
 

SAMENVATTING 

Onderzoek naar condities voor een effectieve KVU 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Regioplan 
Beleidsonderzoek een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effectiviteit van 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).  
 
De KVU is een hulpmiddel voor lokale initiatieven op het gebied van veilig 
uitgaan. Het doel van de KVU is het vergroten van de veiligheid in 
uitgaansgebieden. Dit gebeurt door het stimuleren van de samenwerking van 
betrokken partijen (bestuur, Openbaar Ministerie, politie en 
horecaondernemers), door de problemen op het gebied van de veiligheid in 
kaart te brengen en door deze gezamenlijk aan te pakken. 
De KVU is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie (V en J, 
voorheen ministerie van Justitie). In 2005 is de KVU overgedragen aan het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat hiervoor 
samenwerkt met Koninklijke Horeca Nederland (KHN). KHN biedt 
ondersteuning bij het toepassen van de KVU en is sinds 2006 verantwoordelijk 
voor de invoering in gemeenten. Het CCV houdt de ontwikkelingen bij en 
beheert de KVU. De KVU is daarmee een instrument voor een lokale aanpak, 
die vanuit het landelijke perspectief door de meest betrokken ministeries (het 
ministerie van V en J en het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties) (ook financieel) wordt gestimuleerd en gevolgd met het 
oog op de betekenis voor het landelijke veiligheidsbeleid.  
 
Het onderzoek naar de KVU heeft tot doel om zicht te geven op condities voor 
een effectief veilig-uitgaansbeleid en op de mate waarin de huidige KVU 
daaraan voldoet. Daarmee moet duidelijker worden of de KVU in zijn huidige 
opzet – een landelijk beleidsprogramma met landelijk georganiseerde 
ondersteuning en uitwerking door lokale partners – effectief kan zijn en waar 
mogelijke verbeterpunten liggen. 
 
In het onderzoek zijn vier onderdelen onderscheiden: 
• een literatuuronderzoek om maatregelen te identificeren die voor de 

bevordering van veilig uitgaan kunnen worden ingezet en om hun 
effectiviteit vast te stellen; 

• een literatuuronderzoek om vast te stellen onder welke condities 
samenwerking tussen de betrokken partijen effectief kan zijn; 

• een literatuuronderzoek om vast te stellen onder welke condities landelijke 
aansturing effectief kan zijn; 

• documentonderzoek en interviews bij een steekproef van 22 gemeenten 
met KVU-ervaring om vast te stellen hoe de resultaten van het 
literatuuronderzoek zich tot de KVU-praktijk verhouden. 
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De interviews zijn gehouden met vertegenwoordigers van gemeenten die in 
2008 of eerder met (de voorbereiding van) een KVU zijn begonnen. 
 
 
Interventies en effectiviteit 

Met het literatuuronderzoek zijn 48 interventies geïdentificeerd die deel 
kunnen uitmaken van veilig-uitgaansbeleid. Deze interventies zijn ingedeeld in 
vier categorieën die voortkomen uit de situationele-preventietheorie. In elk van 
de vier categorieën staat een principe centraal, dat kan bijdragen aan het 
voorkomen van onveiligheid: het vergroten van de pakkans (risico’s 
vergroten), het vergroten van de inspanning die nodig is voor het plegen van 
delicten of het veroorzaken van overlast (inspanning vergroten), het 
voorkomen van situaties die criminaliteit uitlokken (provocaties verminderen) 
en het wegnemen van mogelijkheden tot het aanvoeren van excuses (excuses 
verwijderen).  
 
