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Inleiding 

Ontwikkeling van de Monitor Bedrijven en Instellingen 
In de komende jaren willen de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een instrument ontwikkelen dat (periodiek) een betrouwbaar 
beeld geeft van de criminaliteits- en veiligheidssituatie, de pralctijk van de 
veiligheidszorg in alle branches in Nederland en de rol die de politie daarbij speelt. 

Zij hebben NIPO Consult en Eysink Smeets & Etman opdracht gegeven een 'Monitor 
Bedrijven en Instellingen' te ontwikkelen waarmee de benodigde informatie op een 
adequate manier kan worden verzameld. 

Het doel is een onderzoeksmethodiek te ontwikkelen: 
• die gebruikt kan worden voor alle branches in het Nederlandse bedrijfsleven; 
• die valide en betrouwbare informatie levert; 
• met een optimale prijs-kwaliteit verhouding. 

Toekomstige gebruikers 
Naast de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is, er 
een aantal belanghebbenden, die voor de definitieve invulling van de Monitor 
Bedrijven en Instellingen relevant zijn: 
• bed rijven, instellingen en koepelorganisaties: de MBI biedt zicht op de 
criminaliteitsproblemen in de eigen sector, een overzicht van de eigen inspanningen 
en die van de politie. Daarnaast kan de MBI bedrijven en instellingen mobiliseren 
voor een gezamenlijke aanpak van veiligheidsproblemen; 
• politiekorpsen: het ontwikkelen en uiteindelijk volledig (voor alle sectoren) 
implementeren van MBI is een actiepunt in het Beleidsplan Nederlandse politie; 
• andere ministeries: op departementaal niveau biedt de monitor beleidsinformatie, 
zowel over de ontwikkeling van criminaliteit als over de inspanningen van de 
politiekorpsen en van bedrijven en instellingen. 

Drie pilot -sectoren 
Voor het ontwikkelen van het instrument onderzoeken NIPO Consult en ES&E drie 
sectoren: 
• bouwnijverheid; 
• vervoer, opslag en communicatie; 
• cultuur, recreatie en overige dienstverlening. 

De toepassing van het instrument in deze drie sectoren levert informatie op waarmee 
de ontwilckelde methodiek kan worden beoordeeld en geoptimaliseerd. Daamaast 
levert het pilot-onderzoek inzicht in de criminaliteits- en veiligheidssituatie van deze 
sectoren. 
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Het handboek 
Indien de Monitor Bedrijven en Instellingen wordt ingezet als standaardinstrument 
voor het verkrijgen van beleidsinformatie over bedrijven en instellingen, dienen alle 
gebruikers van het instrument op identieke wijze te werk te kunnen gaan. Om deze 
reden geven wij in dit handboek een uitgebreide beschrijving van de door ons 

uitgevoerde werkzaamheden. 
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1 	Opbouw en samenstelling van de steekproeven 

1.1 	Keuze voor de drie pilot-sectoren 

Voor de drie pilotsectoren is uitgegaan van drie verschillende sectoren zoals die door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gehanteerd. De opdrachtgevers 
hebben bepaald dat de volgende CBS-sectoren in deze pilot worden benaderd: 

1) Sector F: Bouwnijverheid; 
2) Sector I: Vervoer, opslag en communicatie; 
3) Sector 0: Cultuur, recreatie en overige dienstverlening. 

1.1.1 Indelthg van de sectoren 
Hieronder geven wij voor de drie pilot-sectoren een toelichting op het soort bedrijven 
dat werkzaam is, in de drie pilot CBS-sectoren. 

CBS-sector F: bouwnijverheid (BIK code 45) 
Deze sector bestaat uit bedrijven met de volgende hoofdactiviteiten: 
• Burgerlijke en utiliteitsbouw; 
• Grond-, water-, en wegenbouw; 
• Afwerking van gebouwen (schilders, stukadoors, etc.); 
• Installatiebedrijven; 
• Klusbedrijven. 

CBS-sector I: vervoer, opslag en communicatie (BIK codes 60 t/m 64) 
Deze sector bestaat uit bedrijven met de volgende hoofdactiviteiten: 
• Vervoer over land; 
• Vervoer over water of door de lucht; 
• Dienstverlening ten behoeve van het vervoer; 
• Post en telecommunicatie. 

CBS-sector 0: cultuur, recreatie en overige dienstverlening (BIK codes 91 t/m 93) 
Deze sector bestaat uit bedrijven en instellingen met de volgende hoofdactiviteiten: 
• Sport 
• Cultuur 
• Overige dienstverlening 

Homogeniteit binnen de sectoren 
De samenstelling van de sector I en 0 is diverser van aard dan die van de 
bouwnijverheid. Sector I toont al een grotere verscheiden.heid dan de bouwnijverheid. 
De laatste sector, sector 0, bestaat in feite uit vier verschillende branches, die 
onderling weinig overeenkomsten vertonen. 
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De keuze van de opdrachtgever voor deze drie sectoren is een bewuste geweest. Door 
het uitvoeren van de MBI in deze drie in moeilijkheidsgraad oplopende sectoren is het 
mogelijk vast te stellen in hoeverre de kenmerken van een heterogene sector speciale 
eisen stelt aan het te construeren instrument. 

1.2 	Sarnenstelling van de steekproef 

Op basis van de steekproefuitkomsten moeten valide uitspraken kunnen worden 
gedaan over afzonderlijke sectoren, en binnen een bepaalde sector over de 
verschillende branches, regio's en bedrijfsgrootten waaruit de sector is opgebouwd. 
Om een steekproef te lcunnen samenstellen, op basis waarvan valide uitspraken over 
een gehele sector gedaan lcunnen wonlen, is inzicht nodig in de opbouw van deze 
sector. 

Er zijn in Nederland geen bestanden voorhanden met exacte gegevens over de 
omvang en samenstelling van de markt voor bedrijven en instellingen, die kunnen 
worden gebruikt om een adequate steekproef te trekken. Beschikbare bestanden, 
waaronder het Handelsregister, het Landelijk Informatie Systeem voor 
Arbeidsplaatsen en vestigingen (LISA) en bestanden van commerciele 
adressenleveranciers, zijn voor andere doeleinden aangelegd dan het verrichten van 
onderzoek en daardoor vaak onvolledig en vervuild met achterhaalde en onjuiste 

gegevens. 

