelnemers die tussen de interventie en de 
eerste follow-up het slachtoffer waren geworden van een seksueel delict anders dan een 
verkrachting (‘moderate victimization’); vrouwen die hadden deelgenomen aan de interventie 
en daarna slachtoffer waren geworden bleken minder vaak opnieuw slachtoffer van seksueel 
geweld te zijn geworden in de periode daarna  (Gidycz et al., 2001a, p. 1075-1076). De 
onderzoekers hadden geen verklaring voor dit resultaat.  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van 
seksueel geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard. De interventieconditie 
kende grote gelijkenissen met de interventiecondities uit de studies 1, 2 en deel I van studie 
5; een nieuwe video werd toegevoegd aan de interventie (interviews met vrouwelijke 
medestudenten die slachtoffer van verkrachting zijn geworden). De video over 
                                                                                                                                                         
zoals artsen (‘powerful others dimension of control’)  . In de jaren negentig van de vorige eeuw stelde Wallston 
echter dat ‘self-efficacy beliefs’ belangrijkere determinanten van gezondheidsgerelateerd gedrag zijn dan ‘health 
locus of control’.  
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zelfbescherming werd vervangen door rollenspellen.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de 
wettelijke verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen 
te gaan, kan worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. 
Omdat zich onder hen ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de 
interventie een combinatie van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie werd expliciet gebaseerd op twee bestaande theorieën: 
het Elaboration Likelihood Model en de Sociale Leertheorie. Via een videoboodschap die 
was ingesproken door medestudenten werd getracht dat de verwerking van de inhoud van de 
boodschap te laten plaatsvinden via ‘central processing’ - een zodanig actieve en intensieve 
manier van informatieverwerking dat attitudes over seksueel geweld blijvend veranderd 
kunnen worden. Deze aanpak sluit aan bij het Elaboration Likelihood Model. In 
overeenstemming met de Sociale Leertheorie werden rollenspellen gebruikt om deelnemers 
aan te leren hoe zij zich zelf konden beschermen tegen seksueel geweld. Attitudeverandering 
en zelfbescherming moest uiteindelijk leiden tot een verlaging van de kans op (herhaling van) 
slachtofferschap. 
 
Effectiviteit 
De interventie was niet effectief in het voorkomen van (herhaald) slachtofferschap. Wel werd 
een significant effect gevonden voor deelnemers die tussen de interventie en de eerste follow-
up het slachtoffer waren geworden van een seksueel delict anders dan een verkrachting 
(‘moderate victimization’); zij bleken minder vaak opnieuw slachtoffer van seksueel geweld 
te zijn geworden in de periode die was gelegen in de periode na de slachtofferervaring.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
 
 
3.3.7 Studie 7 
 
Projectbeschrijving 
Eén studie heeft het effect onderzocht van een interventie die zowel aan vrouwelijke als 
mannelijke studenten werd aangeboden (Gydicz et al., 2001b). Mannelijke studenten werden 
hierbij louter als potentiële daders beschouwd. Deze studie bouwt voort op een eerdere studie 
van Pinzone-Glover, Gidycz en Jacobs (1998). In deze studie kregen mannelijke en 
vrouwelijke studenten een programma gericht op verkrachtingspreventie aangeboden, maar 
werden geen effecten op (slachtofferschap van) seksueel geweld in kaart gebracht. De studie 
van Gydicz en collega’s beoogde hier verandering in te brengen. Evenals de studies 1, 2, 5 en 
6 bestond de interventie onder meer uit een presentatie over de prevalentie van seksueel 
geweld op universiteitscampussen. Tijdens de presentatie werd ook de wettelijke definitie van 
verkrachting getoond. Na de presentatie dienden de deelnemers het eerder genoemde Rape 
Myths and Facts Worksheet in te vullen en werden gedragingen en attitudes die kenmerkend 
zijn voor daders besproken. Aan de hand van enkele voorbeelden werd getracht het 
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bewustzijn van het fenomeen verkrachting door een bekende te vergroten. Benadrukt werd dat 
het zowel voor mannen als vrouwen belangrijk is om nuchter te blijven tijdens een date. 
Besloten werd met het geven van informatie over technieken die de eigen veiligheid tijdens 
een date kunnen vergroten en hulpverleningsinstanties. Mannen werden bovendien voorzien 
van tips om potentiële verkrachtingssituaties te voorkomen. Centraal hierbij stond de gedachte 
dat ‘nee’ altijd ‘nee’ betekent.  
 
In totaal hebben 300 mannen en 808 vrouwen deelgenomen aan de studie (Gydicz et al., 
2001b, p. 1123-1124). De deelnemers werden ‘random’ aan de interventie- of 
controleconditie toegewezen. 
 
Resultaten 
Voor en negen weken na de interventie werden de deelnemers op tal van uitkomstmaten 
bevraagd; de vrouwelijke deelnemers werden onder meer bevraagd op eerdere 
slachtofferervaringen, verkrachtingsmythen die onder hen leefden en de mate waarin zij 
sympathiseren met daders en slachtoffers van seksueel geweld (Gydicz et al., 2001b, p. 1125-
1126). Evenals de meeste interventies die alleen aan vrouwen werden aangeboden, werd geen 
significant effect op (herhaald) slachtofferschap gevonden.  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie was zowel context- als persoonsgericht van aard. De interventie was 
contextgericht, voorzover deze een afname van seksueel geweld beoogde te realiseren via 
gedragsverandering onder mannelijke studenten (die enkel werden gezien als potentiële 
daders). De interventie was persoonsgericht voorzover deze tot doel had de incidentie van 
slachtofferervaringen te doen afnemen via gedragsverandering onder vrouwelijke studenten 
(die enkel werden gezien als potentiële slachtoffers). De interventieconditie bestond uit een 
presentatie over de prevalentie van seksueel geweld, de wettelijke definitie van verkrachting, 
het invullen van een ‘Rape Myths and Facts Worksheet’, gedragingen en attitudes van 
daders van verkrachting. Informatie over zelfverdedigingstechnieken en 
hulpverleningsinstanties werd alleen aan vrouwelijke studenten verstrekt. Mannen ontvingen 
tips om verkrachtingssituaties te voorkomen (onder meer: “nee” betekent altijd “nee”). 
Tijdens de presentatie werd benadrukt dat het belangrijk is om nuchter blijven tijdens een 
date.  
 
Preventievorm 
Voorzover de interventie werd aangeboden aan vrouwelijke studenten, ging het om een vorm 
van secundaire en tertiaire preventie;  gelet op de wettelijke verplichting voor universiteiten 
in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen te gaan, werden zij aangemerkt als 
kwetsbare groep. Onder hen bevonden zich echter ook studenten die al slachtoffer waren 
geworden. 
 
Mechanisme 
De interventie werd niet expliciet gebaseerd op een theorie. Voortbouwend op de studies 1, 
2, 5 en 6 lijkt te zijn verondersteld dat het bewustzijn van seksueel geweld onder studenten 
kon worden vergroot door hen informatie te verschaffen over diverse aspecten van seksueel 
geweld. Kennelijk werd gedacht dat vergroting van bewustzijn zowel onder mannelijke als 
vrouwelijke studenten diende plaats te vinden om een reductie van (herhaling van) seksueel 
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geweld te kunnen bewerkstelligen.   
 
Effectiviteit 
De interventie had noch een effect op herhaald slachtofferschap, noch op eerste 
slachtofferervaringen. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
 
 
3.3.8 Conclusies 
 
Aan alle zeven studies binnen het cumulatieve evaluatieproces werd een SMS-score van 5 
toegekend. In alle studies was sprake van een interventie die uit verschillende vormen van 
informatieoverdracht aan vrouwelijke studenten aan een universiteit bestond. Telkens werden 
de studenten voorgelicht over de prevalentie van seksueel geweld op universiteitscampussen, 
wat daaronder werd verstaan en wat voor gedragingen of situaties (tijdens ‘dating’ situaties) 
de kans op slachtofferschap van seksueel geweld kunnen vergroten. In één studie (studie 6) 
werd de manier van informatieoverdracht afgestemd op twee theorieën over 
gedragsverandering uit de gezondheidspsychologie: het Elaboration Likelihood Model en de 
Sociale Leertheorie. Op grond van de eerste theorie werd getracht de informatie aan te bieden 
op een manier die de actieve verwerking door de hersenen zou stimuleren. In aansluiting bij 
de Sociale Leertheorie werd gebruik gemaakt van rollenspellen om de deelnemers het belang 
van de informatie te doen inzien. In vijf van de zeven studies werd een effect van de 
interventie op herhaald slachtofferschap waargenomen. In twee studies werd wel een effect 
gevonden; in studie 5 werd gevonden dat de deelnemers in de interventieconditie minder vaak 
opnieuw slachtoffer van verkrachting werden en uit studie 6 bleek dat deelnemers in de 
interventieconditie die na afloop van de interventie en voor de eerste follow-up opnieuw 
slachtoffer werden minder vaak slachtoffer werden in de periode daarna dan slachtoffers in de 
controleconditie. Gelet op de in paragraaf 2.2.4 weergegeven criteria, werd voorlichting van 
vrouwelijke universiteitsstudenten als een niet-effectieve vorm van preventie gekwalificeerd.  
De resultaten lijken te suggereren dat eenmalige voorlichting onvoldoende is om tot een 
reductie van herhaald slachtofferschap te komen (Gidycz et al., 2001a, p. 1077-1078).  
 
3.4 Twee reststudies 
 
3.4.1 Het aanleren van preventievaardigheden: een eenmalig quasi -experiment in New 
York 
 
Projectbeschrijving 
Davis en Smith (1994) hebben de effecten geëvalueerd van een project waarbij slachtoffers 
van verschillende typen misdrijven vaardigheden werden aangeleerd om herhaling van 
slachtofferschap te voorkomen. De studie werd uitgevoerd om te bezien of naast geografische 
en demografische factoren, die in veel criminologische onderzoeken worden gehanteerd als 
indicatoren van leefstijl of routineactiviteiten, ook risicomanagementvaardigheden of 
bepaalde gedragingen in potentieel gevaarlijke situaties van invloed zijn op de mate waarin 
men het risico loopt slachtoffer van een misdrijf te worden. De studie was primair explorerend 
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van aard. Onderzocht werd of individuen, met een gegeven niveau van blootstelling aan 
criminaliteit op basis van leefstijl, de kans om slachtoffer te worden desondanks konden 
verlagen door het hanteren van aangeleerde preventievaardigheden (Davis & Smith, 1994, p. 
57).  
 
Het project werd uitgevoerd door drie bureaus slachtofferhulp. 191 Slachtoffers werden 
geselecteerd aan de hand van processen-verbaal over delicten die waren gepleegd in enkele 
New Yorkse buurten met hoge criminaliteitscijfers: 45% van de slachtoffers was overvallen, 
bij 33% was ingebroken en 22% was geconfronteerd met geweld. Slachtoffers werden per 
brief en telefonisch benaderd en ontvingen $20 voor deelname aan de training. De training 
startte gemiddeld vier tot vijf weken nadat het misdrijf had plaatsgevonden en bestond uit één 
individuele sessie en werd verzorgd door een ‘counsellor’40. In totaal waren zes ‘counselors’ 
belast met het geven van de trainingen (Davis & Smith, 1994, p. 60).  
 
De eerste 78 deelnemers werden toegewezen aan de controleconditie, die bestond uit 
traditionele slachtofferhulp, waaronder (informele) psychologische hulpverlening en het 
geven van informatie over de strafrechtelijke procedure. Slachtoffers in de controlegroep 
werden geïnstrueerd zichzelf niet de schuld te geven van wat er was gebeurd en zich voor te 
houden dat zij zich op de verkeerde plaats op het verkeerde moment hadden bevonden.  
 
Nadat de standaard sessies met de deelnemers in de controlegroep waren afgerond, werden 
113 slachtoffers toegewezen aan de interventieconditie. Toewijzing aan één van de twee 
condities geschiedde niet via een ‘random’ procedure, omdat de onderzoekers wilden 
voorkomen dat ‘caseworkers’ voortdurend tussen één van beide condities moesten switchen 
(Davis & Smith, 1994, p. 60)41.  
 
Voorafgaande aan de training werd de slachtoffers in de interventieconditie de opdracht 
gegeven zich voor te stellen hoe zij hadden kunnen voorkomen dat zij slachtoffer zouden 
worden. Vervolgens vond een gesprek plaats dat bestond uit drie onderdelen. In de eerste 
plaats werd door de ‘counsellor’ benadrukt dat het slachtoffer zelf een rol zou kunnen spelen 
bij het voorkomen van toekomstig slachtofferschap. Indien sprake was van (meerdere) eerdere 
slachtofferervaringen, werd het slachtoffer gevraagd of zij een bepaald patroon tussen de 
verschillende victimisaties konden ontdekken. In de tweede plaats werd met het slachtoffer 
een dialoog aangegaan over de manier waarop inbrekers te werk gaan en hoe zij zouden 
kunnen worden afgehouden van inbraak. In de derde plaats werd bediscussieerd hoe geweld 
op straat en in trappenhuizen en liften van flats kon worden voorkomen (Davis & Smith, 
1994, p. 61). Welke vaardigheden slachtoffers in de interventieconditie nu precies werden 
aangeleerd is onduidelijk. Evenmin is inzichtelijk hoe de training zou hebben moeten 
bijdragen aan het aanleren c.q. vergroten van die vaardigheden en waarom het noodzakelijk 
was met elk slachtoffer (en dus ongeacht de aard van de eigen slachtofferervaring) te spreken 
over geweld in trappenhuizen en inbraak. 
 
Aan het einde van het gesprek kregen alle slachtoffers, ongeacht de conditie waarin zij zich 
bevonden, een veiligheidsinventarisatie van hun woning aangeboden. Indien nodig, zou de 
inventarisatie gevolgd worden door het treffen van extra beveiligingsmaatregelen. Ongeveer 
65% van de slachtoffers maakte hiervan gebruik. Tenslotte werd aan alle slachtoffers een 
voorlichtingsfilm getoond waarin tips werden gegeven over het voorkomen van 
                                                 
40 Onduidelijk is of het hierbij gaat om professionals of, net als in Nederland, om vrijwilligers.  
41 Hierbij werd opgemerkt dat “it was felt that such alternation would have been unrealistic”. Waarom dit 
onrealistisch werd geacht werd echter niet beargumenteerd  
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slachtofferschap in New York en kreeg elk slachtoffer een alarmfluit (‘personal shriek alarm’) 
uitgereikt, waarmee potentiële daders konden worden afgeschrik t (Davis & Smith, 1994, p. 
61). Slachtoffers in de controleconditie bleken vaker eerder slachtoffer van een misdrijf te zijn 
geweest dan slachtoffers in de interventieconditie (Davis & Smith, 1994, p. 60). 
 
Resultaten 
Slachtoffers die de interventieconditie hadden ondergaan scoorden hoger op verkregen kennis 
omtrent preventievaardigheden42 dan slachtoffers in de controleconditie, nadat gecontroleerd 
was voor leeftijd, geslacht, sociaal-economische status en eerdere slachtofferervaringen. Het 
effect voor sociaal-economische status was in deze analyse ook significant; slachtoffers met 
een hogere sociaal-economische status rapporteerden meer kennis dan slachtoffers me t een 
lagere sociaal-economische status. Angst voor criminaliteit één maand na de interventie werd 
alleen voorspeld door angst voor criminaliteit voorafgaande aan de interventie. Het effect van 
het programma op herhaald slachtofferschap werd 12 maanden nadat het gesprek tussen de 
‘counsellor’ en het slachtoffer had plaatsgevonden gemeten. Wederom werden slachtoffers 
per post en telefonisch benaderd. 119 Van hen konden bevraagd worden op nieuwe 
slachtofferervaringen (53% van de controlegroep en 70% van de experimentele groep). Non-
responders waren jonger, vaker van het mannelijke geslacht en slachtoffers van geweld dan 
responders. 23% van de respondenten gaf aan opnieuw slachtoffer te zijn geworden 
gedurende de periode van follow-up: 46% van de nieuwe slachtofferervaringen betrof 
inbraken, 35% beroving en 9% geweld. Slachtoffers in de interventiegroep waren minder 
vaak opnieuw slachtoffer geworden dan slachtoffers in de controleconditie (19% versus 29%), 
maar dit verschil was niet significant. Ook nadat gecontroleerd werd voor eventuele effecten 
van leeftijd, geslacht, sociaal-economische status en eerdere slachtofferervaringen, kon geen 
effect op herhaald slachtofferschap worden waargenomen (Davis & Smith, 1994, p. 64-65).  
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie beoogde via het aanleren van preventievaardigheden aan slachtoffers een 
afname van slachtofferschap van seksueel geweld te realiseren en was dus persoonsgericht 
van aard.  
 
