
 

 

 

  

Rijden onder invloed van drugs 
Onderzoek van de situatie voor invoering van de 

wijziging van de Wegenverkeersweg 1994  
 

 

Manja Abraham 

Oberon Nauta 

Samenvatting 



 

DSP-groep Samenvatting ─ Rijden onder invloed van drugs 2 

Amsterdam 

16 Februari, 2017 

 

Manja Abraham 

mabrham@dsp-groep.nl 

06-472 140 30  

 

Oberon Nauta 

onauta@dsp-groep.nl 

06- 414 644 80 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

DSP-groep Samenvatting ─ Rijden onder invloed van drugs 3 

 

 

Samenvatting 

Inleiding 

De aanpak van rijden onder invloed van drugs vindt op dit moment plaats op basis van de vangnetbepaling 

van artikel 8, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994). Deze aanpak stuit in de praktijk 

op problemen. Daarom is voorzien in een wijziging van de WVW1994 waarbij er een nieuw vijfde lid wordt 

toegevoegd. De wijziging beoogt niet alleen het vaststellen van het vermoeden van het gebruik van drugs in 

het verkeer te vereenvoudigen maar ook de vervolging makkelijker te maken. De implementatie van de 

wijziging van de wet vindt naar verwachting medio 2017 plaats.  

 

Bij de behandeling van het voorstel voor de wetswijziging in de Tweede Kamer hebben diverse partijen 

gevraagd om een evaluatie van de nieuwe wet. In antwoord daarop heeft de minister van Veiligheid & 

Justitie toegezegd de wet binnen een termijn van vijf jaar te evalueren.  

 

In dat kader en in opdracht van het WODC deed DSP-groep onderzoek naar de opsporing en vervolging van 

bestuurders die het verbod op het rijden onder invloed van drugs overtreden. De centrale probleemstelling 

van het onderzoek luidde: 

 “Hoe wordt rijden onder invloed van drugs voor implementatie van de gewijzigde WVW1994 opgespoord en 

gesanctioneerd en met welk resultaat?” 

 

Binnen het onderzoek is gekeken naar de huidige en voorgenomen werkprocessen binnen de opsporing en 

vervolging. Ook is een voorlopige beoordeling gegeven van de beleidslogica achter de voorgenomen 

wetswijziging. Het onderzoek betreft een zogenaamde ‘nulmeting’ die naar verwachting herhaald wordt na 

implementatie van de wet. Op basis van een vergelijking van de uitkomsten van beide metingen kan worden 

vastgesteld welke veranderingen na invoering van de wet in de uitvoeringspraktijk optreden. Om er voor te 

zorgen dat die vergelijking ook betrouwbaar kan worden uitgevoerd is in de bijlage van het rapport 

uitgebreid ingegaan op de inrichting van die éénmeting en de aandachtspunten daarbinnen.  

 

Methode van onderzoek 

Binnen het onderzoek zijn verschillende methoden ingezet. In de eerste plaats is deskresearch verricht op 

wetgeving, beleid- en kamerstukken en literatuur. Daarnaast is een enquête uitgezet onder 272 

taakaccenthouders binnen de basisteams van de Nationale Politie. 208 respondenten vulden de enquête 

(deels) in wat een netto respons van 76% opleverde. Ten derde zijn 26 semigestructureerde interviews 

gehouden met direct betrokken bij de opsporing en vervolging van het bedoelde strafbare feit. Naast 

taakaccenthouders verkeer in de basisteams ging het om rechters, officieren van justitie, medewerkers bij 

het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en 
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beleidsverantwoordelijken bij de Nationale Politie en het ministerie van V&J. De Centrale Verwerking 

Openbaar Ministerie (CVOM) heeft alleen schriftelijk gereageerd. Tot slot is analyse uitgevoerd op 

dataregisters van de Nationale politie, het NFI en het CBR.  