Over zeven interventies concluderen we op grond van de literatuur dat ze 
effectief zijn in termen van het verbeteren van de objectieve of de subjectieve 
veiligheid. Dat geldt echter niet altijd in de context van veilig uitgaan: 
daarbinnen zijn vijf maatregelen effectief. Zeven maatregelen zijn 
veelbelovend: er zijn aanwijzingen dat ze effectief zijn, maar het bewijs is niet 
sterk genoeg om daar nu al toe te kunnen besluiten. Van 35 maatregelen is 
onbekend of ze effectief zijn. Dat betekent niet dat ze niet effectief zijn: er is 
niet voldoende onderzoek uitgevoerd om vast te stellen wat het effect is.  
Eén interventie is niet effectief en één interventie is contraproductief. 
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Tabel S.1 Maatregelen Veilig Uitgaan ingedeeld naar effectiviteit 
Pakkans vergroten 
 

Moeilijk maken
 

Criminaliteit uitlokkende 
situaties voorkomen 

Geen mogelijkheden 
geven voor excuses 

Effectief  Effectief 
Vergroten politiecapaciteit  Straten afsluiten  
Problem oriented policing/ 
gerichte politie-inzet 

   

Straatverlichting    
Buurtpreventie/ 
burgersurveillance 

   

Effectief, maar niet voor 
veilig uitgaan 

   

Cameratoezicht    
Functioneel toezicht    
Veelbelovend Veelbelovend  Veelbelovend 
Horecapreventieteam Preventief fouilleren  Gedragscodes 
 Bewaakt parkeren  Safer bars/Bar 

veilig/Barcode 
 Deurbeleid/ 

toelatingsbeleid 
 Community policing 

Effectiviteit onbekend, 
mogelijk indirect 
effectief 

   

Aangiften en meldingen 
bevorderen 

   

Meldpunt horeca    
Horecatelefoon    
Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend 
Uitbreiding surveillance 
(ongericht) 

Wapenkluizen Sluitingstijdenregimes/ 
afkoelperiode 

Gedragsregels/ 
huisreglementen 

Vestiging politiepost Plastic drinkservies Afvoerroutes/ 
verkeersregulatie/ 
verkeerscirculatie 

Parkeerregels 

Toezicht door particuliere 
beveiligers 

 Taxibeleid/ 
vervoersaanbod 

Terrassenbeleid 

Bouwkundige 
aanpassingen 

 Chocola uitdelen Evenementenbeleid 

Uitbreiden 
politiesurveillance 

 Zintuigbeïnvloeding Verkeersborden plaatsen 

  Reiniging Opstapplaatsen 
  Bestrating SUS-teams 
   Horecaontzegging 
   Plaatsen urinoirs 
   Weekendarrangement 
   Tijdsrestrictie 

alcoholverkoop 
   Voedsel uitdelen 
   Alcoholbeleid 
   Alcohol- en drugscontrole 
   COVAID 
   Festivalbier 
   Niet effectief 
   Voorlichting over gedrag 
Contraproductief    
Surveillance op de fiets    
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Effectieve interventies zijn vooral te vinden onder de interventies die niet 
specifiek voor veilig uitgaan zijn ontwikkeld en die zeker niet alleen in de 
context van veilig uitgaan worden toegepast. De bredere toepassing van deze 
maatregelen zal hebben bijgedragen aan een grotere aandacht van 
onderzoekers en beleidsmakers, wat heeft geleid tot een voldoende 
hoeveelheid studies van goede kwaliteit. Een belangrijke kanttekening bij 
enkele effectieve interventies is dat hun effectiviteit juist niet opgaat in een 
uitgaanscontext. Het gaat om interventies die ingrijpen op het risicomijdende 
gedrag van potentiële daders. Uitgaansgeweld kent veel impulsief gedrag, dat 
zich minder goed laat beïnvloeden door de risicovergrotende maatregelen dan 
berekenend gedrag. Dit wordt in evaluaties van bijvoorbeeld cameratoezicht 
ook expliciet erkend. Cameratoezicht is daardoor aangemerkt als een 
interventie die niet effectief is voor de bevordering van de veiligheid in 
uitgaansgebieden. Voor andere effectieve interventies die gericht zijn op het 
vergroten van risico’s is niet zo expliciet vastgesteld dat ze in de specifieke 
uitgaanscontext niet effectief zijn.  
 