Preventievorm 
De interventie werd alleen aangeboden aan slachtoffers; sprake was dus van tertiaire 
preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een theorie. Verondersteld lijkt 
te zijn dat slachtoffers van uiteenlopende vormen van criminaliteit het risico op herhaling 
kunnen voorkomen door hen preventievaardigheden aan te leren. Gedacht werd dat dit kon 
worden gerealiseerd door hen tijdens een individueel gesprek te vragen of zij door anders te 
handelen hadden kunnen voorkomen dat zij slachtoffer zouden worden en hen te wijzen op 
mogelijke verbanden met eerdere slachtofferervaringen. Voorts werd gedacht dat 
preventievaardigheden konden worden aangeleerd door scenario’s van woninginbraken en 
geweldplegingen voor te leggen en te vragen hoe slachtofferschap in het betreffende scenario 
had kunnen worden voorkomen. 

                                                 
42 Kennis omtrent preventievaardigheden was alleen na de interventie gemeten (Davis & Smith, 1994, p. 62). 
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Effectiviteit 
De interventie had geen effect op herhaald slachtofferschap. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 4 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een quasi-experimentele setting, waarbij de 
deelnemers niet ‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen en werd 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen en mogelijke andere storende variabelen. 
 
 
3.4.2 Preventie vanuit een eerstehulpafdeling: een eenmalig experiment in Chicago 
 
Projectbeschrijving 
Zun, Downey en Rosen (2006) hebben onderzocht of herhaling van betrokkenheid bij 
geweldsincidenten onder zwarte jongeren en jongeren van Latijns-Amerikaanse afkomst in de 
stad Chicago kon worden voorkomen door hen een hulpverleningstraject aan te bieden op het 
moment dat zij binnenkomen op een eerstehulpafdeling met verwondingen tengevolge van 
een geweldsincident.  
 
De studie liep van juli 1998 tot oktober 1999 en werd uitgevoerd via de eerste hulpafdeling 
van een ziekenhuis in Chicago dat jaarlijks aan ongeveer 43.000 zwarte patiënten en patiënten 
van Latijns-Amerikaanse afkomst medische hulp verleent. Slachtoffers kwamen onder meer 
in aanmerking voor deelname aan de studie, indien zij zich in de leeftijd van 10 tot 24 jaar 
bevonden, levensbedreigende of ledematenbedreigende verwondingen hadden opgelopen en 
op het moment van binnenkomst in staat waren tot communicatie. De interventie bestond uit 
‘case management’ gedurende een periode van zes maanden. Gedurende de eerste twee 
maanden vonden wekelijks individuele gesprekken tussen de ‘casemanager’ en het slachtoffer 
plaats. Gedurende de tweede periode van twee maanden werd de frequentie van de 
gesprekken teruggebracht naar één keer per twee weken. Tijdens de laatste twee maanden 
vond nog alleen aan het einde van de maand een gesprek plaats. Tijdens de eerste gesprekken 
werd het slachtoffer door de ‘casemanager’ voorzien van informatie over diverse vormen van 
hulpverlening die beschikbaar waren en werd in onderling overleg een plan opgesteld over het 
verdere verloop van de interventie. Instanties waarop het slachtoffer een beroep wenste te 
doen werden door de ‘casemanager’ gecontacteerd. Latere bijeenkomsten konden onder 
andere bestaan uit trainingen waarin de regulering van boosheid en conflicthantering centraal 
stonden. Voortdurend werd stilgestaan bij de voordelen van deelname aan het programma. 
Slachtoffers in de controlegroep ontvingen alleen een folder met informatie over 
hulpverleningsinstanties waar zij een beroep op konden doen (Zun, Downey, & Rosen, 2006, 
p. 10). Toewijzing aan één van beide condities geschiedde via een ‘random’ procedure (Zun, 
Downey, & Rosen, 2006, p. 10). Gedurende de studieperiode werden 626 slachtoffers van 
geweld gezien op de eerstehulpafdeling. 238 Van hen voldeden aan de inclusiecriteria. In 16 
van deze gevallen werd deelname geweigerd. Slachtoffers in de interventieconditie en 
slachtoffers in de controleconditie verschilden op het moment van inclusie niet van elkaar op 
demografische kenmerken (Zun, Downey, & Rosen, 2006, p. 10). 
 
De interventie had tot doel gedragsveranderingen onder jongeren te initiëren, waardoor zij een 
minder groot risico liepen in de toekomst betrokken te raken bij een geweldsincident. De 
werkzaamheid van de interventie werd gebaseerd op een niet nader gespecificeerd model over 
het veranderen van gezondheidsgerelateerde gedragingen. Verondersteld werd dat jongeren 
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alleen dan bereid zijn hun gedragingen aan te passen, indien 1) zij zich bewust zijn van het 
risico om betrokken te raken bij een geweldsincident, 2) hun gedrag in belangrijke mate kan 
bijdragen aan de ernst van het geweld dat tegen hen gebruikt zou kunnen worden en 3) inzien 
welke positieve gevolgen het ondergaan van een interventie met zich mee zou kunnen 
brengen (Zun, Downey, & Rosen, 2006, p. 9)43.  
 
Resultaten 
Het effect van de interventie op herhaald slachtofferschap werd in kaart gebracht aan de hand 
van follow-up interviews met slachtoffers zes en twaalf maanden na de start van de 
interventie. De follow-up interviews werden uitgevoerd door de bij het project betrokken case 
managers. Aan de eerste follow-up deden 188 slachtoffers (164 mannen en 24 vrouwen) mee, 
aan de tweede 161. Van verschillen tussen responders en non-responders wordt door de 
onderzoekers (Zun, Downey, & Rosen, 2006) geen melding gemaakt. Op basis van een 
continue maat van slachtofferschap bleek op geen van beide follow-up momenten sprake te 
zijn van verschillen in hervictimisatie tussen slachtoffers die hadden deelgenomen aan de 
interventie en slachtoffers in de controlegroep. Twaalf maanden na inclusie in de studie kon 
echter wel een significant verschil in nieuwe slachtofferervaringen worden gevonden, 
wanneer werd uitgegaan van een dichotome maat van slachtofferschap; 20,3% van de 
slachtoffers in de controleconditie waren opnieuw slachtoffer geworden, terwijl dit voor 
slechts 8,1% van de slachtoffers in de interventiegroep gold. Vermeld dient hierbij echter te 
worden dat deze percentages betrekking hadden op zeer kleine absolute aantallen. Het 
gevonden significante verschil was dus mogelijk onbetrouwbaar. Niet werd gecontroleerd 
voor eventuele verschillen in eerdere slachtofferervaringen (Zun, Downey, & Rosen, 2006, p. 
11-12). 
 
 
Beoordelingskader 
 
Aard van de getroffen maatregelen 
De interventie was persoonsgericht van aard; de individuele begeleiding door de 
‘casemanager’ gedurende een periode van zes maanden had tot doel het gedrag van 
geweldsslachtoffers te veranderen, zodat zij in de toekomst een minder groot risico liepen 
opnieuw betrokken te raken bij een geweldsincident.  
 
Preventievorm 
De interventie werd alleen aangeboden aan slachtoffers; sprake was dus van tertiaire 
preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een theorie. Verondersteld lijkt 
te zijn dat het risico op herhaling kon worden gereduceerd door slachtoffers tijdens een 
langdurige cyclus van individuele gesprekken informatie te verschaffen over beschikbare 
vormen van hulpverlening, contact te leggen met instanties waarop het slachtoffer een 
beroep wenste te doen en hen te leren omgaan met conflicten en gevoelens van boosheid. 
 
Effectiviteit 
Twaalf maanden na inclusie in de studie was sprake van een significant verschil tussen de 
interventie- en controlegroep in nieuwe slachtofferervaringen; in de interventiegroep waren 
                                                 
43 Het lijkt hierbij te gaan om een gemodificeerde versie van het Health Belief Model, waaraan werd gerefereerd 
in noot 39.  
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minder deelnemers opnieuw slachtoffer geworden dan in de controlegroep, zij dat niet kan 
worden uitgesloten dat dit resultaat onbetrouwbaar is vanwege het kleine aantal slachtoffers 
in beide condities. Verschillen in hervictimisatie werden niet gevonden op basis van een 
continue maat van slachtofferschap. 
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers 
‘random’ aan één van de drie condities werden toegewezen. 
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4. Samenvatting resultaten, discussie en aanbevelingen 
 
 
4.1 Samenvatting resultaten  
 
In het onderhavige rapport werd verslag gedaan van de resultaten van een research synthese 
op het gebied van maatregelen ter preventie van herhaald slachtofferschap. In kaart werd 
gebracht welke preventiemaatregelen op hun effectiviteit werden onderzocht en in welke 
context(en) eventuele resultaten werden behaald. Elke geselecteerde studie werd beoordeeld 
op grond van de Scientific Methods Scale. Dit is een vijfpuntsschaal die is ontwikkeld door de 
Campbell Collaboration en vormt een instrument waarmee de methodologische kwaliteit van 
een effectevaluatie kan worden uitgedrukt. Op basis van het beschikbare bronmateriaal werd 
getracht tot een (re)constructie te komen van de mechanismen die op voorhand verondersteld 
werden aan de werkzaamheid van een maatregel ten grondslag te liggen. Dit is in 
overeenstemming met het Context-Mechanism-Outcome - model van Pawson en Tilley 
(1997). Voorzover studies de effectiviteit van dezelfde of gelijksoortige interventies in 
verschillende contexten hadden geëvalueerd werden zij geacht te behoren tot hetzelfde 
cumulatieve evaluatieproces.  
 
In totaal werden zes cumulatieve evaluatieprocessen onderscheiden: één op het gebied van 
woninginbraak, één op het gebied van inbraak bij kleine zelfstandigen, drie op het gebied van 
huiselijk geweld en één op het gebied van seksueel geweld. Twee studies maakten geen deel 
uit van een cumulatief evaluatieproces. Deze studies werden als reststudies aangemerkt. 
Opvallend was dat geen enkele studie betrekking had op in een Nederland geïmplementeerd 
project. 
 
De preventieprojecten binnen het cumulatieve evaluatieproces dat betrekking had op studies 
over de preventie van woninginbraak gingen uit van een aanpak die vaak wordt aangeduid als 
situationele criminaliteitspreventie; door tegelijkertijd verschillende maatregelen te treffen en 
zo de gelegenheid tot het plegen van criminaliteit weg te nemen werd getracht tot een reductie 
van (herhaald) slachtofferschap te komen. In de twee projecten werden woonhuizen op 
verschillende manieren extra beveiligd (diverse vormen van ‘target hardening’ of ‘security 
upgrading’) teneinde de gelegenheid tot het plegen van inbraak zoveel mogelijk weg te 
nemen. Hiernaast werden buurtwachten opgericht (‘neighbourhood watch’ of ‘cocoon 
watch’). Deze vormen van preventie werden als effectief gekwalificeerd. Twee andere 
projecten vormden daarentegen aanleiding om maatregelen die enkel bestaan uit het 
verschaffen van preventieinformatie en inlichten c.q. voorlichten van buren  als niet-effectief 
aan te merken.  
 
De effectiviteit van de preventiemaatregelen binnen het cumulatieve evaluatieproces op het 
gebied van inbraak bij kleine zelfstandigen kon niet worden beoordeeld vanwege de 
gebrekkige methodologische kwaliteiten van de studies binnen deze verzamelingen. Evenals 
de woninginbraakprojecten leken de interventies primair tot doel te hebben gehad de 
gelegenheid tot het plegen van inbraak weg te nemen. De maatregelen bestonden 
voornamelijk uit diverse vormen van extra beveiliging.  
 
Ook twee projecten die een reductie van herhaling van slachtofferschap van huiselijk geweld 
beoogden trachtten dit te realiseren via gelegenheidsbeperkende maatregelen. Onder meer 
informatieverschaffing en de installatie van (draagbare) alarms maakten deel uit van beide 
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projecten. De methodologische kwaliteiten van deze studies lieten het echter niet toe deze 
algemene delers te kwalificeren in termen van effectiviteit.  
De resultaten van de studies die de effectiviteit van politie- interventies op het gebied van 
huiselijk geweld hebben geëvalueerd waren niet eenduidig; zowel positieve als negatieve 
effecten op herhaald slachtofferschap werden waargenomen. Hierdoor was het onmogelijk 
een uitspraak omtrent de effectiviteit van arrestatie te doen. Een uitzondering hierop vormden 
de resultaten met betrekking tot het effect van arrestatie onder daders met een baan. In alle 
drie de studies die dit onderzochten (Milwaukee, Miami en Colorado Springs) recidiveerden 
gearresteerde daders met een baan minder vaak dan werkloze daders die waren gearresteerd. 
Gesuggereerd werd dat daders met een baan bang zijn die te verliezen als gevolg van de 
arrestatie.  
 
De studies binnen het cumulatieve evaluatieproces over Second Responder Programs op het 
gebied van huiselijk geweld toonden een negatief effect voor (de combinatie van) tweede 
huisbezoeken door een politieagent en een maatschappelijk werker en 
voorlichtingscampagnes aan; beide interventies leiden tot een toename van nieuwe meldingen 
van geweld en werden om die reden als niet-effectief gekwalificeerd. Opgemerkt werd dat de 
negatieve effecten van beide interventies ook positief kunnen worden uitgelegd; mogelijk 
hebben zij tot een vergroting van de aangiftebereidheid van slachtoffers geleid.  
 
Voorlichting aan vrouwelijke universiteitsstudenten over seksueel geweld werd als een niet-
effectieve vorm van preventie gekwalificeerd. In vijf van de zeven studies die deze vorm van 
preventie hebben onderzocht kon een effect op herhaald slachtofferschap worden 
waargenomen. In twee studies werd wel een effect gevonden; in één studie werd een effect op 
herhaald slachtofferschap van verkrachting waargenomen (deelnemers in de 
interventieconditie werden minder vaak opnieuw verkracht) en in een andere studie werd een 
effect gevonden voor deelnemers in de interventieconditie die slachtoffer werden nadat zij 
waren voorgelicht; in de periode na hun slachtofferervaring werden zij minder vaak opnieuw 
slachtoffer. Betoogd werd dat voorlichting alleen onvoldoende lijkt te zijn om tot een reductie 
van herhaald slachtofferschap te komen.  
 
4.2 Discussie  
 
Wanneer de verschillende cumulatieve evaluatieprocessen worden ove rzien, dan vallen 
globaal twee zaken op: 
 
1) In de eerste plaats valt op dat slechts enkele projecten aandacht hadden voor 

(wetenschappelijke) theorieën bij het ontwikkelen van preventiemaatregelen. Theorieën 
kunnen als uitgangspunt dienen bij het ontwerpen van efficiënte preventiestrategieën 
(Pawson, 2003; Van de Bunt, 2004), zeker wanneer nog niets of weinig bekend is over 
hun werkzaamheid in andere contexten.  
 