Dit is voor het NIPO aanleiding geweest om in 1984 te starten met de Business 
Monitor. De Business Monitor is een grootschalig telefonisch onderzoek waarvoor 
jaarlijks van 20.000 bedrijfsvestigingen een groot aantal bedrijfseconomische 
gegevens wordt vastgelegd (waaronder: omzet, bedrijfsresultaat, personeelsomvang 
en personeelsontwikkelingen, et cetera). 

De informatie uit de Business Monitor gebruikt het NIPO om voor bedrijven in de 
diverse sectoren van het bedrijfsleven bestaanskansen te bepalen. Met deze 
bestaanskansen berekent het NIPO in opdracht van onder andere het rninisterie van 
Economische Zaken de werkelijke omvang en samenstelling van het Nederlandse 
bedrijfsleven. Het resultaat van deze `populatie exercitie' wordt in brede kring 
beschouwd als de meest adequate beschrijving van het Nederlandse bedrijfsleven en 
behalve door verschillende ministeries gebruikt door onder andere: KPN Telecom, 
Rabobank, ABN Amro en de grote verzekeraars. 

1.2.1 	De populatie-exercitie 
In de Business Monitor worden bij de populatieschatting de volgende stappen gezet: 

• schatting van de bestaanskansen; 
• berekening populatie. 

Schatting van tie bestaanskansen 
Om de omvang van de populatie te kunnen inschatten wordt vastgesteld of op het 
adres van inschrijving inderdaad sprake is van economische activiteiten. 
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Bedrijven die aan Business Monitor meewerken en voldoen aan de criteria bestaan 
uiteraard. Voor bedrijven en instellingen waar geen gesprek tot stand is gekomen ligt 
dat anders. Deze adressen worden in een aantal groepen verdeeld: 

Non-respons waaruit met zekerheid het wel dan niet bestaan kan worden afgeleid: 
Bestaande bedrijven: 	 Niet-bestaande bedrij ven: 
• weigeringen; 	 • bedrijf opgeheven; 
• respondent afwezig; 	 • slapende BV. 
• geen toestemming hoofdkantoor. 

Non-respons waaruit niet met zekerheid het wel dan met bestaan kan worden 
vastgesteld: 
Inschrijvingen die met zijn bereikt: 
• informatietoon; 
• Telefoonnummer onjuist; 
• Bedrijf met op adres. 

Van de inschrijvingen die met zijn bereikt wordt via diverse ingangen (naam bedrijf, 
vestigingsadres) naar het juiste telefoonnummer gezocht en door middel van een 
telefonische controle vastgesteld of achter de inschrijving een economisch actief 
bedrijf of instelling schuilgaat. Op basis van deze controle worden voor iedere 
combinatie van branche en grootteklasse bestaanskansen uitgerekend. 

Berekening van de populatie 
De gevonden bestaanskansen worden vervolgens gebruikt in een aantal rekenkundige 
bewerkingen, die tot de uiteindelijke populatieschatting leiden. Die rekenkundige 
bewerkingen lcunnen in de volgende stappen worden onderverdeeld: 

1. De steekproef wordt gewogen naar het aantal inschrijvingen op basis van de 
oorspronkelijke KvK-gegevens van branche en grootteklasse (input). 

2. Door vermenigvuldiging met bestaanskansen wordt een gecorrigeerde populatie 
verkregen. 

3. Beoordeling onwaarschijnlijke verschuivingen. Van alle inschrijvingen die van 
activiteit zijn veranderd en / of waar een afwijking van 3 of meer grootteklassen 
wordt geconstateerd (extreme groei, krimp), wordt vastgesteld of op hetzelfde 
adres meer inschrijvingen zijn geregistreerd. Blijkt de geregistreerde activiteit / 
grootteklasse bij een andere inschrijving te horen, wordt het oorspronkelijke 
steekproefadres vervangen door de andere inschrijving. 

4. Vervolgens vindt een correctie plaats voor het aantal inschrijvingen en wordt, op 
basis van de in werkelijkheid geregistreerde omvang en activiteit (output), 
opnieuw een tabel geproduceerd waarin grootteklasse (werkzame personen) en 
branche tegen elkaar zijn uitgezet. Dit levert de uiteindelijke populatie-tabel op. 

5. Voor categorieen die (ook na corrigerende maatregelen tijdens het veldwerk) met 
of niet in voldoende mate in de steekproef zijn vertegenwoordigd, vindt een 
correctie plaats door in de populatie-tabel een aantal virtuele elementen op te 
nemen. Het aantal virtuele elementen is primair gebaseerd op het aantal 
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inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel in deze cellen. Secundair op andere 
informatiebronnen zoals het LISA-bestand, CBS etc. 

6. Tot slot wordt het aantal vestigingen via een vaste afrondingsinstructie afgerond. 

Door het zetten van deze stappen ontstaat een betrouwbaar beeld van de 
daadwerkelijke omvang van de markt. 

1.3 	Disproportionele strutificatie 

De structuur van de zakelijke markten wordt gekerunerkt door een scheve verdeling: 
er zijn heel veel kleine bedrijven en instellingen en relatief weinig grote 
ondernemingen. Ook de verdeling over sectoren en branches is ongelijkmatig. Om 
over de afzonderlijke sectoren, subbranches en regio's betrouwbare en valide 
uitspraken te kunnen doen, is het nodig om disproportioneel te stratificeren. 

Disproportionele stratificatie houdt in dat, om voldoende waarnemingen te 
realiseren, gecorrigeerd wordt voor penetratiecijfers. Bepaalde categorieen 
(bijvoorbeeld: grote ondernemingen) worden in de steekproef welbewust opgehoogd 
en in andere categorieen (bijvoorbeeld bedrijven met 1 werkzame persoon) worden, 
naar rato van het aantal bedrijven in de populatie, minder interviews gerealiseerd. In 
de analyse wordt hier uiteraard voor gecorrigeerd door te herwegen naar de 
werkelijke samenstelling van de populatie. 

lndien wij niet disproportioneel zouden stratificeren, zou dit tot gevolg hebben dat in 
bijvoorbeeld de bouwnyverheid circa 64% van de interviews (n=640) plaatsvindt bij 
bedrijven met vijf of minder medewerkers en dat 3% van de interviews (n=3) worden 
gehouden met bedrijven met meer dan vijftig medewerkers. Voor betrouwbare 
analyses in het kleinbedrijf kan met minder dan 640 waarnemingen worden volstaan 
en zijn de analyses in het grootbedrijf gebaat bij meer dan 3 waarnemingen. 