 

Context en reikwijdte onderzoek  

Het onderzoek kent twee beperkingen. In de eerste plaats betreft dit de mate van gedetailleerdheid van 

onderdelen van het onderzoek. Aanvankelijk zou het veldwerk plaatsvinden in de periode vlak vóór en direct 

na implementatie van de wijziging van artikel 8 WVW1994 zodat in de nulmeting niet alleen een duidelijk en 

nauwkeurig beeld zou worden verkregen van de oude werkwijze maar ook de eerste ervaringen met de 

nieuwe wet konden worden beschreven. De implementatie is echter meerdere keren –vanwege de 

aanbesteding van de speekseltesters -uitgesteld waardoor alleen de periode van 1 jaar vóór implementatie 

kon worden onderzocht. Vanwege het verschuiven van de implementatiedatum  was nog veel niet bekend 

over de precieze uitwerking van het nieuwe wettelijke kader en werd daardoor nog weinig concrete 

uitwerking gegeven door de ketenpartners. In het rapport vindt dat zijn weerslag in het feit dat slechts 

summier over de voorbereidingen gerapporteerd kon worden.  

 

In de tweede plaats is – voor wat betreft het gebruik van kwantitatieve gegevens over het aantal 

onderzochte strafzaken – de onderzochte periode niet optimaal geweest. Dat wil zeggen: voor het 

cijfermateriaal is de periode 2013-2015 onderzocht, maar in het jaar 2015 vonden bij de politie vanwege de 

vastgelopen cao-onderhandelingen werkonderbrekingen en stiptheidsacties plaats. Onduidelijk is in 

hoeverre deze acties van invloed zijn geweest op de landelijke aantallen afgehandelde zaken, maar de kans 

is aanwezig dat voor 2015 een vertekend beeld is ontstaan.  

 

Beantwoording van de onderzoeksvragen 

De onder 1.1 genoemde centrale probleemstelling is uiteengelegd in een aantal onderzoeksvragen dat 

binnen de nulmeting is beantwoord. In het vervolg van deze paragraaf wordt steeds eerst de 

onderzoeksvraag gegeven en vervolgens de beantwoording samengevat.  

 

Hoe lopen de processen in 2014/2015: 

a Hoe wordt drugsgebruik opgespoord, vervolgd en gesanctioneerd? 

b Welke actoren zijn betrokken? Wie doet wat, in welke stap van het proces? 

c Als cijfers of valide schattingen voorhanden zijn: wat zeggen deze over de resultaten in termen van 

opsporing, vervolging en sanctionering? 

 

Het hele proces van opsporing, vervolging en sanctionering bestaat uit een aantal stappen, die op 

hoofdlijnen worden samengevat in figuur 1 (zie volgende pagina).  
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Figuur 1 Schematische weergave van de opsporing en vervolging van drugsgebruik in het verkeer 

 

 

De eerste stap is het vaststellen van het gerede vermoeden door de politie van de verdenking van het 

gebruik van drugs door de bestuurder. In principe zijn hier twee aanleidingen voor. In de eerste plaats kan 

dit zijn vanwege afwijkend verkeersgedrag of betrokkenheid bij een ongeval. Of wanneer tijdens een 

reguliere controle (verkeersfuik) een bestuurder uiterlijke kenmerken van middelengebruik vertoont.  

 

In beginsel stelt de politiefunctionaris eerst vast of sprake is van alcoholgebruik. Is daarvan niet sprake dan 

kan de bestuurder gevraagd worden (vrijwillig) zijn medewerking te verlenen aan een aantal coördinatie- en 

observatietesten. De uitkomsten van deze test of de andere aanwijzingen – zoals de aanwezigheid van 

drugs of wietlucht- kunnen voor de politie reden vormen om de bestuurder als verdachte aan te merken. 

 

Wanneer de bestuurder als verdachte wordt aangemerkt wordt de zaak zowel via een bestuursrechtelijk als 

een strafrechtelijk spoor afgedaan afhankelijk van het feit of aan de criteria van beide regelgevingen wordt 

voldaan.  

 

Wat betreft het bestuursrechtelijke spoor kan de politie het rijbewijs bestuursrechtelijk innemen en door 

middel van een zogenaamde 'mededeling' de divisie Rijgeschiktheid van het CBR informeren over de 

geconstateerde feiten. Deze vorderingsprocedure is een verkeersveiligheidsmaatregel in het bestuursrecht 

die wordt uitgevoerd door de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. Het CBR beoordeelt vervolgens op grond 

van de criteria opgesomd in artikel 23 in de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid of een 

onderzoek naar de ‘geschiktheid’ aan de orde is. Na beoordeling van de mededeling en de oplegging van 
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het onderzoek zal het CBR het rijbewijs tijdelijk schorsen. Als uit het onderzoek vervolgens blijkt dat er 

sprake is van afhankelijkheid van de betreffende stof(fen) zal het CBR het rijbewijs ongeldig verklaren. Dit 

wordt de vorderingsprocedure genoemd.  