2) In de tweede plaats valt op dat bij de opzet van veel projecten geen of nauwelijks rekening 
is gehouden met de mogelijkheid van een effectevaluatie  of onvoldoende is stilgestaan bij 
de methodologische vereisten waaraan moet zijn voldaan om met enige zekerheid 
eventuele effecten aan de gepleegde interventies te kunnen toeschrijven. Zo was in de 
meeste projecten bij aanvang van de implementatiefase onduidelijk op welke slachtoffers 
de betreffende maatregel(en) zich zouden gaan richten; alleen de studies op het gebied van 
seksueel geweld en de twee reststudies maakten gebruik van een tevoren vastgestelde 
onderzoeksgroep. Dit had onder meer tot gevolg dat politiebestanden of studiedeelnemers 
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met terugwerkende kracht moesten worden bevraagd op eerdere slachtofferervaringen om 
een soort voormeting te kunnen reconstrueren. Eigenlijke voormetingen waren in die 
gevallen namelijk onmogelijk. Politieregistraties zijn in veel gevallen echter onvolledig 
vanwege de verminderde aangiftebereidheid onder slachtoffers die herhaaldelijk 
gevictimiseerd worden (e.g., Van Dijk, 2001). Aangiftebereidheid ‘an sich’ lijkt 
bovendien afhankelijk te zijn van het type delict waarvan men slachtoffer is geworden. 
Terwijl het percentage slachtoffers van vermogensdelicten, zoals diefstal van persoonlijke 
eigendommen en (poging tot) inbraak, hiervan aangifte doen, in geïndustrialiseerde landen 
gemiddeld 47% bedraagt, doet gemiddeld 22% van de slachtoffers van seksuele delicten 
daarvan aangifte (Van Dijk, Van Kesteren, & Smit, 2007). Voorts lijken culturele  
verschillen in acceptatie van deviante gedragingen en vertrouwen in de politie een rol te 
spelen bij de beslissing om aangifte te doen (e.g., Van Dijk, 2008). Zolang de 
aangiftebereid van slachtoffers voor en na implementatie van een preventiemaatregel 
gelijk blijft, kan (herhaald) slachtofferschap op basis van politieregistraties op een 
betrouwbare manier in kaart worden gebracht. Dit wordt echter anders, wanneer de 
getroffen maatregelen de mate van aangiftebereidheid beïnvloedt. Dit lijkt bijvoorbeeld 
het geval te zijn geweest bij de Second Responder Programs in New York. In deze twee 
projecten leidden de gepleegde interventies tot een toename van het aantal meldingen van 
huiselijk geweld, maar niet gezegd is dat deze toename tevens een toename van herhaald 
slachtofferschap vertegenwoordigde. De programmamakers hebben getracht dit probleem 
te omzeilen door herhaald slachtofferschap ook met behulp van een vragenlijst in kaart te 
brengen. Het selecteren van een groep slachtoffers en die vervolgens bevragen op (eerdere 
en nieuwe) slachtofferervaringen betreft echter een geheel andere operationalisatie van 
herhaald slachtofferschap oplevert dan analyse van politiegegevens. Retrospectieve 
bevraging van slachtoffers herbergt bovendien het risico van een vertekende respons 
tengevolge van verstoringen in het terughalen van herinneringen (Gremy, 2007).  

 
Een tweede methodologisch probleem heeft betrekking op de samenstelling van de 
onderzoeksgroep. In veel gevallen was het onmogelijk politiebestanden of andere 
bestaande registraties op het niveau van het individuele slachtoffer te raadplegen en kon 
bijvoorbeeld alleen inzicht worden verkregen in het aantal herhalingen binnen een gebied 
over een bepaalde periode. In zulke gevallen werd het effect van een maatregel in kaart 
gebracht door het aantal herhalingen voor implementatie van een preventiemaatregel te 
vergelijken met het aantal herhalingen tijdens en na afloop van het betreffende project en 
te bezien of verschillen bestonden tussen het interventiegebied en een (ve rgelijkbaar) 
controlegebied. Deze aanpak sluit weliswaar aan bij de verscheidenheid van definities die 
worden gehanteerd van het begrip herhaald slachtofferschap en wordt voor beleidsmakers 
wellicht gerechtvaardigd door de idee dat een reductie van herhaald slachtofferschap een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van criminaliteit in het algemeen, 
maar niet is gezegd dat een dergelijke analyse van onderzoeksgegevens ook inzicht geeft 
in de mate waarin kan worden voorkomen dat eenzelfde slachtoffer of object van 
slachtofferschap opnieuw slachtoffer wordt. Zeer waarschijnlijk is namelijk dat de 
aantallen die met elkaar vergeleken worden betrekking hebben op verschillende personen 
en/of objecten.  
 
Tenslotte werd in een aantal projecten gebruik gemaakt van een pakket van verschillende 
typen maatregelen om tot een reductie van herhaald slachtofferschap te komen. Dit geldt 
voor de (woning-)inbraakprojecten als enkele projecten op het gebied van huiselijk 
geweld. Zoals eerder werd opgemerkt is bij zo’n ‘cocktail’ van maatregelen problematisch 
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dat niet precies kan worden vastgesteld welke elementen verantwoordelijk zijn voor het 
optreden of uitblijven van een effect.  

 
4.3 Aanbevelingen 
 
Aanbeveling 1: Gebruikmaking van theorieën 
Preventiemaatregelen dienen bij voorkeur te worden gebaseerd op (wetenschappelijke) 
theorieën. Zoals ook hierboven werd opgemerkt, geldt dit vooral wanneer nog geen 
empirische resultaten bekend zijn uit andere, vergelijkbare contexten; op basis van theorieën 
kunnen in zulke gevallen verwachtingen worden geformuleerd met betrekking tot de 
werkzaamheid van een interventie. Hierbij dient goed in het oog te worden gehouden dat niet 
elke willekeurige theorie voldoende is om gerechtvaardigde verwachtingen met betrekking tot 
het effect van een maatregel te kunnen formuleren. Bij het kiezen van een geschikte 
theoretische grondslag moet een onderscheid worden gemaakt tussen projecten die preventie 
van herhaald slachtofferschap trachten te realiseren via de context van het slachtoffer en 
programma’s die voor een persoonsgerichte aanpak kiezen.  
 
A. Contextgerichte maatregelen 
Evenals de context van de dader, bestaat de context van het slachtoffer uit twee elementen: de 
materiële en geografische omgeving en de dader. In het eerste geval zou aansluiting kunnen 
worden gezocht bij de gelegenheidstheorie  en de routineactiviteitentheorie door maatregelen 
te ontwikkelen die respectievelijk de gelegenheid om een misdrijf te plegen (gedeeltelijk) 
wegnemen dan wel de kwetsbaarheid van het slachtoffer of het object van slachtofferschap 
verlagen. De Engelse inbraakprojecten uit de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw geven 
enkele voorbeelden van preventiemaatregelen die ook voor de Nederlandse context nog steeds 
zeer bruikbaar kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor het project in het Australische Beenleigh. 
Met name het treffen van recht-toe-recht-aan maatregelen, zoals het beter beveiligen van 
woonhuizen door middel van het aanbrengen van extra sloten op ramen en deuren, het 
installeren van dubbel glas (en eventueel de aanleg van alarmsystemen) en het instellen van 
buurtwachten lijkt goed te werken. De overheid zal hierbij een actieve trekkersrol moeten 
vervullen, die uit meer bestaat dan alleen informatieverschaffing. Voorkomen moet namelijk 
worden dat men wel de noodzaak inziet van betere beveiliging het eigen huis, maar te lang 
wacht met het daadwerkelijk treffen van maatregelen. Gedacht zou kunnen worden aan het 
van overheidswege opleggen van een verplichting aan woningeigenaren om binnen een 
vastgestelde periode te voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Thans bestaat zo’n 
verplichting niet. Denkbaar is dat eerst op bepaalde lokaties (op projectbasis) een dergelijke 
verplichting van kracht wordt, alvorens tot landelijke implementatie wordt overgegaan. Voor 
het treffen van maatregelen zouden subsidies beschikbaar gesteld kunnen worden, waarbij de 
hoogte van het compensatiebedrag afhankelijk zou kunnen worden gesteld van de grootte van 
de woning. Ook ten aanzien van winkel- en bedrijfspanden zou een soortgelijk initiatief 
kunnen worden genomen.  
In het tweede geval moet te rade worden gegaan bij theorieën die iets zeggen over 
gedragsveranderingen onder daders of veranderingen van deviante gedragingen in het 
algemeen. Een voorbeeld hiervan vormt de Deterrence Theory. Op grond van deze theorie (en 
de rationele keuzetheorie) kunnen maatregelen worden getroffen die kosten of verliezen voor 
daders met zich meebrengen die zij niet willen maken of niet kunnen lijden. Zo lijken 
gearresteerde daders van huiselijk geweld met een baan niet het risico te willen nemen 
opnieuw te worden gearresteerd en tijdelijk in hechtenis te worden genomen uit angst om hun 
baan te verliezen. Dit volgt uit de politie- interventiestudies op het gebied van huiselijk 
geweld. Arrestatie zou ook in de Nederlandse context kunnen worden ingezet als 
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preventiemiddel. Omdat het hierbij gaat om de toepassing van een wettelijk dwangmiddel, 
kleeft hieraan echter een belangrijk juridisch bezwaar: door op een bepaalde lokatie daders 
standaard op te pakken en op een andere niet, ontstaat rechtsongelijkheid. In tegenstelling tot 
de Verenigde Staten, waar lokale overheden veel meer eigen regelmogelijkheden en 
bevoegdheden hebben, zal dit op landelijk niveau geregeld moeten worden. De projecten op 
het gebied van mediation bij de rechterlijke macht kunnen hierbij als voorbeeld dienen (e.g., 
Pel, 2000; Combrink-Kuiters, Niemeijer, & Ter Voert, 2003).  

 
B. Persoonsgerichte maatregelen 
Ook persoonsgerichte preventiemaatregelen kunnen worden gebaseerd op theorieën over 
gedragsverandering, zij het dat niet het gedrag van de dader maar dat van het slachtoffer 
hierbij centraal staat. Eén van de projecten op het gebied van seksueel geweld (studie 6) kan 
dienen als voorbeeld voor projecten die bestaan uit persoonsgerichte interventies. In deze 
studie werd de inhoud van gepleegde interventie expliciet gebaseerd op twee psychologische 
theorieën: het Elaboration Likelihood Model en de Sociale Leertheorie. Beide worden (naast 
andere theorieën) veelvuldig gebruikt in gezondhe idsbevorderend onderzoek (e.g., Bennett, 
2000). Weliswaar werden in de betreffende studie geen effecten van de interventie 
waargenomen, maar hiermee is niet gezegd dat onder andere omstandigheden evenmin een 
reductie van herhaald slachtofferschap kan worden gerealiseerd. Dat geen effecten op 
(herhaald) slachtofferschap werden gevonden heeft namelijk mogelijk te maken met enkele 
methodologische artefacten. Dit wil zeggen dat het uitblijven van een effect voortvloeit uit de 
gehanteerde onderzoeksopzet en niet het gevolg is van een gebrekkige werking van de 
gepleegde interventie. Hiervoor kunnen de volgende argumenten worden gegeven:  
 

- De interventie bestond uit slechts één sessie. Van eenmalige interventies is echter 
bekend dat zij niet of nauwelijks in staat zijn gedragsveranderingen te realiseren 
(Breitenbecher & Scarce, 1999, p. 471); dit blijkt onder meer uit onderzoek naar 
eenmalige interventies die tot doel hebben het seksueel gedrag van jongeren te 
veranderen zodat ongewenste zwangerschappen en de overdracht van geslachtsziekten 
kunnen worden voorkomen (e.g., Schinke, Forgey, & Orlandi, 1996).   

 
- In geen enkele studie werd gecontroleerd voor psychopathologiescores voorafgaande 

aan de interventie, terwijl die een indicatie hadden kunnen vormen voor de kans op 
herhaling van slachtofferschap; de kans op revictimisatie lijkt bijvoorbeeld mede 
bepaald te worden door bestaande niveaus van posttraumatische stress (Winkel, 2005; 
Winkel 2007). Het kan dus zo zijn dat zich in de interventieconditie wel degelijk een 
effect heeft gesorteerd, maar dat dit onzichtbaar is gebleven doordat zich in de 
interventieconditie meer deelnemers met een hoge score op psychopathologie 
bevonden dan in de controleconditie.  

 
- De vraag kan worden opgeworpen of seksueel geweld onder studenten dermate vaak 

voorkomt dat preventiemaatregelen geïndiceerd waren. De onderzoekers (Gidycz et 
al., 2001) laten zich niet uit over het aantal eerdere slachtofferervaringen onder de 
deelnemers. Indien sprake is van lage ‘base rates’ (van eerste incidenten), is de kans 
op herhaling van slachtofferschap zo klein dat reeds om die reden geen substantiële 
effecten mogen worden verwacht (e.g., Forrester, Chatterton, & Pease, 1988, p. 19). 
Bij een kans van één op tien om eenmalig slachtoffer te worden binnen een bepaalde 
periode geldt bijvoorbeeld dat de kans om vervolgens nogmaals slachtoffer te worden 
één op honderd bedraagt. Tenzij sprake is van een enorm grote onderzoeksgroep, lijkt 
het vanuit statistisch oogpunt niet realistisch om te verwachten dat een interventie die 
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is gericht op het reduceren van deze toch al kleine kans een substantieel effect zal 
sorteren. (Terzijde zij opgemerkt dat het treffen van maatregelen onder een groep 
mensen die reeds slachtoffer zijn geworden de meest praktische manier is om dit 
probleem te voorkomen.) 

 
Kortom, gesteld dat zich onder de deelnemers (te) weinig slachtoffers bevonden, dan kan niet 
worden uitgesloten dat de interventie had kunnen leiden tot een reductie van herhaald 
slachtofferschap, 1) wanneer rekening zou zijn gehouden met bestaande niveaus van 
psychopathologie en 2) de interventie vaker dan één keer zou zijn uitgevoerd.  
 
Met het oog op de ontwikkeling van een concreet preventietraject kan niet worden volstaan 
met te wijzen op de methodologische tekortkomingen van projecten in het buitenland. 
Zinvoller is het om aan te geven hoe in toekomstige projecten op een gerichte manier gebruik 
kan worden gemaakt van het Elaboration Likelihood Model en de Sociale Leertheorie als 
uitgangspunten voor preventie. In het vervolg zullen hiertoe enkele suggesties worden gedaan. 
Met name het Elaboration Likelihood Model lijkt een bruikbaar kader voor het ontwikkelen 
van preventiestrategieën te bieden.  
 
Het Elaboration Likelihood Model als uitgangspunt van preventie 
Waaruit een interventie die gebaseerd wordt op het Elaboration Likelihood Model dient te 
bestaan is in belangrijke mate afhankelijk van de kenmerken van de ‘target group’. Interessant 
en zeer de moeite waard is in dit verband een artikel van Wilson (2007), waarin zij beschrijft 
hoe een campagne die tot doel heeft gezondheidsgedrag te bevorderen kan worden opgezet 
met behulp van het Elaboration Likelihood Model. De strategie die zij schetst kan ook 
gebruikt worden in het kader van de preventie van herhaald slachtofferschap en bestaat 
globaal uit twee stappen: een ‘audience analysis’ en het ontwikkelen van de boodschap 
waarbij de informatie wordt overgedragen.  
 
‘Audience analysis’ 
Voorafgaande aan het opzetten van een informatiecampagne dient volgens Wilson (2007) een 
‘audience analysis’ te worden uitgevoerd. Hiervoor kunnen verschillende 
onderzoeksmethoden worden gebruikt: raadpleging van eerder onderzoek, het afnemen van 
een vragenlijst onder de doelgroep (‘target group’), het instellen van focusgroepen en houden 
van diepte- interviews. Zo’n ‘audience analysis’ kan inzicht geven in de verschillende 
behoeften, het kennisniveau en gewoonten van de leden van de ‘target group’. Op basis van 
de verkregen inzichten kan de ‘target group’ in verschillende segmenten worden in gedeeld. 
In het kader van een preventieproject op het gebied van herhaald slachtofferschap van 
huiselijk geweld zou bijvoorbeeld een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen 
slachtoffers die aangifte hebben gedaan bij de politie van mishandeling en slachtoffers die  dat 
niet hebben gedaan, slachtoffers die bescherming hebben gezocht bij een professionele 
hulpverleningsinstantie of binnen het eigen sociale netwerk en slachtoffers die nog steeds met 
hun partner in één huis wonen (bijvoorbeeld omdat zij bedreigd worden door de dader of een 
ander familielid), slachtoffers die het gewelddadige gedrag van hun partner afkeuren en 
slachtoffers die het gebruik van geweld door hun partner (bijvoorbeeld op grond van hun 
geloofsovertuiging) gelegitimeerd achten etc. Ook kan het van belang zijn om een 
onderscheid te maken wat betreft de capaciteiten (‘capabilities’) van de leden van de 
doelgroep, bijvoorbeeld door na te gaan welk opleidingsniveau zij hebben genoten en in 
welke mate zij de Nederlandse taal beheersen. Informatie met het oog op het voorkomen van 
herhaling van slachtofferschap dient op al dit soort individuele factoren te worden afgestemd. 
Het heeft bijvoorbeeld weinig zin Turkse vrouwen te wijzen op de juridische stappen die zij 
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tegen hun gewelddadige partner kunnen ze tten, indien zij vrezen voor uitstoting door de eigen 
familie. De belangrijkste informatie die een ‘audience analysis’ kan opleveren heeft echter 
betrekking op de behoefte die men heeft aan informatie; alleen personen die behoefte hebben 
aan informatie zullen die informatie als relevant voor zichzelf beschouwen en verwerken via 
‘central processing’ (Petty, Kasmer, Haugvedt, & Cacioppo, 1987). Dit geldt ook voor 
slachtoffers; alleen wanneer zij de behoefte hebben om te worden geholpen, zullen zij 
informatie over het voorkomen van herhaling ter harte nemen. 
 