1.3.1 Steekproefontwerp per sector 
Het gewenste detail- en betrouwbaarheidsniveau wordt bereikt door een netto 
steekproef per sector van 1.000 ondernemingen en instellingen. 
Onderstaande tabellen bevatten de steekproeven voor de sectoren Bouwnijverheid; 
Vervoer, opslag en communicatie en Cultuur, recreatie en overige dienstverlening, die 
zijn samengesteld op basis van de populatiecijfers afkomstig uit de populatie-

exercitie. 

De tabellen tonen: 
1) de populatie van de gehele sector, op basis van de informatie uit de populatie-

exercitie; 
2) de steekproef, gestratificeerd naar branche en grootteklasse. 
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I I Populatie en steekproefbouwnyverheickgestratificeercl naar branche en grootteklasse) 

Bouwnijverheid (populatie) 

Grooteldasse: 	 lwp 	2-4wp 	5-9wp 	10-19wp 20+wp 	totaal 

Branche:  

• burgerlijke & 	 5121 	5085 	3316 	2498 	1947 	17967 

utiliteitsbouw 

• grond, water en wegbouw 	1576 	729 	482 	400 	313 	3500 

• afwerldng 	 7251 	4155 	2309 	1366 	1192 	16273 

• installatie 	 3811 	3125 	1840 	1082 	1070 	10928 

• Idussen 	 4118 	1600 	166 	152 	39 	6075  

Totaal: 	 21877 	14694 	8113 	5498 	4561 	54743 

Bouwnijverheid (steelcproef) 

Grooteldasse: 	 lwp 	2-4wp 	5-9wp 10-19wp 20+wp 	totaal 

Branche: 

• burgerlijke & 	 34 	60 	62 	55 	62 	273 

utiliteitsbouw 

• grond, water en wegbouw 	42 	41 	41 	42 	46 	212 

• afwerking 	 53 	58 	48 	33 	44 	236 

• installatie 	 28 	48 	44 	28 	44 	192 

• klussen 	 48 	35 	5 	6 	3 	 97  

Totaal: 	 205 	242 	200 	164 	199 	1010 
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2 I Populatie en steelcproef Vervoer, opslag en communicatie (gestratificeercl naar branche en 

grootteklasse) 

Vervoer, opslag en cornmunicatie (populatie) 

Grootelclasse: 	 1wp 	2-4wp 	5-9wp 10-19wp 20+wp 	totaal 

Branche:  

• vervoer over land 	 3008 	4875 	2501 	1726 	1838 	13948 

• vervoer over water of door 	687 	1550 	1511 	625 	665 	5038 

de lucht 

• dienstverlening ten 	 520 	1177 	442 	536 	630 	3305 

behoeve van het vervoer 

• post en telecommunicatie 	1244 	1361 	646 	226 	293 	3770  

Totaal: 	 5459 	8963 	5100 	3113 	3426 	26061 

Vervoer, opslag en conununicatie (steelcproef) 

Grooteklasse: 	 lwp 	2-4wp 	5-9wp 10-19wp 20+wp 	totaal 

Brandre: 	.  
• vervoer over land 	 93 	153 	96 	89 	132 	 563 

• vervoer over water of door 	22 	42 	45 	24 	31 	 164 

de lucht 

• dienstverlening ten 	 16 	41 	19 	27 	39 	 142 

behoeve van het vervoer 

• post en telecommunicatie 	34 	38 	23 	12 	19 	 126 

165 	274 	183 	152 	221 	 995 
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3 I Populatie en steekproef Cultuur (recreatie en overige dienstverlening, gestratificeerd naar 
branche en grootteklasse) 

Cultuur, recreatie en overige dienstverlening (populatie) 

Grooteldasse: 	 lwp 	2-4wp 	5-9wp 10-19wp 20+wp 	totaal 

Brandie:  

• sport 	 1533 	1868 	600 	400 	97 	 4498 

• cultuur 	 5979 	4441 	1152 	765 	307 	12644 

• overige 	 4036 	2442 	634 	554 	229 	 7895 

Totaal: 	 11548 	8751 	2386 	1719 	633 	25037 

Cultuur, recreatie en overige dienstverlenhig (steelcproef) 

Grooteklasse: 	 lwp 	2-4wp 	5-9wp 10-19wp 20+wp 	totaal 

Branche:  

• sport 	 70 	137 	45 	25 	24 	 301 

• cultuur 	 92 	96 	27 	22 	19 	 256 

• overige 	 164 	135 	47 	35 	62 	 443 

	

326 	368 	119 	82 	105 	 1000 

1.4 Weging van de resultaten 

Om uitspraken naar branche, grootteklasse of regio te kunnen doen, is de steekproef 
disproportioneel gestratificeerd op branche, grootteklasse en regio (zie boven). Dit 
heeft als consequentie dat in de analysefase een correctie nodig is voor de mate 
waarin bepaalde bedrijven of instellingen in de populatie voorkomen (herwegen). 
Pas na deze correctie is het mogelijk op basis van de MBI uitspraken te doen over 
criminaliteit (aantallen, bedragen) in de gehele sector of bepaalde delen (regio's, 
branches, grootteklassen) van de sector. 

Om de herweging te kunnen uitvoeren en de steekproef-resultaten te kunnen 
projecteren op de gehele populatie, zijn betrouwbare cijfers over de omvang en 
samenstelling van de populatie nodig. De resultaten worden herwogen op basis van 
de populatiecijfers afkomstig uit de hierboven beschreven populatie-exercitie. 

De resultaten worden herwogen op drie dimensies tegelijkertijd: branche, 
grootteklasse en politieregio. De computer berekent wegingsfactoren die aan de 
resultaten worden toegekend, zodanig dat na weging de randtotalen op deze drie 
dimensies overeenkomen met de populatiecijfers uit de populatie-exercitie. 
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Voor elke sector worden de bestaande categorieen per dimensie met elkaar 
gecombineerd. Voor iedere mogelijke combinatie (voor elke cel) wordt vervolgens een 
aparte wegingsfactor berekend. Dit betekent de volgende aantallen wegingsfactoren 
per sector: 

4 I Aantal wegingsfactoren per sector 

Sector 	 Combinaties 	 Aantal 

wegings- 

factoren 

Bouwnijverheid 	 5 grootteldassen x 25 politieregio's 	 625 

x 5 branches 

Vervoer, opslag en communicatie 	 5 grootteldassen x 25 politieregio's 	 500 

x 4 branches 

Cultuur, recreatie en overige dienstverlening 	5 grootteklassen x 25 politieregio's 	 375 

x 3 branches 

Totaal 	1.500 

In totaal worden er dus 1.500 wegingsfactoren berekend. Bij de rapportage van de MBI 
wordt aan de opdrachtgever ook een databestand ter beschiklcing gesteld (zie 
hoofdstuk 6, paragraaf 6.3). Lilt bestand bevat alle resultaten van de MB!, waaronder 
hulpvariabelen (wegingsfactoren, schaalscores) en een codeboek. Het databestand is 
zodanig dat een daartoe gelcwalificeerd persoon zelfstandig de uitgevoerde analyses 
kan reproduceren en aanvullende analyses kan uitvoeren. 
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2 	De vragenlijst 