Inhoudelijk gezien zijn de effectieve interventies (op één na) gericht op 
versterking van toezicht en handhaving in uitgaansgebieden, waarbij de politie, 
al dan niet samen met burgers, de belangrijkste actor is (‘risico’s vergroten’). 
Belangrijk is dat de politie-inzet niet ongericht is, maar specifiek op de grootste 
risico’s wordt gericht (plaatsen, delicten, tijden). Interventies die gericht zijn op 
het verbeteren van de informatiepositie van de politie en die op zichzelf niet 
effectief zijn (zoals de instelling van een meldpunt horeca of het bevorderen 
van aangiften en meldingen) kunnen mogelijk wel helpen om de effectiviteit 
van (gerichte) politie-inzet te versterken.  
 
Voor de meer specifiek op de horeca en op veilig uitgaan gerichte 
maatregelen is weinig onderzoek naar de effectiviteit beschikbaar en er kan 
daardoor ook weinig over de effectiviteit worden geconcludeerd.  
 
 
Situationele preventie 

Bezien vanuit de principes van de situationele preventie is er het meeste 
zekerheid over de effectiviteit van interventies die zich richten op het vergroten 
van de risico’s van crimineel of overlastgevend gedrag (‘de pakkans’). Dit is de 
meer repressieve kant van de criminaliteitspreventie. De minste zekerheid 
over effectiviteit is er bij interventies die gericht zijn op het verwijderen van 
excuses en op het verminderen van provocaties. Dit is de veel minder 
repressieve kant, met veel aandacht voor activiteiten als informeren, 
voorlichten, overtuigen en het voorkomen van situaties die in een conflict 
kunnen uitmonden. De bijdrage van de maatschappelijke partners van politie 
en bestuur in de KVU-samenwerking, de horecaondernemers, is hier in 
potentie veel groter dan bij de repressieve interventies.  
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Belangrijk is ook dat de interventies in de categorie ‘pakkans vergroten’ 
allemaal een beroep doen op de (min of meer rationele) kosten-batenafweging 
van potentiële daders. Deze kosten-batenafweging heeft in een 
uitgaanscontext, met potentiële daders die relatief vaak onder invloed zijn van 
alcohol en drugs, mogelijk minder effect dan in andere contexten. Gedrag zal 
in een uitgaanscontext onder invloed van het middelengebruik vaker impulsief 
zijn. Dat pleit voor een grotere nadruk op interventies volgens de andere 
principes van de situationele preventie. Hier zijn echter weinig effectieve 
interventies geïdentificeerd.  
 
 
Samenwerking en landelijke ondersteuning 

In het literatuuronderzoek zijn principes van (of condities voor) effectieve 
samenwerking gevonden op het terrein van de omgeving (context), de 
structuur en het management van de samenwerking. Het gaat om de volgende 
factoren: 
• context: voldoende middelen, eenduidig doel en belang, voortzetting van 

eerdere samenwerking, weinig personele wisselingen, frequent en fysiek 
overleg; 

• structuur: krachtige kernorganisatie, compact netwerk, samenwerkings-
partners met doorzettingsmacht, flexibiliteit met betrekking tot interne 
regels, aanwezigheid hiërarchische relaties en resultaatverplichtingen; 

• management: borging van de missie, visie en doelen door projectleider, 
leren van vergelijkbare en succesvolle samenwerkingsverbanden. 

In de literatuur is bij deze factoren geen normstelling aangetroffen, 
bijvoorbeeld voor de omvang van het netwerk (wat is de optimale omvang?) of 
de beschikbaarheid van middelen (hoeveel middelen?).  
 
Landelijke ondersteuning kan de effectiviteit van de lokale samenwerking 
vergroten door: 
• het stimuleren van deelname aan de samenwerking, het wegnemen van 

belemmeringen voor deelname en het bevorderen van communicatie over 
de samenwerking, de beleidsdoelen en de realisatie ervan; 

• het beschikbaar stellen van middelen die aansluiten bij de lokale vragen, in 
termen van geld, kennis en expertise (methodieken, instrumenten); 

• een structuur voor ondersteuning die aansluit bij lokale verhoudingen en 
lokale belangen.  