 

Voor afdoening van de zaak in het strafrechtelijke spoor is het bloedonderzoek het geëigende middel om 

bewijs van overtreding van artikel 8, eerste lid, van de WVW1994 te verkrijgen. In dat geval zal de bestuurder 

ingevolge artikel 163 van de WVW1994 vierde lid door de opsporingsambtenaar de toestemming gevraagd 

worden tot het verrichten van een bloedonderzoek. De verdachte wordt dan meegenomen naar het 

politiebureau voor bloedafname, tenzij op locatie een mobiele politiepost aanwezig is. Als de verdachte - in 

geval van een ongeluk - in het ziekenhuis is opgenomen kan ook daar bloed worden afgenomen. Wanneer 

de verdachte geen toestemming verleent kan de (Hulp-)Officier van Justitie de verdachte bevelen om mee 

te werken aan het bloedonderzoek.  

 

De bloedafname mag uitsluitend door een arts gebeuren. De afname mag thans niet eerder dan 

plaatsvinden dan ná één uur nadat de verdachte is gevorderd zijn medewerking te verlenen aan een 

voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht (artikel 15 en 16 Besluit alcoholonderzoeken). In voorkomende 

gevallen kan de politie de bestuurder -ex artikel 162 WVW1994 - een tijdelijk rijverbod opleggen. 

 

De arts neemt twee buisjes bloed af en deze worden opgestuurd naar het NFI. Daarbij wordt een proces-

verbaal opgemaakt in het registratiesysteem van de politie, de Basisvoorziening Handhaving 

(BVH).Vervolgens wordt het bloed geanalyseerd bij het NFI. De test door het NFI moet kort na de 

bloedafname uitgevoerd worden omdat sporen van drugs relatief snel verdwijnen uit het bloed. Het NFI test 

op verschillende hoofdgroepen (verschillende soorten drugs en medicijnen) en bepaalt vervolgens in 

hoeverre de rijvaardigheid in het geding is.  

 

Indien de uitslag van het onderzoek positief is kan de verdachte vragen om een contra-expertise in de vorm 

van een tegenonderzoek of aanvullend onderzoek. Dit onderzoek is op initiatief en kosten van de 

verdachte. De verdachte heeft bij de bloedafname twee buisjes bloed afgestaan, het tweede buisje wordt in 

dit tegenonderzoek geanalyseerd. Tegenonderzoek kan plaatsvinden in een geaccrediteerd laboratorium. 

Test de verdachte positief op drugs (of alcohol) dan stuurt de politie de zaak naar het Openbaar Ministerie. 

Het Openbaar Ministerie beslist over de vervolging. Daarbij baseert het zich bij de strafeis op de Richtlijn 

voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod (2015R055). 

In tegenstelling tot alcohol zijn in de richtlijn geen grenswaarden voor bloedconcentraties opgenomen 

waarboven sprake is van strafbaarheid. Wel wordt in de Richtlijn een onderscheid gemaakt tussen 

enkelvoudig en meervoudig gebruik van drugs. Waarbij het gecombineerde gebruik vanuit het versterkend 

negatief effect op de rijgeschiktheid tot strafverzwaring leidt. Uit de richtlijn valt op te maken dat het 

openbaar ministerie de bewijslast primair ontleent aan de conclusie van het NFI dat de rijvaardigheid – 

blijkens de bloedanalyse - waarschijnlijk nadelig beïnvloed was.  
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Het aantal door de politie geregistreerde drugs zaken verkeer ligt in de periode 2013-2015 tussen de 1.100 

en 1.200 op jaarbasis, een fractie van het aantal bestuurders dat voor het gebruik van alcohol geverbaliseerd 

wordt. Binnen het onderzoek kon niet worden vastgesteld welk percentage van de geregistreerde 

drugszaken uiteindelijk vervolgd is. Op basis van de interviews kan echter worden geconcludeerd dat het 

weinig voorkomt en bovendien vaak alleen tot vervolging leidt in combinatie met een ander feit zoals het 

veroorzaken van een (dodelijk) ongeluk.  