2.1 	Ontwildceling van de vragenlijst 

Een vragenlijst voor een criminaliteitsmonitor is begin jaren negentig ontwikkeld en 
eerder gebruikt door B & A Groep. De vragenlijst van B & A Groep was in eerste 
instantie bedoeld voor de politie, maar moest relevante aanIcnopingspunten bieden 
voor branche-organisaties en bedrijven en instellingen die de effectiviteit van hun 
beleid op het gebied van criminaliteitsbeheersing en veiligheid willen verbeteren. Het 
NIPO heeft deze vragenlijst als bron gebruikt bij het verder ontwikkelen en 
actualiseren van de basisenquete. De basisenquete is gebruikt als leidraad bij het 
ontwikkelen van de sectorspecifieke vragenlijsten. De middelen die zijn ingezet bij de 
ontwikkeling van de basis- en sectorspecifieke enquetes zijn: deskresearch, expert-
interviews, intervisie met toekomstige gebniikers (klankbordgroep) en pilotsessies. 

2.1.1 Desk research 
Aan de hand van deskresearch is vastgesteld wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn 
op het gebied van criminaliteitsbeheersing, preventie en veiligheid en aan welke 
sectorspecifieke issues aandacht besteed moet worden. Gebruikte bronnen voor het 
deskresearch zijn: literatuur, expertise die binnen NIPO en Eysink Smeets & Etman op 
het gebied van criminaliteit en veiligheid aanwezig is, de verslagen van de 
Politiemonitor in het verleden. 

2.1.2 Expert-interviews 
Naast desk-research hebben wij voor het ontwikkelen van de basismodule experts op 
het gebied van veiligheid, criminaliteit en fraude geraadpleegd. Deze experts is een 
overzicht gestuurd van de onderwerpen die in de monitor 1992 zijn behandeld. Bij 
het overzicht is een formulier bijgevoegd met ruimte om aan te geven hoe belangrijk 
elk van deze onderwerpen is, en welke aandachtspunten per onderwerp relevant zijn 
(valkuilen, meetproblemen, eerdere ervaringen). Na analyse van de zijn op basis van 
de resultaten verdiepende gesprekken gevoerchnet deze experts. Een lijst met de 
namen van de experts is opgenomen in de bijlagen. 

2.1.3 Klankbordgroep 
De vragenlijst moet aan twee voorwaarden voldoen. In de eerste plaats moet het 
instrument zodanig van opzet zijn, dat vergelijkingen tussen verschillende sectoren 
mogelijk zijn. Dit betekent in de praktijk dat de vragenlijst die gebruikt wordt voor 
alle sectoren in grote lijnen gelijk moet zijn. De tweede voorwaarde is dat de 
vragenlijst wel zoveel mogelijk recht doet aan de specifieke omstandigheden binnen 
de verschillende sectoren. 
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Om de kenmerken van de verschillende sectoren te inventariseren zijn 
klankbordgroepen georganiseerd. In deze klankbordgroepen hebben 
vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties zitting genomen. Hiervoor 
zijn met name brancheorganisaties benaderd, maar ook andere instellingen waar veel 
kennis is van een bepaalde sector of branche. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst werd de leden van de klankbordgroep de 
basisvragenlijst voorgelegd. Tijdens de bijeenkomsten lcwamen bepaalde kenmerken 
van de sector of branche aan de orde, bijvoorbeeld bedrijfsgrootte, mobiliteit, 
nationaal of internationaal werkzaam. Daamaast is aandacht besteed aan specifieke 
vormen van criminaliteit, waar de verschillende sectoren mee te maken hebben. Mn 
de hand van deze inventarisatie is de basisvragenlijst waar nodig aangepast. 

2.1.4 	Pilotsessie 
Voordat de vragenlijst het veld inging, is deze uitvoerig getest in een pilotsessie. 
Tijdens deze pilotsessie is de vragenlijst gecontroleerd op technische 
onvolkomenheden en is vastgesteld of de vragenlijst aansluit bij de belevingswereld 
van de respondent. Tevens is vastgesteld of de vragenlijst kan worden afgenomen 
binnen het maximum van 20 minuten vraagtijd. Dit blijkt voor alle drie de sectoren 
het geval te zijn (zie ook paragraaf 3.4.2). Een overzicht van de samenstelling van de 
klankbordgroepen is opgenomen in de bijlagen. 

2.2 Modulaire opzet 

Bij de vragenlijst is gebruik gemaakt van een modulaire opzet. De vragenlijst is 
verdeeld in verschillende vragenblokken die zijn verdeeld naar onderwerp. Een aantal 
vragenblokken is dusdanig relevant, dat deze blokken altijd moeten worden 
opgenomen in het onderzoek: de basismodule. Daamaast is een aantal vragen 
opgenomen die specifiek zijn voor de sector. Dit zijn de sector-specifieke 
vragenblokken. De basisvragenlijst en een overzicht van de sectorspecifieke vragen 
zijn opgenomen in de bijlagen. Me gegevens worden verzameld op vestigingsniveau 
en hebben betreklcing op de afgelopen 12 maanden. 

2.2.1 Basismodule 
De basismodulen bestaat uit de volgende vraagblokken: 

1. screening / achtergrondkenmerken; 
2. preventieve maatregelen door bedrijven en instellingen; 
3. advisering door politie en anderen; 
4. incidenten en delicten (frequentie, locatie, financiele schade, verrnoedelijke 

dader, aangiftegedrag); 
5. deelname aan projecten op het gebied van criminaliteit, openbare orde en 

veiligheid. 
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Vraagblok 4 gaat in op een aantal veel voorkomende vormen van criminaliteit: 
inbraak, diefstal, fraude en vernielingen. Daarnaast wordt het slachtofferschap van 
overige vormen van criminaliteit in kaart gebracht. Na afsluiting van het veldwerk in 
de eerste sector, de bouwnijverheid, is besloten computercriminaliteit toe te voegen 
aan de mogelijke delicten. In de sectoren Vervoer, opslag en communicatie en 
Cultuur, recreatie en overige dienstverlening is dus ook het voorkomen van 
computercriminaliteit onderzocht. De basismodule is opgenomen in de bijlagen. 