Het ontwikkelen van een effectieve preventieboodschap 
Bij het ontwikkelen van de boodschap zijn volgens Wilson (2007) vier zaken van belang: 
 

- de informatie dient een conclusie te bevatten en voldoende specifiek te zijn; 
boodschappen waarin wordt aangegeven wat men het best kan doen en hoe men dat 
moet doen zijn het meest efficiënt. Het voorhouden van meerdere opties zonder aan te 
geven welke daarvan de beste is lijkt niet efficiënt te zijn, ook niet onder intelligente 
mensen (O’Keefe, 1987; Hewitt, 1972). Het zou bijvoorbeeld beter zijn slachtoffers 
van woninginbraak te adviseren extra en betere sloten te (laten) installeren dan 
meerdere verschillende beveiligingsmogelijkheden te opperen en in het midden te 
laten wat men het beste kan doen.  

 
- de informatie dient bij voorkeur tweezijdig te zijn; de boodschap dient argumenten 

vóór en tegen het standpunt van de boodschapper te bevatten (O’Keefe, 1999). De 
tegenargumenten dienen tijdens de boodschap resoluut van de hand te worden 
gewezen. Aansluitend bij het vorige voorbeeld zou kunnen worden stilgestaan bij de 
hoge kosten van het aanbrengen van sloten om vervolgens aan te geven dat die bij 
lange na niet opwegen tegen de kosten die een nieuwe inbraak met zich kan brengen.  

 
- de informatie dient een beroep te doen op gevoelens van angst; de boodschap dient te 

wijzen op de mogelijke negatieve gevolgen van niet-naleving (e.g., Witte & Allen, 
2000). Ingeval van slachtoffers is dit in de eerste plaats het risico op herha ling, maar 
ook voorstelbaar lijkt dat een stap verder wordt gegaan door tevens te wijzen op de 
gevolgen van herhaling. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen bijvoorbeeld 
worden gewezen op het risico op blijvend letsel, wanneer zij de vervolging van de 
dader frustreren door geen aangifte tegen hem te doen. Met behulp van statistieken 
zou kunnen worden aangegeven hoe groot de kans op herhaling is en dat die kans vele 
malen groter is dan de kans om voor het eerst slachtoffer te worden. 

 
De Sociale Leertheorie als uitgangspunt van preventie 
Winett et al. (1999) suggereren dat interventies die worden gebaseerd op de Sociale 
Leertheorie alleen dan gedragsveranderingen kunnen bewerkstelligen, wanneer sprake is van 
sterke sociale connecties tussen de onderzoeksdeelnemers. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan 
uit gedeelde waarden (en normen) of religieuze opvattingen. Onder de sociale druk van de 
aanwezigheid van andere (gerespecteerde) groepsleden zullen sneller veranderingen kunnen 
worden gerealiseerd. Bovendien zullen die vanwege het voortdurende contact tussen de 
groepsleden blijvend van aard zijn. Met name binnen kleine ‘social units’ zou de Sociale 
Leertheorie volgens Winett et al. toegepast kunnen worden. Gedacht kan hierbij worden aan 
hechte geloofsgemeenschappen, maar ook aan teams van werknemers. In het kader van 
herhaald slachtofferschap zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan een groep 
werknemers die, bijvoorkeur op dezelfde lokatie, hetzelfde beroep uitoefenen of binnen 
dezelfde sector werkzaam zijn en uit hoofde van hun functie regelmatig met agressie worden 
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geconfronteerd, zoals buschauffeurs die in dezelfde stad hun ritten rijden of agenten die deel 
uitmaken vanhetzelfde korps. In zulke gevallen zouden, vergelijkbaar met de studies op het 
gebied van seksueel geweld, via videoboodschappen die zijn ingesproken door collega’s en 
rollenspellen met collega’s gedragsveranderingen kunnen worden gerealiseerd die het risico 
op (herhaling van) slachtofferschap doen afnemen.  
 
Aanbeveling 2: Het hanteren van een deugdelijke onderzoeksopzet 
Een belangrijke vraag die programmamakers zich zullen moeten stellen is of een 
deugdelijkeonderzoeksopzet kan worden gehanteerd. Dit houdt in dat op voorhand duidelijk 
moet zijn of eventuele effecten op methodologische gronden achteraf (d.w.z., tijdens een 
effectevaluatie) kunnen worden toegeschreven aan de getroffen maatregel(en). De door de 
Campbell Collaboration opgestelde criteria kunnen hierbij als leidraad dienen.  

 
Met name ingeval van projecten die zijn gericht op de materiële context van slachtoffers moet 
men bedacht zijn op methodologische obstakels. In zulke gevallen is het gewenst dat voor 
implementatie van concrete maatregelen de onderzoekssubjecten worden geïdentificeerd op 
wie de betreffende context betrekking heeft. In kaart zal bijvoorbeeld moeten worden 
gebracht wie de eigenaren van woonhuizen of winkelpanden zijn. Hierdoor kunnen de in de 
vorige paragraaf besproken methodologische problemen tengevolge van het ontbreken van 
een (voldoende) afgebakende onderzoeksgroep en de samenstelling van de onderzoeksgroep 
worden voorkomen. Vervolgens zou (een deel van) de  onderzoeksgroep benaderd kunnen 
worden om eerdere slachtofferervaringen in kaart te kunnen brengen. Door geen gebruik te 
maken van politieregistraties om (herhaald) slachtofferschap te operationaliseren hoeft men 
zich bovendien niet af te vragen of de te plegen interventie(s) de aangiftebereidheid van 
slachtoffers beïnvloedt. Weliswaar kunnen ook aan deze werkwijze methodologische 
problemen kleven, zoals een lage respons of een vertekend beeld tengevolge van onjuiste 
herinneringen, maar kan in ieder geval statistisch gecontroleerd worden voor relevante 
verschillen tussen responders en non-responders. Op basis van politiebestanden is dit niet 
mogelijk. In Nederland zou bijvoorbeeld het Sociaal Statistisch Bestand kunnen worden 
geraadpleegd om responders en non-responders op betrouwbare wijze met elkaar te kunnen 
vergelijken.  

 
Uit efficiencyoverwegingen kan het tenslotte, zeker op de lange termijn, van belang zijn dat 
een programma alleen uit die maatregelen bestaat die een effect kunnen sorteren.  Om zicht te 
krijgen op de (meest) effectieve elementen van een ‘cocktail’ van maatregelen zou een voor 
trapsgewijze projectopbouw kunnen worden gekozen. Dit zou als volgt kunnen worden 
gedaan. Stel bijvoorbeeld dat men middels een pakket van drie verschillende contextgerichte 
maatregelen (A, B en C) tracht het aantal (herhaalde) woninginbraken in een stad te terug te 
dringen, dan zou in één deel van de stad alleen maatregel A kunnen worden ge ïmplementeerd 
en in andere (vergelijkbare) delen alleen maatregel B of C en combinaties van de maatregelen 
A, B en C. Een dergelijke aanpak zou gedurende een pilotperiode kunnen worden gehanteerd 
om vervolgens alleen die maatregelen te handhaven die effectief zijn. Zeker ingeval van 
meerjarige projecten kan op deze manier een enorme kostenbesparing worden gerealiseerd. 
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Bijlagen: samenvatschema’s 
 
Bijlage 1.1: woninginbraakpreventieprojecten  
 
Projectnaam en bron(nen) Aard en inhoud maatregel(en), preventievorm, mechanisme(n) en SMS -score Uitkomsten 
1. Kirkholt Burglary Prevention Project -  
Rochdale (Forrester, Chatterton, & Pease, 
1988; Forrester, Frenz, O’Connell, & Pease, 
1990; Pease, 1991; Farrell & Pease, 2006) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen bestonden uit de verwijdering van ‘pre-payment fuel meters’, extra beveiliging 
van woonhuizen en het instellen van buurtwachten die structureel contact met de politie 
onderhielden. De maatregelen waren zowel contextgericht als persoonsgericht van aard; de 
verwijdering van ‘pre-payment fuel meters’ alsmede de extra beveiligingsmaatregelen die 
werden getroffen (‘security upgrading’ c.q. ‘target hardening’) brachten veranderingen aan in de 
context van (potentiële) slachtoffers. Het instellen van buurtwachten (‘cocoon home watch’) 
betrof daarentegen een persoonsgerichte maatregel; het succes hiervan was afhankelijk van de 
inspanningen van (potentiële) slachtoffers.   
 
Preventievorm 
Alle getroffen maatregelen betroffen tertiaire preventie; alleen gevictimiseerde huishoudens 
konden hiervan profiteren. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de getroffen maatregelen berustte niet expliciet op een theorie. Gelet op 
de historische ontwikkelingen op het gebied van criminaliteitspreventie in het Engeland, kan het 
project worden gezien als één van de eerste projecten waarbij gebruik werd gemaakt van een 
aanpak die vaak wordt aangeduid als situationele criminaliteitspreventie (Gilling, 1994). Deze 
aanpak gaat uit van een probleemgericht model; preventiemaatregelen worden pas getroffen 
nadat is onderzocht onder welke omstandigheden een specifieke vorm van criminaliteit op een 
bepaalde locatie vaak plaatsvindt (Gladstone, 1980). Door hierin verandering te brengen kan een 
reductie van criminaliteit worden gerealiseerd.  
 
Situationele criminaliteitspreventie is gebaseerd op de idee dat criminaliteit alleen plaatsvindt, 
indien daartoe gelegenheid bestaat. Bij de beantwoording van de vraag wanneer sprake was van 
voldoende gelegenheid lieten de aanhangers van deze gedachte zich aanvankelijk inspireren 
door de rationele keuzetheorie (Clarke & Cornish, 1985; Cornish & Clarke, 1986); of sprake is 
van voldoende gelegenheid hangt af van de uitkomst van een kosten-batenoverweging aan de 
kant van de (potentiële) dader; hij zal alleen tot het plegen van het misdrijf overgaan, wanneer 
hij de indruk heeft dat de inspanningen die hij in het kader van het plegen van het misdrijf moet 
verrichten en de kans die hij daarbij loopt om gepakt te worden in een acceptabele verhouding 
staat tot het voorzien in de behoeftebevrediging tengevolge van het misdrijf. Verondersteld werd 
dat hierbij niet zozeer zijn persoonlijkheid en individuele achtergrond doorslaggevend zijn, maar 
veeleer de meer objectieve situationele omstandigheden waaronder het misdrijf zou moeten 
plaatsvinden. Door die omstandigheden te manipuleren kan de kans op het plegen van een 
misdrijf gereduceerd worden. Welke maatregelen getroffen dienen te worden is afhankelijk van 
de lokale omstandigheden, maar gedacht kan hierbij onder meer worden aan het aanbrengen van 
(extra) sloten, het aanleggen van een alarmsysteem, het instellen van buurtwachten en het 
merken van (waardevolle) spullen.  
 
Alle drie de maatregelen die in het kader van het project getroffen werden hadden een afname 
van de gelegenheid tot het plegen van woninginbraak tot doel. In aansluiting bij de rationele 

De getroffen maatregelen leidden tot een 
significante reductie van herhaald 
slachtofferschap en een daling van het aantal 
woninginbraken in vergelijking met de 
controlegebieden.  
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keuzetheorie werd met het (gedeeltelijk) wegnemen van de gelegenheid tot het plegen van 
inbraak getracht het beslisproces van (potentiële) daders te beïnvloeden; door het treffen van 
extra beveiligingsmaatregelen en het instellen van buurtwachten werden de kosten die 
woninginbraak met zich mee bracht opgevoerd, terwijl door de verwijdering van ‘pre -payment 
fuel meters’ één van de belangrijkste baten werd weggenomen. Voor (potentiële) daders werd 
het hierdoor minder aantrekkelijk om in te breken. Verondersteld werd dat zij hierdoor minder 
gemakkelijk zouden besluiten om (toch) ergens in te breken. 
 
SMS-score  
In het kader van de beoordeling van de methodologische kwaliteit op grond van de SMS-scale 
dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de uitkomstmaten herhaald slachtofferschap 
van woninginbraak en het totale aantal woninginbraken. Voor wat betreft het effect van de 
maatregelen op herhaald slachtofferschap werd aan de studie een SMS-score van 3 toegekend; 
gegevens over herhaald slachtofferschap waren beschikbaar met betrekking tot de periodes voor 
en na implementatie van de maatregelen en konden worden afgezet tegen gegevens afkomstig 
uit een vergelijkbaar controlegebied (d.w.z., statistische bewerking van de data maakte het 
mogelijk dat beide gebieden met elkaar konden worden vergeleken ongeacht een bestaand 
verschil in het totale aantal inbraken). Met betrekking tot het effect van de maatregelen op het 
totale aantal inbraken werd een vergelijking gemaakt tussen het  interventiegebied en niet-
vergelijkbare controlegebieden. De studie werd in dit verband dan ook gehonoreerd met een 
SMS-score van 2.  

2. R1 en R3, Safer Cities - geen plaats vermeld 
(Tilley, 1993a) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen in R1 bestonden uit het extra beveiligen van woonhuizen en instellen van 
buurtwachten. In R3 werden alleen extra beveiligingsmaatregelen genomen. De meeste 
maatregelen in de twee projecten waren contextgericht van aard. Alleen het opzetten van  
buurtwachten betrof een persoonsgerichte maatregel; het succes hiervan was afhankelijk van de 
inspanningen van (potentiële) slachtoffers. Of de maatregelen in project R3 daadwerkelijk 
werden getroffen lijkt afhankelijk te zijn geweest van het indienen van een aanvraag.  
 
Preventievorm 
De maatregelen in project R1 betreffen zowel secundaire als tertiaire preventie; zowel 
woonhuizen waar was ingebroken als inbraakgevoelige openbare gebouwen werden extra 
beveiligd. De maatregelen in project R3 hadden alleen betrekking op woonhuizen waar was 
ingebroken en betroffen dus vormen van tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de getroffen maatregelen berustte niet expliciet op een theorie. Evenals in 
het Kirkholt-project werd gekozen voor een reductie van woninginbraak via het treffen van 
gelegenheidsbeperkende maatregelen en lijkt de werkzaamheid van de maatregelen te zijn 
gebaseerd op de rationele keuzetheorie; door het treffen van extra beveiligingsmaatregelen en 
instellen van buurtwachten werden de kosten die inbraak met zich mee bracht opgevoerd, terwijl 
de baten gelijk bleven. Gelet hierop werd het voor hen minder aantrekkelijk om in te breken. 
Verondersteld werd dat zij hierdoor minder gemakkelijk zouden besluiten om (toch) ergens in te 
breken. Onduidelijk is of, zoals wordt vereist door het probeemgerichte model dat het 
uitgangspunt vormt van situationele criminaliteitspreventie, de implementatie van de getroffen 

De maatregelen in project R1 betreffen zowel 
secundaire als tertiaire preventie; zowel 
woonhuizen waar was ingebroken als 
inbraakgevoelige openbare gebouwen werden 
extra beveiligd. De maatregelen in project R3 
hadden alleen betrekking op woonhuizen waar 
was ingebroken en betroffen dus vormen van 
tertiaire preventie.  
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maatregelen werd voorafgegaan door een inventarisatie van de omstandigheden waaronder de 
inbraken op de projectlocaties plaatsvonden.  
 
De veronderstelde werkzaamheid van de getroffen maatregelen dient voor wat betreft project R3 
enigszins te worden genuanceerd; het lijkt erop dat slachtoffers zelf dienden aan te geven of zij 
van één of meerdere maatregelen gebruik wensten te maken. Kennelijk werd verondersteld dat 
zij dit  uit eigen beweging zouden doen, wanneer zij op die mogelijkheid waren gewezen. 
 
SMS-score 
Zowel voor wat betreft project R1 als project R3 werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend; weliswaar werd (herhaald) slachtofferschap van woninginbraak in beide gevallen 
voor en na implementatie van de maatregelen gemeten, maar in beide gevallen was het 
controlegebied niet vergelijkbaar met het interventiegebied .  