 
 
De opzet van de KVU in gemeenten 

De laatste stap in het onderzoek is een confrontatie van de uitkomsten van het 
literatuuronderzoek met KVU’s in een steekproef van 22 gemeenten. 
In deze gemeenten is een vergelijkbare variëteit aan interventies terug te 
vinden als in de literatuur, dus verdeeld over de principes van pakkans 
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vergroten, moeilijk maken, criminaliteit uitlokkende situaties voorkomen en 
geen mogelijkheden geven voor excuses.  
 
Van de 48 interventies die in de literatuur zijn gevonden, zijn er veertien die 
niet in de KVU-aanpak in de onderzochte gemeenten terugkomen; de overige 
34 interventies zijn onderdeel van één of meer KVU’s. In totaal is twintig 
procent van de interventies die in de onderzochte KVU’s zijn geïdentificeerd 
als effectief of veelbelovend te kwalificeren. Voor de overige tachtig procent is 
de effectiviteit onbekend (in negen KVU’s is sprake van niet-effectieve 
interventies). 
 
Een effectieve interventie die in veel KVU’s terugkomt, is verlichting (11 keer 
genoemd). Een tweede effectieve interventie is extra politietoezicht/extra 
politiecapaciteit (7 keer genoemd). Andere interventies die volgens de 
literatuur effectief zijn, worden in de KVU’s niet genoemd. De meest 
toegepaste veelbelovende interventies zijn toelatingsbeleid/deurbeleid (8 keer 
genoemd) en Barcode/conflicttraining (6 keer genoemd). Bewaakt parkeren 
wordt twee keer genoemd. Elk één keer genoemd zijn preventief fouilleren en 
de inzet van een horecapreventieteam. 
 
Maatregelen waarvan de effectiviteit onbekend is, maar die wel vaak in de 
KVU’s worden genoemd, zijn de collectieve horecaontzegging (14), openings-
/sluitingstijdenbeleid (11), verwijderingsbevelen/gebiedsontzegging (11), 
horecatelefoon (8), cameratoezicht (8), taxibeleid (7), onderhoud van 
omgeving/bestrating/meubilair (6), gedragsregels (5), alcohol- en 
drugscontrole (5) en plaatsing van openbare toiletten/uriliften (5).  
 
Het beeld van de interventies in de onderzochte gemeenten, ingedeeld 
volgens de principes van de situationele preventie, komt sterk overeen met het 
beeld van de interventies uit de literatuur: relatief veel interventies op het 
terrein van risico’s vergroten (toezicht en handhaving) en volgens het principe 
van excuses wegnemen (voorlichten, informeren, overtuigen) en wat minder 
interventies gericht op inspanning vergroten en provocatie verminderen. 
 
De keuze van de interventies in de KVU’s is volgens vertegenwoordigers van 
de KVU-gemeenten in de steekproef niet gebaseerd op kennis over hun 
effectiviteit (omdat men lokaal vaak niet over die kennis beschikt of omdat er 
helemaal geen kennis over de effectiviteit is). Maatregelen worden gekozen na 
eigen analyse op basis van een maatregelenmatrix die door de landelijke 
ondersteuning is aangereikt, ze zijn een voortzetting van beleid dat al eerder in 
de gemeenten is gevoerd, ze zijn gebaseerd op beleid in een of meer andere 
gemeenten of op ideeën die in de startfase vanuit de landelijke ondersteuning 
zijn aangereikt. 
 