2.2.2 Sector-specifieke vragen 
Hoewel de basisvragenlijst dekkend blijkt voor de meeste vormen van criminaliteit, is 
bij elke sector een aantal sectorspecifieke vragen toegevoegd aan de basismodule. 
Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte 
van de basismodule. Een uitgebreide weergave van de sectorspecifieke vragen voor de 
drie pilot-sectoren is opgenomen in de bijlagen. 

Bouwnijverheid 
• Het verhalen van directe financiele schade op derden 
• Het vaststellen van de indirecte financiele schade 
• Vragen met betrekking tot de bouwplaats (preventiemaatregelen, frequentie en 

locatie delicten op de bouwplaats) 
• Aanpassingen in de vragenlijst aan de hand van de verschillende delicten en/of 

preventiemogelijkheden die specifiek voor de sector zijn 

Vervoer, opslag en communicatie • 
• Onderscheid gebouw — transportmiddel 
• Meer aandacht voor het buitenland: in welk land vindt het delict plaats, doen 

ondememers aangifte in het buitenland 
• Aandacht voor de verschillende handelspartners in de vervoersketen (men werkt 

bijvoorbeeld veel met onderaannemers) 
• Het verhalen van directe financiele schade op derden 
• Het vaststellen van de indirecte financiele schade 
• Aanpassingen in de vragenlijst aan de hand van de verschillende delicten en/of 

preventiemogelijkheden die specifiek voor de sector zijn 

Cultuur, recreatie, en overige dienstverlening 
• Vaststellen of de vestiging werkt met seizoensarbeiders, tijdelijk personeel, en/of 

vrijwilligers 
• De vragenlijst bevat een aparte module over criminaliteit tegen gasten/recreanten, 

waarin ook indirecte schade in de vorrn van een afbreukrisico voor de 
bedrijfsvestiging aan de orde komt 

• Er is steeds duidelijk aangeven dat het gaat om criminaliteit waar het bedrijf 
slachtoffer van wordt, met de gast 

• Aanpassingen in de vragenlijst aan de hand van de verschillende delicten en/of 
preventiemogelijkheden die specifiek voor de sector zijn 
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3 	Het veldwerk 

3.1 Gebruikte methode van datacollectie 

Voor het verzamelen van de benodigde informatie is gebruik gemaakt van de 
methode van computergestuurd telefonisch onderzoek. 

3.2 Selectie en benadering van respondenten 

Definitie onderneming en instelling 

Het NIPO hanteert voor bedrijfivestiging een definitie die vergelijlcing met andere 
onderzoeken mogelijk maakt en lege BV's en inschrijvingen om louter fiscaal / 
juridische redenen uitsluit. Volgens deze definitie is er sprake van een 
bedrijfsvestiging indien minimaal een persoon zich ten minste 15 uur per week 
bezighoudt met economische activiteiten die leiden tot een jaaromzet van f 50.000,- of 
meer. Wij spreken van een instelling indien tenminste een medewerker voor 15 uur of 
meer per week in loondienst is. 

Respond enten 

De gesprekken zijn gehouden met de directeur / eigenaar / bedrijfsleider of, bij 
grotere bedrijfsvestigingen of instellingen, met de functionaris die verantwoordelijk 
is voor criminaliteitsbeheersing en bedrijfsbeveiliging. 

3.3 Aankondigingsbrief en voorloopenquete 

Aankondigingsbrief 

Een week voor de start van het telefonische veldwerk van elke sector is een 
aankondigingsbrief verstuurd aan de respondenten. Deze aankondigingsbrief geeft 
informatie over de achtergronden, het doel en het belang van het onderzoek en 
verzoekt de respondent om medewerking. De aankondigingsbrief is bedoeld als 
responsverhogende maatregel. De brief werd verstuurd uit naam van de ministeries 
van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de brief worden 
namen genoemd van branche- of overkoepelende organisaties, met wie in de 
klankbordgroepen overleg is geweest. 

In de aankondigingsbrief staat het telefoonnummer van het NIPO vermeld waar 
bedrijven en instellingen met vragen over het onderzoek terecht kunnen. Dit 
telefoonnummer was gedurende het onderzoek dagelijks van 8.45 uur tot 17.45 uur 
bemand. De aankondigingsbrief is opgenomen in de bijlagen. 
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Voorloopenquete 
Bij de aankondigingsbrief is een formulier (voorloopenquete) gevoegd met enkele 
onderwerpen die in het interview aan de orde komen en waarvan de respondent de 
precieze details niet (meer) paraat heeft. Het formulier moedigt de respondent aan 
enkele van deze gegevens op te zoeken of na te vragen. 
Het gaat hierbij om vragen over of het bedrijf of de instelling slachtoffer is geworden 
van bepaalde veel voorkomende vormen van criminaliteit, hoe vaak dit is gebeurd, 
hoeveel financiele schade daarbij is geleden en hoe vaak van de verschillende delicten 
aangifte is gedaan. De voorloopenquete is opgenomen in de bijlagen. 

3.4 Uitvoering van het veldwerk 

3.4.1 Onderzoeksloopdjd 

5 I De veldwerkperiode voor de clrie sectoren (in 2000) 

Aankondigingsbrief en 

voorloopenquete 

Telefonisch veldwerk 

6 I Gemiddelde gesprelcsduur 

Bouwnijverheid 

Week 1 

Vervoer, Opslag en 	Cultuur, Recreatie en 

Communicatie 	overige dienstverlening 

Week 10 	 Week 19 

7 januari t/m 28 januari 	13 maart t/m 17 april 	10 april 	8 mei 

Het veldwerk vond overdag tijden kantooruren plaats. Wanneer een respondent 
afwezig was, probeerde de enqueteur een afspraak te maken. Er zijn maximaal viff 
contactpogingen gedaan op verschillende tijdstippen. 

3.4.2 Genilddelde gespreksduur 
Het uitgangspunt voor de gemiddelde gespreksduur was maximaal 20 minuten. 
Bij dit maximum zijn de additionele, sector-specifieke vragen inbegrepen. 