3. Biting Back - Huddersfield (Chenery, Holt, 
& Pease, 1997; Anderson & Pease, 1997) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen bestonden uit overdracht van informatie over het voorkomen van herhaling aan 
slachtoffers, toezichtbevordering door directe buren, politiepatrouilles, het verschaffen van 
alarminstallaties en gebruikmaking van een object- en dadervolgsysteem. De maatregelen waren 
zowel context - als persoonsgericht van aard; de overdracht van informatie aan slachtoffers over 
het voorkomen van herhaling, de installatie van alarmsystemen, het instellen van een buurtwacht 
en het inzetten van object- en dadervolgsystemen waren persoonsgerichte maatregelen; het 
succes van al deze maatregelen was afhankelijk van de inspanningen van (potentiële) 
slachtoffers. De overige maatregelen waren contextgericht van aard. Gebruik werd gemaakt van 
een systeem van ‘graded responses’; welke maatregel(en) werden(en) getroffen was afhankelijk 
van het aantal eerdere slachtofferervaringen. 
 
Preventievorm 
Alle getroffen maatregelen betroffen tertiaire preventie; alleen slachtoffers konden hiervan 
profiteren. 
 
Mechanisme 
Gekozen werd voor een aanpak van criminaliteit met behulp van gelegenheidsbeperkende 
maatregelen. In overeenstemming met het probeemgerichte model dat het uitgangspunt vormt 
van situationele criminaliteitspreventie was de focus op het voorkomen van herhaald 
slachtofferschap ingegeven door een studie naar lokale inbraakpatronen. Anders was dat de 
werkzaamheid van de maatregelen voor het eerst niet werd gebaseerd op de rationele 
keuzetheorie, maar lijkt te zijn ingegeven door de routineactiviteitentheorie (Hanmer, Griffiths, 
& Jerwood, 1999, p. 2). Volgens de routineactiviteitentheorie kan een misdrijf pas plaatsvinden, 
wanneer in tijd en ruimte aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1) de aanwezigheid van 
een geschikt doelwit, 2) een gemotiveerde dader en 3) het ontbreken van toezicht. 
Uiteenlopende routineactiviteiten zijn verantwoordelijk voor verschillen in het risico om 
slachtoffer te worden. Met name mensen die zich vaak in de nabijheid van slachtoffers 
ophouden, door potentiële daders als aantrekkelijk doelwit worden beschouwd en weinig 
bescherming genieten, lopen de kans om slachtoffer te worden44. De programmamakers lijken 

De getroffen maatregelen leidden tot een 
reductie van herhaald slachtofferschap en het 
totale aantal inbraken in vergelijking met de 
controlegebieden. 
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op de volgende manier aansluiting te hebben gezocht bij de routineactiviteitentheorie; door 
woonhuizen extra te beveiligen en het politietoezicht in het interventiegebied te vergroten werd 
getracht daders te demotiveren en woonhuizen minder aantrekkelijk te maken als doelwit voor 
inbrekers. Hiernaast werden maatregelen genomen om daders te kunnen opsporen. Hiermee 
werd getracht het aantal beschikbare daders te doen afnemen. Anders dan in het Kirkholt-project 
en de projecten R1 en R3 was de intensiteit van de getroffen maatregelen afhankelijk van het 
aantal eerdere inbraken. Deze aanpak sluit aan bij de gedachte dat eerdere slachtofferervaringen 
het risico om opnieuw slachtoffer te worden vergroten. Differentiatie naar intensiteit van 
preventiemaatregelen middels een systeem van ‘graded responses’ doet recht aan verschillen in 
eerdere slachtofferervaringen; verondersteld zou kunnen worden dat ingrijpendere maatregelen 
geïndiceerd zijn naarmate sprake is van meer slachtofferervaringen.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend. Dit gold zowel voor wat betreft herhaald slachtofferschap van woninginbraak als het 
totale aantal woninginbraken en diefstallen van auto’s; voor beide uitkomstmaten was sprake 
van voor- en nametingen, maar kon geen vergelijking worden gemaakt met een vergelijkbaar 
controlegebied. 

4. Preventing Residential Burglary -  
Cambridge (Bennett & Durie, 1999) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen konden worden onderscheiden in maatregelen waar (potentiële) slachtoffers een 
beroep op konden doen, maatregelen die betrekking hadden op potentiële daders en maatregelen 
die gericht waren op potentiële bewakers. De maatregelen waar slachtoffers van konden 
profiteren waren zowel context - als persoonsgericht van aard; de maatregelen die bestonden uit 
overdracht van informatie aan slachtoffers over het voorkomen van herhaling (‘Security advice 
for victims’), het instellen van buurtwachten (‘Cocoon neigbourhood watch’), het tijdelijk 
aanbieden van een alarmsysteem (‘Loan alarm scheme’) en het plaatsen van hekken op 
toegangswegen naar huizen op kosten van de bewoners (‘GateSafe’) waren persoonsgericht van 
aard; het succes van deze maatregelen was afhankelijk van de inspanningen van (potentiële) 
slachtoffers. De ‘Keep Safe’ - voorziening, die bestond uit de gratis extra beveiliging van 
woonhuizen van bepaalde groepen huishoudens, was contextgericht van aard. De maatregelen 
die betrekking hadden op potentiële daders (begeleiding van jongeren door maatschappelijk 
werkers) en bewakers (toezicht door postbodes in de vorm van ‘Post Watch schemes’, de 
organisatie van een seminar over woninginbraak(-preventie), het plaatsen van rekken met 
voorlichtingsmateriaal in gemeenschapscentra en het verrichten van extra politiepatrouilles) 
waren contextgericht van aard; zij maken per definitie deel uit van de omgeving van het 
slachtoffer. Anderzijds zullen potentiële bewakers mogelijk ook zelf baat hebben gehad bij 
enkele van de maatregelen die op hen waren gericht. Dit geldt met name voor het seminar over 
(inbraak-)preventie en het beschikbaar stellen van informatiefolders via gemeenschapscentra; 
het lijkt onwaarschijnlijk dat zij de informatie die zij via deze wegen hebben ontvangen louter 
ten behoeve van de preventie van inbraak bij anderen hebben aangewend. Voorzover zij deze 
ook ten eigen bate hebben gebruikt, waren deze maatregelen persoonsgericht van aard. Of de 
maatregelen daadwerkelijk werden getroffen was afhankelijk van het indienen van een 
aanvraag.  
  
Preventievorm 
‘Cocoon neigbourhood watch’, ‘Loan alarm scheme’, ‘Security advice for victims’ en 

In één van de twee interventiegebieden 
leidden de getroffen tot een reductie van 
herhaald slachtofferschap. De reductie was 
echter minder groot dan in de 
controlegebieden. In het andere 
interventiegebied was zelfs sprake van een 
lichte stijging. In beide interventiegebieden 
daalde het totale aantal inbraken minder dan in 
de controlegebieden.  
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‘GateSafe’ werden alleen ter beschikking gesteld aan gevictimiseerde huishoudens en betroffen 
dus vormen van tertiaire preventie. Op de ‘Keep Safe’ - voorziening kon daarentegen ook een 
beroep worden gedaan door huishoudens waarvan verondersteld werd dat zij een verhoogd 
risico op inbraak liepen. Hierbij ging het dus om een mix van tertiaire en secundaire preventie. 
De maatregelen die betrekking hadden op potentiële daders en bewakers hadden primair het 
voorkomen van herhaling onder reeds gevictimiseerde huishoudens tot doel en kunnen daarom 
worden aangemerkt als tertiaire preventie. Voorzover potentiële bewakers de preventie-
informatie die hen werd aangeboden (ook) hebben aangegrepen om hun eigen huis beter te 
beveiligen, moet worden gesproken van een mix van primaire en secundaire preventie; 
sommigen van hen zullen een verhoogd risico lopen, sommige anderen niet.    
 
Mechanisme 
Bij de opzet van het project werd de probleemgerichte aanpak gehanteerd die het uitgangspunt 
vormt van situationele criminaliteitspreventie; de maatregelen werden voorafgegaan door een 
uitgebreide studie naar lokale inbraakpatronen. De werkzaamheid van de getroffen maatregelen 
werd expliciet gebaseerd op de routineactiviteitentheorie; door maatregelen te treffen die zowel 
slachtoffers, (potentiële) daders en bewakers als object van preventie hanteren werd aansluiting 
gezocht bij de drie elementen waaruit deze theorie is opgebouwd: 1) de beschikbaarheid van een 
gemotiveerde dader, 2) een geschikt doelwit en 3) het ontbreken van voldoende bewaking. De 
programmamakers hebben op de volgende manier aansluiting gezocht bij de 
routineactiviteitentheorie; door woonhuizen waren was ingebroken beter te beveiligen werden 
zij minder geschikt als doelwit voor potentiële inbrekers. Door buren en anderen (waaronder 
postbodes) te betrekken bij het houden van toezicht op huizen werd het aantal potentiële 
bewakers vergroot. Tenslotte werd getracht het aantal potentiële daders terug te dringen door de 
maatschappelijke ontsporing van jongeren met behulp van maatschappelijk werkers te 
voorkomen.  
 
De veronderstelde werkzaamheid van de getroffen maatregelen dient enigszins te worden 
genuanceerd; in tegenstelling tot het project in Huddersfield dienden slachtoffers zelf aan te 
geven of zij van één of meerdere maatregelen gebruik wensten te maken. Van hen werd dus een 
inspanning gevergd, alvorens één of meerdere maatregelen werden getroffen. De maatregelen 
waarvan zij gebruik konden maken werden hen per brief door de politie aangeboden. Kennelijk 
werd verondersteld dat schriftelijke voorlichting voldoende was om slachtoffers in beweging te 
krijgen. Voor slachtoffers die geïnformeerd wensten te worden over preventiemogelijkheden 
van de eigen woning gold zelfs een dubbele inspanningsverplichting; zij dienden dit niet alleen 
kenbaar te maken, maar moesten vervolgens ook zelf tot het treffen van maatregelen overgaan 
of de financiering daarvan voor hun rekening nemen.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 3 
toegekend. Dit gold zowel voor wat betreft herhaald slachtofferschap van woninginbraak als het 
totale aantal woninginbraken; voor beide uitkomstmaten was sprake van voor- en nametingen en 
konden de resultaten worden afgezet tegen gegevens afkomstig uit een vergelijkbaar 
controlegebied. 

5. Hot Dots in Hot Spots - Baltimore, Dallas 
en San Diego (Weisel, Clarke, & Stedman, 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen bestonden uit het inlichten van buren en huiseigenaren en het verschaffen van 

De getroffen maatregelen leidden noch tot een 
reductie van herhaald slachtofferschap, noch 
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1999) preventie-informatie in combinatie met het aanbod van een veiligheidsinventarisatie. In 
Baltimore kregen slachtoffers bovendien kortingsbonnen voor doe-het-zelf winkels uitgereikt. 
De maatregelen waren zowel context - als persoonsgericht van aard. Het inlichten van buren 
betrof een contextgerichte maatregel. Het verschaffen van preventie-informatie aan slachtoffers 
en het verstrekken van kortingsbonnen voor doe-het-zelf winkels kunnen worden aangemerkt 
als persoonsgerichte preventie; het succes van beide maatregelen was afhankelijk van de 
inspanningen van (potentiële) slachtoffers.  
 
Preventievorm 
Het inlichten van buren van slachtoffers kan in de eerste plaats worden gezien als een vorm van 
secundaire preventie; bekend is dat de buren van huishoudens waar is ingebroken een verhoogd 
risico op woninginbraak lopen. Door hen in kennis te stellen van de inbraak worden zij zich 
bewust van het risico dat zij lopen en zullen zij geneigd zijn hun eigen huis beter te beveiligen. 
In de tweede plaats kan het inlichten van buren worden gezien als een vorm van tertiaire 
preventie, wanneer inlichting louter geschiedt in de hoop dat zij in het vervolg alerter zullen zijn 
op verdachte bewegingen, geluiden etc. en daarop adequaat zullen reageren; in dat geval worden 
zij namelijk louter ingelicht om een herhaling van inbraak te voorkomen. Het verschaffen van 
preventie-informatie en verstrekken van kortingsbonnen voor doe-het-zelf winkels kunnen 
worden aangemerkt als vormen van tertiaire preventie; deze maatregelen waren alleen 
beschikbaar voor huishoudens waar was ingebroken.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de maatregelen berustte niet op een theorie. Volgens Townsley, 
Homeling en Chaseling (2000, p. 40) betreft het project in de drie steden een replicatie van de 
onderzoeken in Engeland. Echter, in tegenstelling tot de meeste Engelse projecten werd de 
implementatie van de maatregelen niet voorafgegaan door een inventarisatie van lokale 
inbraakpatronen (de implementatie van de maatregelen liep parallel aan deze inventarisatie) en 
hadden de maatregelen slechts indirect betrekking op de omgeving. Alle maatregelen vereisten 
(extra) inspanningen van (potentiële) slachtoffers of hun buren, alvorens een verandering van de 
omgeving kon worden bewerkstelligd; verwacht werd dat het verschaffen van informatie over 
preventie aan slachtoffers en inlichten van buren zou leiden tot het treffen van extra 
beveiligingsmaatregelen respectievelijk een verhoogde alertheid van omwonenden. De 
programmamakers in Baltimore veronderstelden bovendien dat de uitgereikte kortingsbonnen 
voor doe-het-zelf winkels zouden worden aangewend in het kader van criminaliteitspreventie.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd voor wat betreft elke van de drie steden aan 
de studie een SMS-score van 2 toegekend. Dit gold zowel voor wat betreft herhaald 
slachtofferschap van woninginbraak als het totale aantal woninginbraken; voor beide 
uitkomstmaten was telkens sprake van voor- en nametingen, maar waren de controlegebieden 
niet vergelijkbaar met het interventiegebied. 

tot een daling van het totale aantal 
woninginbraken.  
 

6. Lightning Strikes Twice - Beenleigh (Budz, 
Pegnall, & Townsley, 2001; Henderson, 2002) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen bestonden uit een Stop Break Response (bij een eerste slachtofferervaring), een 
Hot Dot Response  (bij herhaald slachtofferschap) en een Hot Spot Response (op 
inbraakgevoelige locaties). De maatregelen waren zowel context - als persoonsgericht van aard.  
 

De getroffen maatregelen leidden noch tot een 
reductie van herhaald slachtofferschap, noch 
tot een daling van het totale aantal 
woninginbraken.  
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De overdracht van informatie, de veiligheidsinventarisatie en het verstrekken van gereedschap 
waarmee waardevolle spullen konden worden gemerkt in het kader van de Stop Break Response 
waren persoonsgerichte maatregelen. De Hot Dot Response-maatregelen (een uitgebreide 
veiligheidsinventarisatie door de ‘project officer’ en het eventueel door hem verstrekken van een 
alarmsysteem en hangsloten) waren eveneens persoonsgericht van aard; het slagen van al deze 
maatregelen vereiste de inspanningen van (potentiële) slachtoffers.  De maatregelen die werden 
getroffen bij een Hot Spot Response waren zowel persoons- als contextgericht van aard; de 
deur-tot-deur voorlichtingscampagne, het aanbieden  van een veiligheidsinventarisatie, de 
bevordering van het instellen van buurtwachten en het verzorgen van een 
inbraakpreventietraining waren persoonsgericht. De extra politiepatrouilles waren 
contextgericht.  
 
Preventievorm 
De maatregelen in het kader van een Stop Break of Hot Dot-response kunnen worden gezien als 
een vorm van tertiaire preventie; na een eerste slachtofferervaring werd volstaan met een Stop 
Break Respons. Bij herhaald slachtofferschap volgde tevens een Hot Dot Response. De Hot 
Spot-maatregelen betroffen alle vormen van secundaire preventie; deze werden 
geïmplementeerd op inbraakgevoelige locaties.   
 