 

Cijfers voor de bestuursrechtelijke afdoening van de CBR vorderingsprocedure laten voor de periode 2013-

2015 een sterk dalende trend zien. Werden in 2013 nog 752 mededelingen gedaan, in 2015 bedroeg het 

aantal 395. Vrijwel alle mededelingen leiden tot een vorderingenonderzoek naar de geschiktheid van de 

bestuurder. In ongeveer de driekwart van de gevallen leidt het onderzoek tot een ongeldigverklaring van het 

rijbewijs als gevolg van het resultaat van de keuring of het niet meewerken aan het onderzoek. In ongeveer 

een kwart van de gevallen wordt het rijbewijs zonder beperkingen teruggegeven na afronding van het 

onderzoek.  

 

Omdat uit ander onderzoek blijkt dat het aantal autobestuurder met psychoactieve stoffen in het lichaam 

bij wie alcohol aanwezig is niet of nauwelijks hoger is dan autobestuurders bij wie (een combinatie van) 

drugs aanwezig zijn, maar het aantal aanhoudingen vanwege het gebruik van drugs een fractie is van het 

aantal aanhoudingen vanwege het gebruik van alcohol, moet worden geconcludeerd dat dat de kans dat 

een bestuurder voor drugs gesanctioneerd wordt, relatief klein is.  

 

Welke knelpunten doen zich voor in de aanpak? Wat loopt goed?  

Wat is het oordeel van opsporingsambtenaren over het gemak en de betrouwbaarheid van het opsporen 

van het gebruik van drugs en de beschikbaarheid van artsen voor het afnemen van bloed? 

Uit de enquête en de interviews blijkt dat de opsporing en vervolging van drugs in het verkeer een aantal 

knelpunten kent waarvan het ontbreken van een betrouwbaar preselectie instrument het grootste is. 

Politiefunctionarissen op straat hebben op dit moment geen mogelijkheid objectief en betrouwbaar een 

vermoeden op het gebruik van drugs vast te stellen. Feitelijk zijn alleen de coördinatie- en observatietesten 

– niet te verwarren met de binnenkort van kracht wordende en wettelijk genormeerde psychomotorische 

test (PMT) - of de waarneming van verdachte gedragskenmerken of omstandigheden op dit moment reden 

om een gegrond vermoeden op te baseren. Deze zaken zijn echter niet genormeerd en kunnen zodoende 

tot verschil in afhandeling als gevolg van gebrek aan ervaring leiden.  

 

Over de volle breedte van de politieorganisatie wordt de huidige uitvoeringspraktijk als ‘slecht’ beoordeeld 

en wordt aangegeven. Om voornoemde redenen bestaat er bij de politie een neiging om het traject van 

bloedonderzoek te vermijden en de aangehouden bestuurder bestuursrechtelijk af te doen via een CBR 

vorderingenprocedure. Dit is een oneigenlijke gang van zaken omdat het vorderingenonderzoek zich richt 

op de afhankelijkheidsvraag, niet bedoeld is als sanctie en niet direct uit de volumecijfers blijkt. Door het 

ministerie van I&M worden thans lagere regelgeving aangepast om de wet drugs in het verkeer in het 

bestuursrecht te implementeren en tevens te voorkomen dat het vorderingenonderzoek naar de 
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afhankelijkheid bij het CBR (dat volledig op kosten van de betrokkene is) te vaak wordt opgelegd en aan 

effectiviteit inboet. Met name de instroom voor zaken waarbij de aanleiding het gebruik van partydrugs is, is 

vaak onwenselijk omdat onderzoek in dat kader veel minder vaak een middelenafhankelijkheid uitwijst dan 

andere categorieën drugs. 

 

Als eenmaal op straat het gegrond vermoeden is vastgesteld en de bestuurder is overgebracht naar het 

bureau voor de afname van bloed dan verloopt het proces zonder noemenswaardige belemmeringen zo 

blijkt uit de enquête en de interviews. De afname van het bloed kan praktisch altijd door een arts binnen de 

gestelde tijd worden afgenomen en de analyse door het NFI verloopt ook naar behoren.  