Sector 	 Gemiddelde gesprelcsduur 

(afgerond op hele minuten) 

Bouwnijverheid 	 18 

Vervoer, Opslag en Communicatie 	 19 

Cultuur. Recreatie en overige dienstverlening 	 18 
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4 	Respons 

Dit hoofdstuk beschrijft de procedures die zijn gevolgd om de kwaliteit van de 
respons te controleren. Ofschoon de methodes van steekproeftrekking het gevaar van 
selectiviteit zoveel mogelijk beperken, blijkt in de onderzoekspralctijk echter dat 
regelmatig sprake is van (enige vorm van) selectieve respons. Deze selectieve respons 
vertekent de uitkomsten van een onderzoek. Hoe lager de respons, des te groter de 
kans op een selectieve respons. 

De bereidwilligheid om mee te werken aan een onderzoek hangt van vele factoren af, 
maar wordt deels bepaald door de betrokkenheid bij en de interesse in het 
onderwerp. Hoe groter de interesse in en betrokkenheid bij een bepaald onderwelp, 
hoe groter de kans op deelname aan een onderzoek hierover. Degenen die 
geinteresseerd zijn in een bepaald onderwerp gedragen zich vaak met alleen in 
onderzoek, maar ook in werkelijkheid anders dan niet geinteresseerden. 

De centrale vraag is of dit ook opgaat voor de Monitor Bedrijven en Instellingen. Het 
antwoord op deze vraag is afhankelijk van de hoogte van de respons enerzijds en de 
aard van de respons anderzijds. Bij beide zaken staan we hieronder stil. 

NIPO heeft tijdens het telefonische veldwerk nauwkeurig geregistreerd om welke 
redenen bedrijven en instellingen deelname aan het onderzoek hebben geweigerd. 
Indien mogelijk is van bedrijven en instellingen die deelname aan het interview 
weigerden, vastgesteld of zij in de afgelopen twaalf maanden aangifte hebben gedaan 
van criminaliteit (dit heeft immers mogelijk invloed op de bereidheid tot deelname). 
Dit gegeven en de non-responsmotieven zijn betrokken in de non-responsanalyse die 
na afloop van het veldwerk is uitgevoerd. In deze analyse worden tevens relevante 
inschrijvingskenmerken (BIK-code, omvang, regio) van met-responderende bedrijven 
en instellingen vergeleken met het ptofiel van bedrijven die wel medewerking 
verlenen. 

4.1 Bouwnijverheid 

Hoogte respons 
Aan het onderzoek in deze sector hebben 1.010 bedrijfsvestigingen meegewerkt. 
Hiervoor zijn in totaal 2.672 bechijfsvestigingen benaderd. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van zowel de respons als de non-respons. 
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7 I Respons en non-respcms 

Abs. 	Perc. 

Geslaagd 	 1010 	 38% 

Niet geslaagd: 

Geen gehoor/ in gesprek/ antwoordapparaat 	 417 	 16% 

Weigering persoon zielqafwezig 	 456 	 17% 

Weigering te druk/geen tijd 	 286 	 11% 

Weigering principle! 	 968 	 18% 

Overige weigeringen 	 35 	 1% 

Totaal 2672 	100% 

Wanneer we de categorie "geen gehoor / in gesprek / antwoordapparaat" buiten 
beschouwing laten, kijken we alleen naar de bedrijven met wie een daadwerkelijk 
contact is gerealiseerd: in totaal 2.255 bedrijven. Van deze bedrijven hebben er 1.010 
meegewerkt en 1.245 geweigerd. Ms we het aantal geslaagde gesprekken vergelijken 
met het aantal weigeraars, dan bedraagt het slagingspercentage bij de 
bedrijfsvestigingen 45%. Dit percentage is zeer goed te noemen voor business to 

business onderzoek. 

Bij de netto respons per bedrijfsgrootte yak op dat eenmanszaken een iets lagere 
netto respons halen (36%). Er zijn geen grote regionale of sectorverschillen te 
ontdekken in de netto respons. 

Aard van de respons 
De hoogte van de respons (45% is zeer goed voor business to business onderzoek) geeft 
geen aanleiding om op voorhand ernstige selectiviteit te verwachten. Om te kunnen 
vaststellen of deze veronderstelling terecht is, is een vergelijking gemaakt tussen het 
aangiftegedrag van bedrijven die aan het onderzoek deelnarnen en bedrijven die 
deelname weigerden. Mn deze laatste groep bedrijven (weigeraars) is een vraag 
gesteld, namelijk: of in de afgelopen 12 maanden aangifte is gedaan (op het 
politiebureau). flit cijfer is voor de verschillende branches en grootteklassen 
vergeleken met de aangifte-cijfers van bedrijven die wel aan het onderzoek 
deelnamen. 
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8 I Aangifte-gedrag respondenten en weigeraars war branche 

B&U 	GWW 	Afwerldng 	Installatie 	Klussenbedr. 

Resp weig Resp weig Resp weig resp weig resp weig 

Melding 	20% 1 23% 22% 1 27% 25% 1 15% 26% 1 13% 12% 1 8% 

(formele) aangifte 13% 5 	14% I 	18% 5 	17% 5 	5% 5 

9 I Aangifte-gedrag respondenten en weigeraars naar bedrifftrootte 

1 wp 	2-4 wp 	5-9 wp 	10-19 wp 	20+ wp 

Resp weig Resp weig Resp weig resp 	weig resp weig 

Melding 	8% 1 9% 19% 1 7% 23% 1 25% 39% 1 32% 66% } 36% 

(formele) aangifte 4% 	 14% 5 	15% 5 	23% 5 	46% 

Bij de interpretatie van de cijfers doet zich een moeilijkheid voor. Het onderzoek 
heeft uitgewezen dat voor ondememers het verschil van het melden van criminaliteit 
en doen van een formele aangifte niet altijd duidelijk is. Van aangifte in formele zin is 
pas sprake als de ondememer op het politiebureau een proces-verbaal laat maken en 
ondertekent. Met deze kanttekening in het achterhoofd, nemen we aan dat de door 
de weigeraars gerapporteerde aangiftecijfers liggen tussen het aantal geregistreerde 
meldingen en het aantal geregistreerde forrnele aangiften. Bovenstaande tabellen 
tonen aan dat dit in de meeste branche- en grootteklassen niet het geval is. Hierbij 
dient wel te worden aangetekend dat door de hoge netto respons het aantal 
onderviaagde weigeraars gering is, hetgeen impliceert dat met een grote spreiding 
moeten worden rekening gehouden en dat veel verschillen niet significant zijn. 