Mechanisme 
Geïnspireerd door de Engelse projecten maakten de programmamakers gebruik van een 
situatiegerichte aanpak (Budz, Pegnall, & Townsley, 2001, p. 7). Beenleigh werd onder meer 
uitgekozen als projectlocatie vanwege het hoge aantal inbraken. Het project lijkt niet te zijn 
voorafgegaan door een onderzoek dat gericht was op het in kaart brengen van locale 
inbraakpatronen. De maatregelen sloten aan bij de drie elementen van de 
routineactiviteitentheorie; getracht werd daders te demotiveren door eigendommen te merken en 
daardoor minder aantrekkelijk voor verkoop en dus tot object van diefstal te maken. Middels het 
verstrekken van alarmen en hangsloten werd getracht woonhuizen minder geschikt voor inbraak 
te maken. Het verstrekken van adviezen over het treffen van preventiemaatregelen had tot doel 
dat (potentiële) slachtoffers zelf hun huis beter zouden gaan beveiligen en dus minder geschikt 
voor inbraak te maken. Tenslotte werd getracht het toezicht op woonhuizen waar was 
ingebroken te vergroten door buren in te lichten en door verhoging van het aantal  
politiepatrouilles. Evenals in het project in Huddersfield was de intensiteit van de getroffen 
maatregelen afhankelijk van het aantal eerdere inbraken. Door te differentiëren naar intensiteit 
van preventiemaatregelen middels een systeem van ‘graded responses’ werd recht gedaan aan 
bestaande verschillen in het aantal eerdere slachtofferervaringen; verondersteld zou kunnen 
worden dat ingrijpendere maatregelen geïndiceerd zijn naarmate sprake is van meer 
slachtofferervaringen.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 3 
toegekend; zowel herhaald slachtofferschap van woninginbraak als het totale aantal 
woninginbraken werden voor en na implementatie van de maatregelen in kaart gebracht en 
afgezet tegen gegevens uit een vergelijkbaar controlegebied. 

7. Residential Break and Enter Pilot Project - 
Tea Tree Gully, Norwood (Ball Public 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen bestonden uit het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal $200 ter 

De getroffen maatregelen leidden niet tot een 
reductie van herhaald slachtofferschap, maar 
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Relations Pty Ltd & Walter, 2002; Henderson, 
2002) 

vergoeding van nieuw aangebrachte sloten in interventiegebied 1, verschaffing van preventie-
informatie en eventueel doorverwijzing naar hulpverleningsinstanties  en voorlichting van buren. 
De maatregelen waren zowel context - als persoonsgericht van aard. Het voorlichten van buren 
betrof een contextgerichte maatregel. Het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal 
$200 ter vergoeding van nieuw aangebrachte sloten in interventiegebied 1, de verschaffing van 
preventie-informatie aan slachtoffers en de eventuele doorverwijzing van slachtoffers naar 
hulpverleningsinstanties betroffen persoonsgerichte maatregelen; het slagen van deze 
maatregelen was afhankelijk van de inspanningen van (potentiële) slachtoffers. Of de 
maatregelen daadwerkelijk werden getroffen was afhankelijk van het indienen van een 
aanvraag.  
 
Preventievorm 
Het voorlichten van buren betrof een vorm van secundaire preventie;  zoals ook hiervoor werd 
opgemerkt, lopen de buren van huishoudens waar is ingebroken een verhoogd risico op inbraak. 
Door hen informatie te verschaffen over mogelijkheden tot beveiliging konden zij inbraak 
voorkomen. De overige maatregelen betroffen tertiaire preventie; alleen slachtoffers konden 
hiervan profiteren. 
 
Mechanisme 
Evenals bij het project in Beenleigh lijken de programmamakers te zijn uitgegaan van een 
situatiegerichte aanpak. Het project werd echter niet voorafgegaan door een studie naar locale 
inbraakpatronen. Vergelijkbaar met de hiervoor besproken Amerikaanse projecten werd echter 
volstaan met  het verschaffen van informatie over preventie aan slachtoffers en buren. Kennelijk 
werd er van uitgegaan dat dit  zou leiden tot het treffen van extra beveiligingsmaatregelen. Voor 
wat betreft interventiegebied 1 lijkt men er bovendien van uit te zijn gegaan dat het beschikbaar 
stellen van een financiële compensatie voor het aanbrengen van nieuwe sloten ook 
daadwerkelijk zou leiden tot de aanschaf en installatie van de sloten. De implementatie van de 
maatregelen lijkt niet te zijn voorafgegaan door een onderzoek naar  locale inbraakpatronen.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 3 
toegekend; gegevens over herhaald slachtofferschap van woninginbraak en het totale aantal 
woninginbraken werden voor en na implementatie van de maatregelen in kaart gebracht en 
afgezet tegen gegevens uit een vergelijkbaar controlegebied. 

voorkwamen wel een stijging van het aantal 
herhalingen of waren in staat deze af te 
remmen. Anderzijds hebben de maatregelen 
wel geleid tot een stijging van het totale aantal 
inbraken in de interventiegebieden.  
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Bijlage 1.2: projecten ter voorkoming van inbraak bij kleine zelfstandigen 
 
Projectnaam en bron(nen) Aard en inhoud maatregel(en), preventievorm, mechanisme(n) en SMS -score Uitkomsten 
1. Zes naamloze projecten, Safer Cities - 
Salford, Hartlepool, Lewisham, Sunderland, 
Nottingham en Wirral (Tilley, 1993b) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
In Salford bestonden de maatregelen onder meer uit het installeren van rolluiken, alarmsystemen 
en intercoms, het zetten van bepantserd glas, het aanleggen van extra verlichting en gesloten 
televisiesystemen, het plaatsen van tralies voor ramen en bepantsering ramen en deuren met 
stalen platen. In Sunderland en Wirral werden rolhekken geplaatst en een buurtwacht ingesteld. 
In Hartlepool, Lewisham en Nottingham was sprake van niet nader omschreven 
beveiligingsmaatregelen. De maatregelen waren zowel context - als persoonsgericht van aard. De 
installatie van rolluiken, alarmsystemen en intercoms in Salford betroffen persoonsgerichte 
maatregelen; het slagen van deze maatregelen was afhankelijk van de inspanningen van 
(potentiële) slachtoffers. De overige maatregelen die in Salford werden getroffen waren 
contextgericht. Het plaatsen van rolhekken in Sunderland en het instellen van een buurtwacht in 
Wirral waren persoonsgerichte maatregelen. De overige maatregelen konden niet worden 
gekwalificeerd als persoons- of contextgericht. In Salford, Hartlepool en Lewisham was het 
treffen van de maatregelen afhankelijk van het indienen van een aanvraag.  
 
Preventievorm 
Alle maatregelen hadden betrekking op gevictimiseerde en niet-gevictimiseerde zelfstandigen 
die gevestigd waren in inbraakgevoelige buurten; het ging dus om een combinatie van 
secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
Met betrekking tot de werkzaamheid van de maatregelen die werden getroffen in de diverse 
steden geldt hetzelfde als voor de vermeende replicaties van het Kirkholt -project (die eveneens 
deel uitmaakten van het Safer Cities Program); de werkzaamheid van de getroffen maatregelen 
berustte niet expliciet op een theorie. Gekozen werd voor een reductie van inbraak via het 
treffen van gelegenheidsbeperkende maatregelen. De werkzaamheid van de maatregelen lijkt te 
zijn gebaseerd op de rationele keuzetheorie; door het treffen van uiteenlopende 
beveiligingsmaatregelen werden de kosten die inbraak met zich mee bracht opgevoerd, terwijl 
de baten gelijk bleven. Gelet hierop werd het voor hen minder aantrekkelijk om in te breken. 
Verondersteld werd dat zij hierdoor minder gemakkelijk zouden besluiten om (toch) ergens in te 
breken. Onduidelijk is of, zoals wordt vereist door het probeemgerichte model dat het 
uitgangspunt vormt van situationele criminaliteitspreventie, de implementatie van de getroffen 
maatregelen werd voorafgegaan door een inventarisatie van de omstandigheden waaronder de 
inbraken op de projectlocaties plaatsvonden.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 1 toegekend 
voor wat betreft de projecten in Sunderland en Nottingham; in geen van deze twee projecten 
was sprake van voormetingen. In de overige projecten was hier wel sprake van, maar ontbrak 
een controlegebied; de studie werd ten aanzien van deze projecten gehonoreerd met een SMS-
score van 2. 
 

In Salford, Hartlepool, Sunderland en Wirral 
leidden de getroffen maatregelen tot een 
reductie van (herhaalde) inbraak. In Lewisham 
hadden de maatregelen geen of nauwelijks 
effect en in Nottingham was zelfs sprake van 
een toename van het aantal (herhaalde) 
inbraken. 
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2. Small Business Strategy, Safer Merseyside 
Partnership – Merseyside (Bowers, 2001) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen bestonden onder meer uit installatie van alarmsystemen, de aanleg van gesloten 
televisiesystemen, het plaatsen van rolluiken en aanbrengen van raamsloten. De maatregelen 
waren zowel context - als persoonsgericht van aard. Het verschaffen van preventie-informatie en 
installatie van alarmsystemen, rolluiken en/of raamsloten betroffen persoonsgerichte 
maatregelen; het succes hiervan was afhankelijk van de inspanningen van (potentiële) 
slachtoffers. Of deze maatregelen daadwerkelijk werden getroffen was bovendien afhankelijk 
van het indienen van een aanvraag. De overige maatregelen waren contextgericht.  
 
Preventievorm 
Ondernemers die een verhoogd risico op inbraak liepen konden profiteren van de maatregelen. 
Of sprake was van een ondernemer met een verhoogd risico was onder meer afhankelijk van 
eerdere slachtofferervaringen. De maatregelen betroffen dus een mix van secundaire en tertiaire 
preventie.  
 
Mechanisme 
De getroffen maatregelen hadden tot doel de gelegenheid tot het plegen van inbraak bij kleine 
zelfstandigen te beperken. De programmamakers hebben zich hierbij waarschijnlijk laten 
inspireren door de routineactiviteitentheorie; in de geraadpleegde bron wordt bijvoorbeeld 
expliciet gerefereerd aan het woninginbraakproject in Huddersfield en wordt melding gemaakt 
van het stimuleren van ‘thoughtful routine activities’. Als volgt kunnen de diverse maatregelen 
worden ingepast in het raamwerk van de routineactiviteitentheorie: door uiteenlopende vormen 
van extra beveiliging beschikbaar te stellen aan ondernemers met een verhoogd risico werd 
getracht winkel- en bedrijfspanden minder geschikt voor inbraak te maken. Onder meer middels 
gesloten televisiesystemen werd het toezicht uitgebreid en werd de pakkans voor potentiële 
daders vergroot. De implementatie van de maatregelen lijkt niet te zijn voorafgegaan door een 
studie naar lokale inbraakpatronen. 
 
De veronderstelde werkzaamheid van de getroffen maatregelen dient enigszins te worden 
genuanceerd; evenals in het woninginbraakproject in Cambridge dienden slachtoffers zelf aan te 
geven of zij van één of meerdere maatregelen gebruik wensten te maken. Kennelijk werd 
verondersteld dat zij dit  uit eigen beweging zouden doen, wanneer zij op die mogelijkheid 
waren gewezen.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend; cijfers over herhaald slachtofferschap van inbraak onder kleine zelfstandigen en het 
totale aantal inbraken bij kleine zelfstandigen waren zowel beschikbaar voor wat betreft de 
periode voor implementatie van de maatregelen als de periode daarna, maar konden niet worden 
vergeleken met gegevens uit een vergelijkbaar controlegebied. 

De getroffen maatregelen leidden tot een 
significante reductie van herhaalde 
winkelinbraak en het totale aantal 
winkelinbraken.  
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Bijlage 2.1: ‘multistrategy’ - preventieprojecten bij huiselijk geweld 
 
Projectnaam en bron(nen) Aard en inhoud maatregel(en), preventievorm, mechanisme(n) en SMS -score Uitkomsten 
1. Preventing Repeated Domestic Violence: A 
Demonstration Project on Merseyside – 
Domestic Violence Unit,  Merseyside (Loyd, 
Farrell, & Pease, 1994; Farrell & Buckley, 
1999) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen bestonden uit het verschaffen van een draagbaar alarm en informatie over 
mogelijke lange termijnoplossingen en eventuele hulpverleningsinstanties. Alle maatregelen 
waren persoonsgericht van aard; het succes hiervan was afhankelijk van de inspanningen van 
(potentiële) slachtoffers.  
 
Preventievorm 
De maatregelen betroffen tertiaire preventie; alleen slachtoffers konden hiervan profiteren. 
 
Mechanisme 
Gekozen werd voor een aanpak die aansloot bij het Kirkholt -project (Loyd, Farrell, & Pease, 
1994, p. 1); aangenomen kan dus worden dat met de maatregelen een gelegenheidsbeperkend 
effect werd beoogd. De werkzaamheid van de getroffen maatregelen berustte niet expliciet op 
een bestaande theorie. Gelet op de periode waarbinnen het project is uitgevoerd (juli 1991 tot en 
met juni 1992) lijkt het echter gerechtvaardigd ervan uit te gaan dat de rationele keuzetheorie 
een belangrijke inspiratiebron vormde; door slachtoffers de beschikking te geven over een 
draagbaar alarm liepen potentiële daders een verhoogd risico om aangehouden te worden. 
Interventie door de politie was namelijk alleen afhankelijk van de activatie van het alarm door 
het slachtoffer en niet (tevens) van het doen van aangifte. De kosten die geweldpleging met zich 
mee bracht werden door de maatregelen dus verhoogd. Deze kostenverhoging weerhield 
potentiële daders er vervolgens van toch tot geweldpleging over te gaan. Voorts lijkt te zijn 
verondersteld dat slachtoffers zich op termijn konden onttrekken aan het geweld door hen te 
voorzien van informatie op het gebied van huiselijk geweld en hulpverleningsinstanties die hen 
daarbij van dienst konden zijn.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend; zowel het aantal herhaalde meldingen van huiselijk geweld als het totale aantal 
meldingen van huiselijk geweld werden voor en na implementatie van de maatregelen gemeten, 
maar konden niet worden vergeleken met gegevens afkomstig uit een vergelijkbaar 
controlegebied. 

De getroffen maatregelen leidden tot een 
reductie van het aantal herhaalde meldingen 
van huiselijk geweld bij de politie, maar 
tevens tot een stijging van het totale aantal 
meldingen.  
 
 

2. Arresting Evidence: Domestic Violence and 
Repeat Victimisation – West Yorkshire 
(Hanmer, Griffiths, & Jerwood, 1999) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De maatregelen bestonden onder meer uit het versturen van informatiebrieven en verschaffen 
van een alarm aan het slachtoffer, waarschuwing van de dader, politiepatrouilles, het instellen 
van een buurtwacht, ‘target hardening’ van eigendommen, overleg met hulpverleningsinstanties 
en het ondernemen van strafrechtelijke stappen tegen de dader. Gebruik werd gemaakt van een 
systeem van ‘graded responses’; welke maatregel(en) werden(en) getroffen was afhankelijk van 
het aantal eerdere slachtofferervaringen. De maatregelen waren zowel context - als 
persoonsgericht van aard. Het versturen van informatiebrieven, het instellen van buurtwachten 
en het verschaffen van een alarm aan het slachtoffer waren persoonsgerichte maatregelen; of 
deze maatregelen een effect konden sorteren hing af van de inspanningen van (potentiële) 
slachtoffers. De overige maatregelen waren contextgericht.  

De getroffen maatregelen gingen gepaard met 
een reductie van herhaald slachtofferschap, 
maar tevens met een toename van het aantal 
eerste slachtofferervaringen. 
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Preventievorm 
De beschikbare maatregelen werden getroffen naar aanleiding van een melding van huiselijk 
geweld en hadden tot doel nieuwe slachtofferervaringen te voorkomen; sprake was dus van 
tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
Alle maatregelen hadden tot doel de gelegenheid om geweld te plegen te reduceren. De 
werkzaamheid van de getroffen maatregelen berustte expliciet op de routineactiviteitentheorie. 
De maatregelen sloten aan bij de drie elementen van de deze theorie; getracht werd daders te 
demotiveren door hen te waarschuwen en slachtoffers een alarm ter beschikking te stellen. De 
beschikbaarheid van het alarm had mogelijk een afschrikwekkend effect op de dader. 
Gebruikmaking van het alarm kon leiden tot arrestatie van de dader. Ingeval van een ‘criminal 
offence’ konden ook juridische stappen jegens de dader worden ondernomen. Daders werden op 
deze mogelijkheid gewezen. Mogelijk weerhield ook dit daders van het plegen van nieuwe 
delicten. Door slachtoffers informatie aan te bieden werd getracht hen te bewegen tot het treffen 
van preventiemaatregelen, zodat zij een minder geschikt doelwit werden. Door eigendommen 
van slachtoffers beter te beveiligen werd voorkomen dat het geweld zich (ook) daartegen richtte. 
Door buurtwachten in te stellen en de frequentie van het aantal politiepatrouilles op te voeren 
werd tenslotte het toezicht op slachtoffers verhoogd. Vergelijkbaar met de inbraakprojecten in 
Huddersfield en Beenleigh, werden verschillende responsniveaus gehanteerd. De intensiteit van 
de getroffen maatregelen was afhankelijk van het aantal eerdere meldingen van huiselijk 
geweld. Door verschillende responsniveaus te onderscheiden werd getracht recht te doen aan 
bestaande verschillen in het aantal eerdere slachtofferervaringen; verondersteld kan worden dat 
ingrijpendere maatregelen geïndiceerd zijn naarmate sprake is van meer slachtofferervaringen.  
 