 

Vervolging en (veroordeling) van bestuurders louter op grond van artikel 8 WVW1994 eerste lid gebeurt 

weinig zo blijkt uit de interviews. Voor zo ver het aan de orde is, is het meestal in combinatie met een ander 

strafbaar feit zoals het veroorzaken van een ongeval. In dat geval is de grootste belemmering dat 

aangetoond moet worden dat sprake is van een relatie tussen het drugsgebruik en het veroorzaken van het 

ongeval. Wordt sec vervolgd voor artikel 8 WVW1994 dan bestaan er geen belemmeringen omdat de 

conclusies van het NFI eenduidig de strafbaarheid vaststellen. 

 

Hoe vaak is op verzoek van de politie afgenomen bloed voor onderzoek op drugsgebruik aan het NFI 

gestuurd? In hoeverre worden de aanvraagformulieren systematisch en volledig ingevuld? 

Binnen het onderzoek kon niet betrouwbaar worden vastgesteld hoe vaak bloed was afgenomen in het 

kader van de verdenking van het rijden onder invloed van drugs en hoe vaak dat aan het NFI is gestuurd. Wel 

blijkt uit het onderzoek dat de aanvraagformulieren naar schatting tussen de 5% en 10% administratieve 

onvolkomenheden kennen. Deze onvolkomenheden belemmeren het bloedonderzoek echter niet en 

kunnen door het NFI eenvoudig worden hersteld. Bij hoge uitzondering zijn de bloedsamples onbruikbaar 

geworden. Dit kan gebeuren doordat het bloed te lang is blijven liggen en/of omdat het bloed bij te hoge 

temperatuur is bewaard of vervoerd.  

 

Wat zijn kenmerken van verdachten van rijden onder invloed van drugs (gespecificeerd naar drug)? 

Uit eerder onderzoek is bekend dat met name jonge mannen, tijdens weekendavonden -en nachten onder 

invloed van drugs voertuigen besturen in het verkeer. Vooral partybezoekers vormen een hoog risico groep. 

Deze groep gebruikt vooral veel XTC. Wordt gekeken naar het totaal aantal kilometers dat onder invloed van 

drugs wordt gereden dan zijn echter cannabis en cocaïne de meest gebruikte drugs. 

 

Uit de enquête en de interviews met politiefunctionarissen komt duidelijk naar voren dat de politie niet doet 

aan profiling en onvoldoende geëquipeerd is om op basis van uiterlijke kenmerken en 

(verkeers)gedragingen in te schatten welke drugs in het spel zijn, of dat überhaupt drugs in het spel zijn.  

 

Hoe vaak is tegenonderzoek op drugsgebruik uitgevoerd? 

Tegenonderzoek vindt thans nagenoeg niet plaats, zo blijkt uit de interviews met de stakeholders. In de 

enkele gevallen dat tegenonderzoek werd uitgevoerd waren – volgens opgave van het NFI -de uitkomsten 
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vergelijkbaar met die van henzelf. Of waren de afwijkingen duidelijk te verklaren vanwege de ontleding van 

de stoffen. Op dit moment voert alleen het Universitair Medisch Centrum Groningen dergelijk onderzoek 

uit. 

 

Hoe moeten de processen na inwerkingtreding van de wetswijziging gaan verlopen: welke actoren 

zijn betrokken, wie wordt geacht wat te doen, in welke stap van het proces, binnen welke termijn? 

Wat zijn de beoogde uitkomsten? Met andere woorden: wat is de beleidslogica van de wetswijziging? 

Uit de memorie van toelichting op de wetswijziging blijkt dat met de implementatie van het gewijzigde 

artikel 8 lid 5 van de WVW1994 de politie bevoegd wordt de medewerking te vorderen aan een speekseltest 

en de psychomotorische test. Ook worden er naast artsen verpleegkundigen bevoegd bloed af te nemen en 

wordt voorzien in wettelijke genormeerde grenswaarden voor drugs in het bloed waarboven sprake is van 

strafbaarheid. Tot slot worden, bij het gecombineerd gebruik van drugs of het gecombineerd gebruik van 

drugs en alcohol, lagere grenswaarden gehanteerd waarboven sprake is van een strafbaar feit. Met deze 

maatregelen wordt – kort samengevat – beoogd dat vaker een gegrond vermoeden van het gebruik van 

drugs kan worden vastgesteld en dat als gevolg daarvan vaker bloed wordt afgenomen en onderzocht. Dat 

alles moet leiden tot meer vervolging en meer sancties voor overtreders van het verbod zoals neergelegd in 

het nieuwe vijfde lid van artikel 8 van de WVW1994. Deze sanctie ten slotte dient als generieke en specifieke 

preventie wat uiteindelijk moet bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid. 