De samenwerking in de KVU’s wordt door de ondervraagde gemeentelijke 
ambtenaren als goed gekwalificeerd. Bij nadere analyse blijkt er een aantal 
sterke en een aantal zwakke punten aanwijsbaar, die invloed hebben op de 
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effectiviteit van de samenwerking. Sterk zijn het voortbouwen op eerdere 
samenwerking (15 gemeenten), de continuïteit van de deelname (18 
gemeenten), de intensieve samenwerking en hoge frequentie van overleg (13 
gemeenten) en de voldoende beschikbaarheid van financiële middelen in de 
meeste onderzochte KVU’s (20 gemeenten). Zwak zijn het gebrek aan kennis 
over effectiviteit van interventies en over resultaten van beleid (7 gemeenten), 
het bestaan van uiteenlopende belangen, leidend tot doelen die niet volledig 
worden gedeeld (11 gemeenten) en wisselingen in de coördinerende functie 
en een lage frequentie van overleg (9 gemeenten). Ook het ontbreken van 
hiërarchie, beslissingsbevoegdheden, strakke resultaatafspraken en resultaat-
verplichtingen zijn als zwakke punten aan te merken: deze aspecten kunnen 
de doeltreffendheid van de samenwerking negatief beïnvloeden. 
 
De landelijke ondersteuning heeft uitsluitend in de initiële fase van de KVU 
(initiatief, voorlichting, overdracht van instrumentarium) een rol gespeeld. 
Daarbij gaat er een zekere stimulans van uit. Na de initiële fase is het echter 
aan de lokale partijen om de samenwerking en de uitvoering van de 
maatregelen vorm te geven. 
 
 
Conclusie: KVU en condities voor veilig uitgaansbeleid 

Bezien naar de drie invalshoeken voor effectief veilig-uitgaansbeleid 
(effectieve landelijke ondersteuning, effectieve samenwerking, effectieve 
interventies) moet worden geconcludeerd dat de onderzochte KVU-praktijk 
slechts in beperkte mate aan de condities voor veilig-uitgaansbeleid voldoet. 
Er is te weinig zicht op de effectiviteit van de ingezette maatregelen, er zijn 
aspecten van samenwerking die afbreuk doen aan effectiviteit (verschil in 
doelen en belangen, beperkte intensiteit/frequentie overleg, beperkte 
hiërarchie, gebrek aan kennis over effectiviteit) en de landelijke ondersteuning 
is niet zodanig ingericht dat de effectiviteit van de lokale uitvoering wordt 
bevorderd (anders dan de samenwerking als zodanig). Bij deze conclusie 
moet worden aangetekend dat de onderzochte praktijk betrekking heeft op 
KVU’s die in 2008 of eerder zijn ingezet.  
 
De doelstelling was ook om vast te stellen of de KVU effectief kan zijn. Het 
onderzoek wijst op enkele duidelijke beperkingen. Bij de huidige stand van 
zaken is er te weinig kennis over de effectiviteit van maatregelen. Meer 
zekerheid over een effectieve KVU vereist dat meer kennis over de effectiviteit 
van maatregelen beschikbaar komt, met name over maatregelen die buiten de 
directe sfeer van toezicht en repressie liggen. Wat betreft de samenwerking 
zijn er beperkingen in de sfeer van (het ontbreken van) gedeelde belangen en 
doelen. Een effectieve landelijke ondersteuning vraagt met name een sterkere 
ondersteuning met kennis. Om te voorkomen dat dit kennis is die top down op 
de samenwerkingsverbanden afkomt, is het belangrijk om te komen tot 
aansluiting op effectiviteitsvragen vanuit de lokale samenwerkingsverbanden. 
Omdat deze vragen in de huidige praktijk niet gesteld worden, zal een 
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landelijke ondersteuningsorganisatie de samenwerkingsverbanden moeten 
mobiliseren en stimuleren om met vragen te komen. Dit vraagt een actieve 
opstelling, meer dan in de onderzochte KVU-praktijk het geval was.  
Aan de condities voor effectief veilig-uitgaansbeleid kan dus niet volledig 
voldaan worden. Een grotere mate van het voldoen aan de condities vereist 
een grotere beschikbaarheid van kennis voor de lokale KVU-
samenwerkingsverbanden en een meer langdurige en interactieve landelijke 
ondersteuning.   
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