De veronderstelde werkzaamheid van de getroffen maatregelen dient enigszins te worden 
genuanceerd; het enkele waarschuwen van daders garandeert niet dat zij zich daadwerkelijk 
onthouden van het plegen van nieuwe delicten en het verschaffen van informatie omtrent 
preventie hoeft niet te leiden tot het daadwerkelijk treffen van preventiemaatregelen.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 2 
toegekend; gegevens over het totale aantal daadwerkelijk gepleegde politiebezoeken konden 
worden afgezet tegen het totale aantal geïndiceerde politiebezoeken, maar konden niet worden 
afgezet tegen data die afkomstig waren uit een vergelijkbaar controlegebied.  
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Bijlage 2.2: politie-interventies bij huiselijk geweld 
 
Projectnaam en bron(nen) Aard en inhoud maatregel(en), preventievorm, mechanismen(n) en SMS -score Uitkomsten 
1. Politie-interventies (veldexperiment 1) - 
Minneapolis (Sherman en Berk, 1984) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
Drie verschillende condities werden onderscheiden: 
 
- conditie 1: arrestatie 
- conditie 2: tijdelijk huisverbod dader/separatie dader en slachtoffer 
- conditie 3: advisering dader en slachtoffer (‘mediation’) 
 
Arrestatie en separatie van de dader betroffen contextgerichte maatregelen. De ‘mediation’ -
conditie was zowel context - als persoonsgericht van aard; zowel daders als slachtoffers dienden 
te handelen overeenkomstig de adviezen die aan hen waren verstrekt, alvorens een afname van 
huiselijk geweld gerealiseerd kon worden.    
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in aanmerking. 
Onderzocht werd of arrestatie van de dader in vergelijking met separatie of ‘mediation’  zou 
leiden tot een afname van nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire 
preventie. 
 
Mechanisme 
Verondersteld werd dat arrestatie en separatie daders van huiselijk geweld weerhoudt van het 
opnieuw plegen van geweld of daarentegen de kans op het plegen van nieuwe delicten juist 
vergroot. De eerste veronderstelling sluit aan de Deterrence Theory; bestraffing in de vorm van 
arrestatie of separatie heeft een afschrikwekkende werking. De tweede veronderstelling sluit aan 
bij de Labeling Theory; door bestraffing van daders voelen zij zich gelabeld en trachten zij zich 
te identificeren met personen die ook het predicaat crimineel dragen. Voorzover de interventie 
betrekking had op slachtoffers lag hier geen theorie aan ten grondslag. Kennelijk werd 
verondersteld dat ook het enkele verstrekken van adviezen aan daders en slachtoffers herhaling 
van conflictsituaties in de toekomst kan voorkomen. Echter, deze conditie lijkt primair te 
hebben gefungeerd als controleconditie. Een krachtig effect van deze conditie lijkt dus niet te 
zijn verwacht.  
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers ‘random’ aan één van 
de drie condities werden toegewezen. 

Daders die werden gearresteerd of gesepareerd 
recidiveerden significant minder vaak dan 
daders in de ‘mediation’ - conditie. 
Gearresteerde daders gingen bovendien 
significant later opnieuw de fout in dan daders 
in de twee andere condities. 
  

2. Politie-interventies (veldexperiment 1) – 
Omaha (Dunford, Huizinga, & Elliot, 1991) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
Drie verschillende condities werden onderscheiden: 
 
- conditie 1: arrestatie dader 
- conditie 2: separatie 
- conditie 3: ‘mediation’ 
 

Geen enkele van de drie interventiecondities 
had een significant effect op herhaald 
slachtofferschap. 
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Arrestatie en separatie van de dader betroffen contextgerichte maatregelen. De ‘mediation’ -
conditie was zowel context - als persoonsgericht van aard; zowel daders als slachtoffers dienden 
te handelen overeenkomstig de adviezen die aan hen waren verstrekt, alvorens een afname van 
huiselijk geweld gerealiseerd kon worden.    
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in aanmerking. 
Onderzocht werd of arrestatie van de dader in vergelijking met separatie of ‘mediation’  zou 
leiden tot een afname van nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire 
preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de verschillende interventiecondities berustte niet expliciet op een 
theorie. Kennelijk werd er, in navolging van het project in Minneapolis, van uitgegaan dat 
arrestatie en separatie een afschrikwekkend effect kan hebben op de dader. Deze 
veronderstelling is in overeenstemming met de Deterrence Theory. Ook in dit geval fungeerde 
de ‘mediation’ - conditie voornamelijk als controleconditie. Een sterke preventieve werking van 
deze conditie lijkt niet te zijn verwacht. 
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers ‘random’ aan één van 
de drie condities werden toegewezen. 

3. Politie-interventies (veldexperiment 1) – 
Milwaukee (Sherman et al., 1991) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
Drie verschillende condities werden onderscheiden: 
 
- conditie 1: arrestatie dader gevolgd door kortdurende hechtenis (+/- 3 uur) 
- conditie 2: arrestatie dader gevolgd door langdurende hechtenis (+/- 11 uur) 
- conditie 3: waarschuwing dader en informatie over hulpverleningsinstanties aan het slachtoffer 
 
Arrestatie en separatie van de dader betroffen contextgerichte maatregelen. De 
waarschuwingsconditie was zowel context - als persoonsgericht van aard; daders werden 
gewaarschuwd en slachtoffers werd informatie verschaft over hulpverleningsinstanties. 
Afhankelijk van hun bereidheid de waarschuwing op te volgen respectievelijk de informatie ter 
harte te nemen kon deze conditie leiden tot een reductie van nieuwe incidenten van huiselijk 
geweld. 
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in aanmerking. 
Onderzocht werd of arrestatie van de dader gevolgd door langdurende hechtenis in vergelijking 
met arrestatie gevolgd door kortdurende hechtenis en waarschuwing van de dader in combinatie 
met informatieverschaffing aan het slachtoffer zou leiden tot een afname van nieuwe incidenten 
van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
Verondersteld werd dat kortdurende hechtenis zou leiden tot meer nieuwe incidenten dan 

Alle drie de interventiecondities leidden tot 
een significante toename van het aantal 
(nieuwe) gevallen van huiselijk geweld.   
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langdurende hechtenis. Gedacht werd dat ingeval van kortdurende hechtenis gevoelens van 
boosheid vlak na vrijlating nog niet zijn weggeëbd en sterker zijn dan de angst om opnieuw 
gearresteerd te worden. Door zijn boosheid zou de dader eerder geneigd zijn opnieuw geweld te 
plegen. Na langdurende hechtenis zou de angst om opnieuw te worden gearresteerd overheersen 
en de dader ervan weerhouden nogmaals de fout in te gaan. De programmamakers baseerden 
deze veronderstellingen op een ‘anger hypothesis’ die door een collega-onderzoeker was 
opgeworpen in een persoonlijke communicatie en volgen hen aansloot bij de Deterrence Theory. 
Waarschuwing van de dader in combinatie met het verschaffen van informatie over mogelijke 
hulpverleningsinstanties aan het slachtoffer vormde de controleconditie. De werkzaamheid van 
deze conditie ontbeerde een theoretische grondslag. De verwachting ten aanzien van de 
effectiviteit van deze conditie lijkt niet hoog te zijn geweest.  
 
SMS-score 
Gelet op gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers ‘random’ aan één 
van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er gecontroleerd voor eerdere 
slachtofferervaringen. 

4. Politie-interventies (veldexperiment 1) – 
Charlotte (Hirschel en Hutchinson, 1992) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
Drie verschillende condities werden onderscheiden: 
 
- conditie 1: arrestatie dader 
- conditie 2: uitreiken dagvaarding dader om verantwoording af te leggen ter terechtzitting 
- conditie 3: advisering slachtoffer en dader en verstrekking informatie aan slachtoffer over 
hulpverleningsinstanties 
 
Arrestatie en dagvaarding van de dader betroffen contextgerichte maatregelen. De niet nader 
geduide adviezen aan de dader en het slachtoffer waren zowel context - als persoonsgericht van 
aard; alleen wanneer die werden opgevolgd door beide partijen konden zij enig resultaat 
sorteren. Het verstrekken van Victim Information Cards betrof een louter persoonsgerichte 
maatregel; de hulpverleningsinstanties die hierop stonden vermeld konden slachtoffers alleen 
van dienst zijn, wanneer slachtoffers zich tot hen zouden wenden  met een hulpvraag.  
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in aanmerking. 
Onderzocht werd of arrestatie van de dader in vergelijking met dagvaarding van de dader 
informatieverschaffing aan de dader en het slachtoffer zou leiden tot een afname van nieuwe 
incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de verschillende interventiecondities berustte niet expliciet op een 
theorie. Verondersteld werd dat daders door arrestatie of dagvaarding konden worden 
afgehouden van het plegen van nieuwe delicten. Deze veronderstelling sluit aan bij de 
Deterrence Theory. Ten aanzien van de werkzaamheid van de conditie die bestond uit het 
verstrekken van adviezen aan slachtoffers en daders en het informeren van slachtoffers over 
mogelijke hulpverleningsinstanties lijken geen verwachtingen te hebben bestaan. Het ging 
hierbij om de controleconditie.  

Geen enkele van de drie interventiecondities 
had een significant effect op herhaald 
slachtofferschap. 
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Effectiviteit 
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers ‘random’ aan één van 
de drie condities werden toegewezen. 

5. Politie-interventies (veldexperiment 1) – 
Miami-Dade County  
(Pate & Hamilton, 1992) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
Twee verschillende condities werden onderscheiden: 
 
- conditie 1: arrestatie 
- conditie 2: enige vorm van informatieverstrekking aan dader en slachtoffer 
Arrestatie van de dader betrof een contextgerichte maatregel. Voorzover de controleconditie 
bestond uit informatieverschaffing aan slachtoffers, was deze persoonsgericht van aard; alleen 
wanneer de informatie ter harte werd genomen, kon een afname van huiselijk geweld worden 
gerealiseerd.  
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in aanmerking. 
Onderzocht werd of arrestatie van de dader (in vergelijking met informatieverschaffing aan de 
dader en het slachtoffer) zou leiden tot een afname van nieuwe incidenten van huiselijk geweld; 
sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de arrestatieconditie berustte expliciet op de Deterrence Theory. 
Verondersteld werd dat daders door arrestatie konden worden afgehouden van het plegen van 
nieuwe delicten. Indien en voorzover de controleconditie bestond uit het verschaffen van 
informatie aan het slachtoffer, lijken de programmamakers niet te hebben verondersteld dat dit 
enig effect zou sorteren. 
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers ‘random’ aan één 
van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er gecontroleerd voor eerdere 
slachtofferervaringen. 

Arrestatie van de dader had alleen een 
significant effect op recidive onder daders met 
een baan; zij recidiveerden significant minder 
vaak dan werkloze daders.  
  

6. Politie-interventies (veldexperiment 1) – 
Colorado Springs (Berk, Ca mpbell, Klap & 
Western, 1992) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
Vier verschillende condities werden onderscheiden: 
 
- conditie 1: arrestatie in combinatie met beschermingsmaatregel 
- conditie 2: beschermingsmaatregel in combinatie met acute professionele hulpverlening 
- conditie 3: alleen beschermingsmaatregel 
- conditie 4: ordeherstel op plaats delict 
 
Arrestatie van de dader in combinatie met bescherming van het slachtoffer betroffen 

Onduidelijk is de verschillende condities 
leidden tot een significante reductie van 
herhaald slachtofferschap. De condities die 
(tevens) bestonden uit bescherming van het 
slachtoffer lijken meer effect te hebben 
gesorteerd dan de conditie die uit ordeherstel 
op de plaats van het delict bestond. Arrestatie 
lijkt met name effectief te zijn geweest in het 
voorkomen van recidive onder werkende 
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contextgerichte maatregelen. De interventiecondities die bestonden uit bescherming van het 
slachtoffer in combinatie met acute professionele hulpverlening of enkel bescherming van het 
slachtoffer waren persoonsgericht van aard; voor het slagen van deze maatregelen was de 
medewerking van de betrokken slachtoffers vereist. Ordeherstel op de plaats van het delict was 
zowel context - als persoonsgericht van aard; of de orde werd hersteld was afhankelijk van de 
bereidheid daartoe van de dader en het slachtoffer.  
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in aanmerking. 
Onderzocht werd of arrestatie van de dader in vergelijking met beschermingsmaatregelen en 
ordeherstel op de plaats van het delict een effect zou hebben op het aantal nieuwe incidenten van 
huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de vier verschillende interventiecondities werd niet expliciet gebaseerd 
op een theorie. Geëxploreerd lijkt te zijn of daders van nieuwe geweldsincidenten konden 
worden afgehouden van het plegen van nieuwe delicten door het treffen van een 
beschermingsmaatregel; aangenomen lijkt te zijn dat de conditie die bestond uit de combinatie 
van arrestatie en het treffen van een beschermingsmaatregel sowieso enig afschrikwekkend 
effect zou sorteren. Deze conditie werd afgezet tegen twee condities waarin geen arrestatie 
plaatsvond maar wel een beschermingsmaatregel werd getroffen. Deze twee condities 
verschilden in intensiteit; in de ene conditie werd de beschermingsmaatregel gecombineerd met 
acute professionele hulpverlening, in de andere was alleen sprake van een 
beschermingsmaatregel. Kennelijk werd niet uitgesloten dat het treffen van een 
beschermingsmaatregel alleen geen effect zou sorteren. De vierde conditie lijkt alleen te hebben 
gefungeerd als  controleconditie.  
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers ‘random’ aan één van 
de drie condities werden toegewezen. 

daders.  
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Bijlage 2.3: Second Responder Programs bij huiselijk geweld  
 
Projectnaam en bron(nen) Aard en inhoud maatregel(en), preventievorm, mechanisme(n) en SMS -score Uitkomsten 
1. Twee veldexperimenten in het kader van het 
Domestic Violence Project - New York (Davis 
& Taylor, 1997; Davis, Medina, & Avitabile, 
2001; Davis & Medina-Ariza, 2001) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
Twee condities werden onderscheiden: 
 
- conditie A:  
1) tweede huisbezoek door politieagent en maatschappelijk werker: informatieverstrekking over 
juridische mogelijkheden en hulpverleningsinstanties aan het slachtoffer en waarschuwen dader 
2) geen tweede huisbezoek 
 
- conditie B:  
1)  voorlichtingscampagne over huiselijk geweld 
2) geen  voorlichtingscampagne 
 
N.B.: Conditie A1 was in het tweede experiment beperkt tot slachtoffers van 55 jaar en ouder. 
 
De conditie die bestond uit een tweede huisbezoek betrof een combinatie van context - en 
persoonsgerichte maatregelen. Of het tweede thuisbezoek een effect had op het aantal nieuwe 
gevallen van huiselijk geweld was afhankelijk van zowel de dader als het slachtoffer; alleen 
wanneer de dader de hem gegeven waarschuwing zou opvolgen danwel het slachtoffer bereid 
was juridische stappen tegen de dader te ondernemen of een beroep te doen op een 
hulpverleningsinstantie, konden nieuwe incidenten worden voorkomen. De 
voorlichtingscampagne was louter persoonsgericht van aard; of deze conditie enig effect zou 
sorteren was afhankelijk van de wil van (potentiële) slachtoffers om de ontvangen informatie 
om te zetten in concrete acties om herhaling te voorkomen. 
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor de experimenten in 
aanmerking. Onderzocht werd of een tweede huisbezoek een effect zou hebben op het aantal 
nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventiecondities werd niet expliciet gebaseerd op een theorie. De 
programmamakers lijken te hebben verondersteld dat de conditie die bestond uit 
informatieverschaffing aan slachtoffers over de juridische mogelijkheden die zij hadden om op 
te treden tegen de dader en de maatschappelijke instanties die hen hulp zouden kunnen verlenen 
in combinatie met waarschuwing van de dader tijdens een tweede huisbezoek zou kunnen leiden 
tot een reductie van het aantal herhalingen van huiselijk geweld; terwijl slachtoffers die zich 
zouden wenden tot een professionele hulpverlener zich in de toekomst op enigerlei wijze zouden 
kunnen onttrekken aan de geweldsuitbarstingen van de dader, zou de waarschuwing mogelijk 
een afschrikwekkende werking op daders hebben. Voorts lijkt te zijn aangenomen dat een 
reductie van huiselijk geweld kon worden bewerkstelligd via een  voorlichtingscampagne; 
slachtoffers die niet bekend waren bij de politie of andere maatschappelijke (hulpverlenings-
)instanties werden door de voorlichting mogelijk alsnog aangezet tot het ondernemen van acties 

Zowel in het eerste als het tweede experiment 
hadden beide condities een significant effect 
op het aantal meldingen van nieuwe gevallen 
van huiselijk geweld. In het tweede 
experiment werd bovendien een significant 
effect waargenomen voor de interactie tussen 
beide condities; deelnemers die thuis voor een 
tweede keer waren bezocht èn waren benaderd 
in het kader van de voorlichtingscampagnes 
rapporteerden vaker nieuwe incidenten. 
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om zich te kunnen onttrekken aan het geweld van hun partner.  
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan beide studies een SMS-score van 5 
toegekend; zowel in het eerste als het tweede experiment werden de deelnemers ‘random’ aan 
één van de interventiecondities werden toegewezen. In het eerste veldexperiment werd 
bovendien gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen.  