De hoogte van de respons geeft geen aanleiding tot het vermoeden van selectiviteit. De 
aard van de respons doet wel enige selectiviteit vermoeden. Omdat het beeld 
onvoldoende eenduidig is, hebben wij besloten met corrigerend te wegen voor 
verschillen in aangiftegedrag tussen responderende en weigerende vestigingen. 
Met het oog op toekomstige onderzoeken is het verstandig om de zogenaamde 'non-
respons-vraag' te herformuleren, zodat de vergelijking van de cijfers minder ruimte 
voor interpretatieverschillen laat. 
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4.2 Vervoer, Opslag en Communicatie 

Hoogte respons 
Aan het onderzoek in de sector vervoer, opslag en communicatie hebben 995 
bedrijfsvestigingen meegewerkt Hiervoor zijn in tonal 3.635 bedrijfsvestigingen 
benaderd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van zowel de respons als de non-
respons. 

10 I Respons en non-respons 

Abs. 	Pelt. 

Geslaagd 	 995 	 27% 

Niet geslaagd: 

Geen gehoor/ in gesprelq antwoorciapparaat 	 349 	 10% 

Weigering persoon zielqafwezig 	 729 	 20% 

Weigering te druk/geen tijd 	 1139 	 31% 

Weigering principieel 	 247 	 7% 

Overige weigeringen 	 176 	 5% 

Totaal 3635 	100% 

Wanneer we de categorie "geen gehoor / in gesprek / antwoordapparaat" buiten 
beschouwing laten, kijken wij alleen naar de bedrijven met wie een daadwerkelijk 
contact is gerealiseeml: in totaal 3.286 bedrijven. Van deze bedrijven hebben er 995 
meegewerkt en 2.291 geweigerd. Ms we het aantal geslaagde gesprekken vergelijken 
met het aantal weigeraars, dan bedraagt het slagingspercentage bij de 	. 
bedrijfsvestigingen 30%. Dit percentage is normaal te noemen voor business to 
business onderzoek. 

Bij de netto respons per bedrijfsgrootte valt op dat vestigingen met 20 of meer 
medewerkers een hogere netto respons halen (37%). Er zijn geen grote regionale of 
sectorverschillen te ontdekken in de netto respons. 

Aard van de respons 
De hoogte van de respons (30% is gebruikelijk voor business to business onderzoek) 
geeft geen aanleiding om op voorhand emstige selectiviteit te verwachten. Om te 
lcunnen vaststellen of deze veronderstelling terecht is, is een vergelijking gemaalct 
tussen het aangiftegedrag van bedrijven die aan het onderzoek deelnamen en 
bedrijven die deelname weigerden.. 
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11 I Aangifte-gedrag respond enten en weigeraars naar branche 

Vervoer land 	Vervoer water en 	Dienstverlening 	Communicatie en 

lucht 	 vervoer 	 post 

Resp 	Weig 	resp 	weig 	resp 	weig 	resp 	weig 

Melding 	 25%1 18% 	24% 1 9% 	36% 1 18% 	26% 1 15% 

(formele) aangifte 	14% 	 11% 	 18% 	 14% 

12 I Aangifte-gedrag respond enten en weigeraars naar bedrOgrootte 

1 wp 	 2-4 wp 	5-9 wp 	10-19 wp 	20+ wp 

Resp weig Resp weig Resp weig resp 	weig resp weig 

Melding 	 13% 1 9% 23% 1 12% 28% 1 18% 30% 1 27% 49% i 29% 

(formele) aangifte 9% 5 	13% I 	15% i 	15% f 	22% i 

Evenals in de sector bouwnijverheid blijkt dat voor ondememers het verschil van het 
melden van criminaliteit en doen van een formele aangifte met altijd duidelijk is. Van 
aangifte in formele zin is pas sprake als de ondememer op het politiebureau een 
proces-verbaal laat maken en ondertekent. Met deze kanttekening in het achterhoofd, 
nemen we aan dat de door de weigeraars gerapporteerde aangiftecijfers liggen tussen 
het aantal geregistreerde meldingen en het aantal geregistreerde forrnele aangiften. 
Bovenstaande tabellen toont aan dat dit in de meeste branche- en grootteklassen 
inderdaad het geval is. 

In de subbranche vervoer over water en lucht is de afwijking tussen weigeraars en 
deelnemende bedrijven groter dan gemiddeld. Ofschoon de resultaten daar weinig 
aanleiding toe geven, duidt het achterblijven van de aangiften in deze branche 
mogelijk op een geringere probleembeleving waar het gaat om criminaliteit. 

Bovendien heeft het onderzoek uitgewezen dat een belangrijk deel van de bedrijven 
geen aangifte doet wanneer zij door criminaliteit worden getroffen. Omdat de relatie 
tussen aangiftegedrag en slachtofferschap complex en indirect is, kan met zonder 
meer worden aangenomen dat vanwege ander aangiftegedrag ook de ernst van de 
problematiek anders is. 
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Samenvattend stellen we vast dat de hoogte van de respons geen aanleiding geeft tot 
het vermoeden van selectiviteit De aard van de non-respons is minder eenduidig, 
maar zou op enige selectiviteit icunnen wijzen. Uitspraken over de branche vervoer 
over water en lucht dienen, om bovengenoemde redenen, met enige armslag 
begrepen te worden. 

Omdat ook hier het beeld onvoldoende eEnduidig is, hebben wij besloten niet 
corrigerend te wegen voor verschillen in aangiftegedrag tussen responderende en 
weigerende bedrijfsvestigingen. Ook hier bevelen wij aan de zogenaamde `non-
respons-vraag' te herformuleren, zodat de vergelijking van de cijfers minder ruimte 
voor interpretatieverschillen laat. 

4.3 	Cultuur, Recreatie en overige dienstverlening 

Hoogte respons 
Aan het onderzoek in de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening hebben 
1.000 bedrijfsvestigingen meegewerkt. Hiervoor zijn in totaal 2.366 
bedrijfsvestigingen benaderd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van zowel de 
respons als de non-respons. 

13 I Respons en non-respons 

Abs. 	Perc. 

Geslaagd 	 1000 	 42% 

Niet geslaagd: 

Geen gehoor/ in gesprelq antwoordapparaat 	 313 	 13% 

Weigering persoon ziek/afwezig 	 288 	 12% 

Weigering te drukteen tijd 	 591 	 26% 

Weigering principieel 	 106 	 4% 

Overige weigeringen 	 68 	 3% 

Totaal 2366 	100% 

Wanneer we de categorie "geen gehoor / in gesprek / antwoordapparaat" buiten 
beschouwing laten, lcijken wij alleen naar de bedrijven met wie een daadwerkelijk 
contact is gerealiseerd: in totaal 2.053 bedrijven. Van deze bedrijven hebben er 1.000 
meegewerkt en 1.053 geweigerd. Ms we het aantal geslaagde gesprekken vergelijken 
met het aantal weigeraars, dan bedraagt het slagingspercentage bij de 
bedrijfsvestigingen 49%. Dit percentage is zeer goed te noemen voor business to 

business onderzoek. 
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Er zijn geen grote regionale of sectorverschillen te ontdekken in de netto respons. 