 

De bevindingen uit dit onderzoek laten zien dat van de nieuwe aanpak positieve veranderingen mogen 

worden verwacht. Daarbij is het echter van belang een onderscheid te maken tussen de theoretische 

mogelijkheden van de nieuwe wet en de uitwerking van de nieuwe aanpak in de praktijk. De wetswijziging 

levert in theorie een duidelijke vereenvoudiging op van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. 

Daarmee is echter nog niet zeker dat het aantal vervolgingen van bestuurders die onder invloed van drugs 

deelnamen aan het verkeer aanzienlijk toeneemt. Uit de interviews blijkt namelijk dat de politie weliswaar 

voornemens is de speekseltesters in te zetten, maar niet in het kader van aselecte grootschalige 

verkeerscontroles. Tenzij er bij een staandehouding van een voertuig duidelijke aanwijzingen voor 

durgsgebruik zijn. Veeleer zal het gaan om selectieve controles (bijvoorbeeld bij evenementen waar 

drugsgebruik wordt vermoed) of om selectieve gevallen waar op grond van voorliggende concrete 

aanwijzingen (zoals opvallend verkeersgedrag, uiterlijke kenmerken bestuurder, wietlucht of de 

aanwezigheid van drugs in het voertuig) het vermoeden rijst dat drugs gebruikt kunnen zijn. De gemiddelde 

pakkans voor het rijden onder invloed van drugs zal door deze selectieve en beperkte inzet van de 

speekseltest vermoedelijk niet sterk toenemen. Of daardoor bestuurders na implementatie van de 

wetswijziging geneigd zijn minder drugs te gebruiken, hangt echter van meer factoren af dan alleen de 

pakkans. Het gaat bijvoorbeeld ook om toegenomen bekendheid bij burgers van de risico’s van 

drugsgebruik in het verkeer en het draagvlak voor de nieuwe wet. Voor de mate waarin de nieuwe wet 

bijdraagt aan het vergroten van de verkeersveiligheid zal dus het nodige afhangen van de mate van 

voorlichting die de implementatie van de wetswijziging zal moeten flankeren.    



 

 

DSP-groep BV 

Van Diemenstraat 374 

1013 CR  Amsterdam 

+31 (0)20 625 75 37  

 

dsp@dsp-groep.nl 

KvK 33176766 

www.dsp-groep.nl 

 

DSP-groep is een onafhankelijk bureau voor onderzoek, advies en 

management, gevestigd aan de IJ-oevers in Amsterdam. Sinds de oprichting 

van het bureau in 1984 werken wij veelvuldig in opdracht van de overheid 

(ministeries, provincies en gemeenten), maar ook voor maatschappelijke 

organisaties op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Het bureau bestaat uit 

40 medewerkers en een groot aantal freelancers. 

 

Dienstverlening 

Onze inzet is vooral gericht op het ondersteunen van opdrachtgevers bij 

het aanpakken van complexe beleidsvraagstukken binnen de samenleving. 

We richten ons daarbij met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van zo’n vraagstuk. In dit kader kunnen we bijvoorbeeld een 

onderzoek doen, een registratie- of monitorsysteem ontwikkelen, een 

advies uitbrengen, een beleidsvisie voorbereiden, een plan toetsen of 

(tijdelijk) het management van een project of organisatie voeren.  

 

Expertise  

Onze focus richt zich met name op de sociale, ruimtelijke of bestuurlijke 

kanten van een vraagstuk. Wij hebben o.a.  expertise op het gebied van 

transitie in het sociaal domein, kwetsbare groepen in de samenleving, 

openbare orde & veiligheid, wonen, jeugd, sport & cultuur.  

 

Meer weten?  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of om 

een afspraak te maken. Bezoek onze website www.dsp-groep.nl 

voor onze projecten, publicaties en opdrachtgevers.. 
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