2. Veldexperiment 3 - Red Lands, Californië 
(Davis, Weisburd, & Hamilton, 2007) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
Drie condities we rden onderscheiden: 
 
- conditie 1: tweede huisbezoek door politieagent binnen 24 uur na melding huiselijk geweld bij 
politie (o.a. informatieverstrekking over juridische mogelijkheden en hulpverleningsinstanties 
aan het slachtoffer) 
- conditie 2: tweede huisbezoek één week na melding 
- conditie 3: geen tweede huisbezoek 
 
Beide interventiecondities (een tweede huisbezoek binnen 24 uur na de melding van huiselijk 
geweld en een tweede huisbezoek na één week) waren persoonsgericht van aard; tijdens de 
tweede huisbezoeken lijkt alleen informatie te zijn verstrekt aan slachtoffers. De verstrekte 
informatie kon alleen leiden tot een afname van huiselijk geweld, wanneer slachtoffers daarin 
aanleiding zagen om concrete stappen te ondernemen om herhaling te voorkomen.  
 
Preventievorm 
Alleen daders en slachtoffers van huiselijk geweld kwamen voor het experiment in aanmerking. 
Onderzocht werd of een tweede huisbezoek binnen 24 uur na een melding van huiselijk geweld 
in vergelijking met een tweede huisbezoek na één week en een controleconditie een effect zou 
hebben op het aantal nieuwe incidenten van huiselijk geweld; sprake was dus van tertiaire 
preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventieconditie werd niet gebaseerd op een theorie. Verondersteld 
werd dat slachtoffers met name vlak nadat zij slachtoffer zijn geworden open staan voor 
informatie omtrent het treffen van preventiemaatregelen. De onderzoekers baseerden deze 
veronderstelling onder meer op een studie van Davis en Smith (1994) over het aanleren van 
preventievaardigheden. Tevens lijkt te zijn aangenomen dat slachtoffers na ontvangst van 
informatie acties ondernemen om zich te kunnen onttrekken aan het geweld van hun partner.  
 
SMS-score 
Gelet op de gehanteerde onderzoeksopzet werd aan de studie een SMS-score van 5 toegekend; 
gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij deelnemers ‘random’ aan één van 
de drie condities werden toegewezen. 

Geen van de twee interventiecondities had een 
effect op herhaald slachtofferschap. 
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Bijlage 3: interventies bij seksueel geweld  
 
Projectnaam en bron(nen) Aard en inhoud maatregel(en), mechanisme(n) en SMS -score Uitkomsten 
1. Seksueel geweld (Hanson & Gidycz, 1993) Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 

De interventie werd aangeboden aan vrouwelijke universiteitsstudenten. Twee condities werden 
onderscheiden: een interventieconditie en een controleconditie. 
 
De interventieconditie bestond uit de volgende onderdelen:  
1) presentatie over de prevalentie van seksueel geweld op universiteitscampussen aan 
vrouwelijke studenten 
2) invullen ‘Rape Myths and Facts Worksheet’ 
3) vertoning video verkrachtingsscenario  
4) een groepsdiscussie over de video 
5) vertoning tweede video over zelfbescherming tegen verkrachting 
6) afname ‘Preventive Strategies Information Sheet’ 
7) verstrekken informatie over hulpverleningsinstanties 
 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van seksueel 
geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de wettelijke 
verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen te gaan, kan 
worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. Omdat zich onder hen 
ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de interventie een combinatie 
van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een wetenschappelijke theorie. 
De inhoud van de interventie was gebaseerd op bestaande programma’s die enkel het realiseren 
van attitudeveranderingen tot doel hadden. De programmamakers lijken te hebben verondersteld 
dat (herhaald) slachtofferschap van seksueel geweld onder vrouwelijke studenten kan afnemen 
door hen bewust te maken van de risico’s die zijn verbonden aan bepaalde gedragingen en 
omstandigheden in een ‘dating’ situatie. Bewustwording werd bevorderd door informatie te 
verschaffen over de prevalentie van seksueel geweld op Amerikaanse universiteitscampussen, 
factsheets te verstrekken over verkrachtingsmythen en preventiestrategieën, een video te 
vertonen waarin een verkrachtingsscenario werd gepresenteerd, een groepsdiscussie te initiëren 
en informatie te verschaffen over hulpverleningsinstanties.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd e r 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 
 

De interventie had geen significant effect op 
herhaald slachtofferschap. Wel had de  
interventie een significant effect op de 
incidentie van eerste slachtofferervaringen; 
deelnemers aan de interventieconditie 
rapporteerden minder vaak voor het eerst 
slachtoffer te zijn geworden dan deelnemers in 
de controleconditie.  
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2. Seksueel geweld (Breitenbecher & Hanson, 
1998) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De interventie werd aangeboden aan vrouwelijke universiteitsstudenten. Twee condities werden 
onderscheiden: een interventieconditie en een controleconditie. De interventieconditie was 
vrijwel gelijk aan die in studie 1; één extra stelling werd toegevoegd aan de worksheets en de 
groepsdiscussie werd uitgebreid met de bespreking van relevante psychologische factoren. De 
interventieconditie was persoonsgericht. 
 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van seksueel 
geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de wettelijke 
verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen te gaan, kan 
worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. Omdat zich onder hen 
ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de interventie een combinatie 
van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet exp liciet op een theorie. Voortbouwend op de 
eerste studie lijkt wederom te zijn verondersteld dat een reductie van (herhaald) slachtofferschap 
van seksueel geweld onder vrouwelijke studenten van Amerikaanse universiteiten kan worden 
gerealiseerd door het bewustzijn van het risicokarakter van bepaalde gedragingen en 
omstandigheden in ‘dating’ situaties te vergroten. In aanvulling op studie 1, werd expliciet 
aandacht besteed aan psychologische factoren die een rol spelen in de relatie tussen eerdere 
slachtofferschap van seksueel geweld en hervictimisatie. Gedacht lijkt te zijn dat studenten met 
eerdere slachtofferervaringen met deze kennis het risico op (herhaling van) slachtofferschap 
zouden kunnen verkleinen.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 

De interventie had noch een effect op herhaald 
slachtofferschap, noch op eerste 
slachtofferervaringen. 
   

3. Seksueel geweld (Breitenbecher & Scarce, 
1999) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De interventie werd aangeboden aan vrouwelijke universiteitsstudenten. Twee condities werden 
onderscheiden: een interventieconditie en een controleconditie. De interventieconditie bestond 
uit mondelinge informatieoverdracht aan vrouwelijke studenten tijdens een (college)uur over de 
definitie van seksueel geweld, de prevalentie van seksueel geweld onder studenten, 
verkrachtingsmythen en (rol)gedragingen die het risico op verkrachting kunnen vergroten.  
 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van seksueel 
geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de wettelijke 
verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen te gaan, kan 

De interventie had noch een effect op herhaald 
slachtofferschap, noch op eerste 
slachtofferervaringen. 
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worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. Omdat zich onder hen 
ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de interventie een combinatie 
van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een theorie. Verondersteld lijkt te 
zijn dat het bewustzijn van seksueel geweld onder vrouwelijke studenten kan worden vergroot 
door mondelinge overdracht van informatie over diverse aspecten van seksueel geweld 
(defin itie, prevalentie, verkrachtingsmythen en risicovolle (rol)gedragingen) en dat een 
verhoogd bewustzijn vervolgens de kans op (herhaling van) slachtofferschap kon verkleinen. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 

4. Seksueel geweld (Breitenbecher en Scarce, 
2001) 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De interventie werd aangeboden aan vrouwelijke universiteitsstudenten. Twee condities werden 
onderscheiden: een interventieconditie en een controleconditie. De interventieconditie was 
vrijwel gelijk aan die in studie 3; extra aandacht werd besteed aan hantering van actieve 
weerstandstrategieën.  
 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van seksueel 
geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de wettelijke 
verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen te gaan, kan 
worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. Omdat zich onder hen 
ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de interventie een combinatie 
van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie berustte niet expliciet op een theorie. Verondersteld lijkt te 
zijn dat informatieverschaffing over actieve weerstandstrategieën het gebruik hiervan in 
potentieel gevaarlijke situaties zou vergroten, waardoor ongewenste seksuele contacten konden 
worden voorkomen of tijdig konden worden afgebroken.  
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 

De interventie had noch een effect op herhaald 
slachtofferschap, noch op eerste 
slachtofferervaringen. 
 
 

5. Seksueel geweld (Marx, Calhoun, Wilson, 
& Meyerson, 2001 

Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De interventie werd aangeboden aan vrouwelijke universiteitsstudenten. Twee condities werden 
onderscheiden: een interventieconditie en een controleconditie. De interventieconditie bestond 

De interventie had geen significant effect op 
herhaald slachtofferschap in het algemeen, 
maar wel op herhaling van verkrachting. 
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uit twee delen. Deel I kende grote gelijkenissen met de interventieconditie uit studies 1 en 2; het 
aantal onderwerpen dat besproken werd tijdens de presentatie werd uitgebreid en één worksheet 
moest thuis ingevuld worden. Deel II bestond onder meer uit een bespreking van thuis ingevulde 
worksheets, een presentatie over probleemoplossingsstrategieën en training van 
assertiviteitsvaardigheden.  
 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van seksueel 
geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten die slachtoffer waren geworden van seksueel geweld kwamen 
voor de interventie in aanmerking; de interventie betrof dus een vorm van tertiaire preventie. 
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie was niet gebaseerd op een theorie. Voortbouwend op de 
eerste twee studies lijkt te zijn verondersteld dat het bewustzijn van seksueel geweld onder 
vrouwelijke studenten kon worden vergroot door hen informatie te verschaffen over diverse 
aspecten van seksueel geweld. Naast informatieverschaffing over seksueel geweld kregen zij 
assertiviteitsvaardigheden aangeleerd. Verondersteld lijkt te zijn dat door een assertieve 
opstelling ongewenste seksuele contacten konden worden voorkomen. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5 
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 

 

6. Seksueel geweld (Gidycz et al., 2001a) Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De interventie werd aangeboden aan vrouwelijke universiteitsstudenten. Twee condities werden 
onderscheiden: een interventieconditie en een controleconditie. De interventieconditie kende 
grote gelijkenissen met de interventiecondities uit de studies 1, 2 en deel I van studie 5; een 
nieuwe video werd toegevoegd aan de interventie (interviews met vrouwelijke medestudenten 
die slachtoffer van verkrachting zijn geworden). De video over zelfbescherming werd vervangen 
door rollenspellen.  
 
De interventie beoogde via gedragsverandering een afname van slachtofferschap van seksueel 
geweld te realiseren en was dus persoonsgericht van aard.  
 
Preventievorm 
Alleen vrouwelijke studenten kwamen voor de interventie in aanmerking. Gelet op de wettelijke 
verplichting voor universiteiten in de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen te gaan, kan 
worden aangenomen dat zij als een kwetsbare groep werden aangemerkt. Omdat zich onder hen 
ook studenten bevonden die al slachtoffer waren geworden, betrof de interventie een combinatie 
van secundaire en tertiaire preventie.  
 
Mechanisme 
De werkzaamheid van de interventie werd expliciet gebaseerd op twee bestaande theorieën: het 

De interventie was niet effectief in het 
voorkomen van (herhaald) slachtofferschap. 
Wel werd een significant effect gevonden voor 
deelnemers die tussen de interventie en de 
eerste follow-up het slachtoffer waren 
geworden van een seksueel delict anders dan 
een verkrachting (‘mo derate victimization’); 
zij bleken minder vaak opnieuw slachtoffer 
van seksueel geweld te zijn geworden in de 
periode die was gelegen in de periode na de 
slachtofferervaring.  
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Elaboration Likelihood Model en de Sociale Leertheorie. Via een videoboodschap die was 
ingesproken door medestudenten werd getracht dat de verwerking van de inhoud van de 
boodschap te laten plaatsvinden via ‘central processing’ - een zodanig actieve en intensieve 
manier van informatieverwerking dat attitudes over seksueel geweld blijvend veranderd kunnen 
worden. Deze aanpak sluit aan bij het Elaboration Likelihood Model. In overeenstemming met 
de Sociale Leertheorie werden rollenspellen gebruikt om deelnemers aan te leren hoe zij zich 
zelf konden beschermen tegen seksueel geweld. Attitudeverandering en zelfbescherming moest 
uiteindelijk leiden tot een verlaging van de kans op (herhaling van) slachtofferschap. 
 
SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 

7. Seksueel geweld (Gidycz et al., 2001b) Aard en inhoud van de getroffen maatregelen 
De interventie werd aangeboden aan mannelijke en vrouwelijke universiteitsstudenten. Twee 
condities werden onderscheiden: een interventieconditie en een controleconditie. De 
interventieconditie bestond uit een presentatie over de prevalentie van seksueel geweld, de 
wettelijke definitie van verkrachting, het invullen van een ‘Rape Myths and Facts Worksheet’, 
gedragingen en attitudes van daders van verkrachting. Informatie over 
zelfverdedigingstechnieken en hulpverleningsinstanties werd alleen aan vrouwelijke studenten 
verstrekt. Mannen ontvingen tips mannen om verkrachtingssituaties te voorkomen (onder meer: 
“nee” betekent altijd “nee”). Tijdens de presentatie werd benadrukt dat het belangrijk is om 
nuchter blijven tijdens een date.  
 
De interventie was zowel context - als persoonsgericht van aard. De interventie was 
contextgericht, voorzover deze een afname van seksueel geweld beoogde te realiseren via 
gedragsverandering onder mannelijke studenten (die enkel werden gezien als potentiële daders). 
De interventie was persoonsgericht voorzover deze tot doel had de incidentie van 
slachtofferervaringen te doen afnemen via gedragsverandering onder vrouwelijke studenten (die 
enkel werden gezien als potentiële slachtoffers).  
 
Preventievorm 
Voorzover de interventie werd aangeboden aan vrouwelijke studenten, ging het om een vorm 
van secundaire en tertiaire preventie;  gelet op de wettelijke verplichting voor universiteiten in 
de Verenigde Staten om seksueel geweld tegen te gaan, werden zij aangemerkt als kwetsbare 
groep. Onder hen bevonden zich echter ook studenten die al slachtoffer waren geworden. 
 
Mechanisme 
De interventie werd niet expliciet gebaseerd op een theorie. Voortbouwend op de studies 1, 2, 5 
en 6 lijkt te zijn verondersteld dat het bewustzijn van seksueel geweld onder studenten kon 
worden vergroot door hen informatie te verschaffen over diverse aspecten van seksueel geweld. 
Kennelijk werd gedacht dat vergroting van bewustzijn zowel onder mannelijke als vrouwelijke 
studenten diende plaats te vinden om een reductie van (herhaling van) seksueel geweld te 
kunnen bewerkstelligen.   
 

De interventie had noch een effect op herhaald 
slachtofferschap, noch op eerste 
slachtofferervaringen. 
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SMS-score 
Gelet op de uitgevoerde statistische analyses werd aan de studie een SMS-score van 5  
toegekend; gebruik werd gemaakt van een experimentele setting, waarbij de deelnemers 
‘random’ aan één van de interventiecondities werden toegewezen. Bovendien werd er 
gecontroleerd voor eerdere slachtofferervaringen. 

 
 
 