Aard van de respons 
De hoogte van de respons (49% is zeer goed voor business to business onderzoek) geeft 
geen aanleiding om op voorhand emstige selectiviteit te verwachten. Om te kunnen 
vaststellen of deze veronderstelling terecht is, is een vergelijking gemaakt tussen het 
aangiftegedrag van bedrijven die aan het onderzoek deelnamen en bedrijven die 
deelname weigerden. 

14 I Aangifte-gedrag respond enten en weigeraars naar branche 

Sport 	Cultuur 	Overige 

Resp weig Resp 	weig 	resp 	Weig 

Melding 	21% 119% 18% 1 	13% 	2R% 	14% 

(formele) aangifte 5% 	5 	9% j 	 1.1% 

Net als in de sectoren bouwnijverheid en vervoer, opslag en communicatie nemen we 
aan dat de door de weigeraars gerapporteerde aangiftecijfers liggen tussen het aantal 
geregistreerde meldingen en het aantal geregistreerde formele aangiften. 
Bovenstaande tabel toont aan dat dit in alle branches het geval is. 

Samenvattend stellen we vast dat noch de hoogte, noch de aard van de non-respons 
sterke aanwijzingen voor selectiviteit bevatten. Wij gaan er daarom van uit dat het 
onderzoek representatief is voor de sector cultuur, recreatie, en overige 
dienstverlening. 

4.4 	Conclusie 

Voor alle drie de pilot-sectoren is de hoogte van de respons normaal tot (zeer) goed te 
noemen, en geeft dus geen aanleiding tot het vermoeden van selectiviteit. 
De aard van de respons geeft in twee van de drie sectoren aanleiding tot het 
vermoeden van enige selectiviteit. 

Uit het onderzoek blijkt dat voor ondernemers het verschil tussen het melden van 
criminaliteit en het doen van een formele aangifte niet altijd duidelijk is. Met het oog 
op toekomstige onderzoeken is het verstandig om de zogenaamde 'non-respons-vraag' 
te herformuleren, zodat de vergelijking van de cijfers minder ruimte voor 
interpretatieverschillen laat. 
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Daamaast is de relatie tussen aangiftegedrag en slachtofferschap complex en indirect. 
Om deze reden kan niet zonder meer worden aangenomen dat vanwege ander 
aangiftegedrag ook de ernst van de problematiek anders is. 

Hoewel de responsanalyse enige mate van selectiviteit doet vermoeden, is deze om 
bovengenoemde reden niet voldoende eenduidig om te kunnen bepalen of en op 
welke variabelen herwogen zou moeten worden. Bij een landelijke implementatie van 
de Monitor Bedrijven en Instellingen dient te worden gezocht naar een manier om de 
respondenten en de weigeraars op een eenduidige manier te kunnen vergelijken. 
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5 	Methodologische verantwoording 

5.1 	De gebruikte toets 

De verschillen tussen resultaten zijn statistisch getoetst met behulp van de z-toets. 
Wanneer er sprake is van significante verschillen (bij een 95% 
betrouwbaarheidsniveau), wordt daaraan in het rapport aandacht besteed. In de 
andere gevallen kan men aannemen dat de verschillen vanuit statistisch oogpunt 
onvoldoende betekenisvol zijn om te verrnelden. 

5.2 	Gepresenteerde cijfers 

In de sectonapportages worden de volgende uitkomsten vermeld: 
• penetratiecijfers / percentages (bijvoorbeeld: 5% van de bedrijven is getroffen door 

inbraak in gebouwen); 
• gemiddelden (gemiddelde frequenties, gemiddelde bedragen). 

Naast percentages en gemiddelden worden schattingen van de volgende `totalen' 
gepresenteerd: 
• totale (schade)bedragen voor de gehele sector; 
• het totaal aantal keer dat een bepaald delict is voorgekomen in de gehele sector; 
• het totaal aantal meldingen van een bepaald delict voor de gehele sector. 

5.2.1 Berekening van de totaalschattithgen 
De schattingen van de totalen komen als volgt tot stand: 
1) we nemen de ongewogen bedragen of aantallen voor elk individueel bedrijf; 
2) om te voorkomen dat onwaarschijnlijk lage of hoge opgaven het beeld verstoren, 

worden de 5% hoogste en 5% laagste opgaven (de zogenaamde uitschieters) buiten 
de beoordeling gelaten; 

3) de opgaven 'weet met' en `geen antwoord' worden ook buiten beschouwing 
gelaten (missing values); 

4) deze `geschoonde bedragen of aantallen worden driedimensionaal gewogen naar 
bedrijfsgrootte, branche en regio. Het gewicht dat bij de weging aan een bedrag of 
aantal wordt toegekend, bepaalt hoe zwaar de waarde meetelt in het uiteindelijke 
gemiddelde bedrag of gemiddelde aantal voor de gehele sector; 

5) deze gemiddelde uitkomsten worden vermenigvuldigd met de populatie-omvang 
afkomstig uit de Business Monitor, om tot een totaalbedrag of totaalaantal voor de 
gehele sector te komen. 
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53 Statistische marges 

De resultaten in dit onderzoek zijn steekproefuitkomsten. Dit betekent dat we 
rekening moeten houden met zekere statistische marges rondom de gepresenteerde 
uitkomsten. Bij elke uitkomst geldt, gegeven de spreiding in de antwoorden en het 
aantal ondervraagde bedrijven, een betrouwbaarheidsmarge. Dit betekent dat de 
werkelijke waarde - met een betrouwbaarheid van 95%- tussen de grenzen van die 
marge zal liggen. Voor het vaststellen van de marges hanteren wij de volgende 
formules: 

151Formules voor het vaststellen van de statistische marges 

Penetratie-cijfers / percentages: 

Gemiddelden (frequenties, bedragen): 

Totalen (bedragen, aantallen): 

In deze formules worden de volgende symbolen gebruikt: 
p: 	het aangetroffen percentage 
n: 	de steekproefomvang 
SE: 	de standaardfout van het gemiddelde i  
N: 	de populatie-omvang 

54 Een aantal rekenvoorbeelden 

De ongewogen steekproefgroottes worden in deze rapportage steeds vermeld. Met de 
behulp van deze steekproefgrootte en de bovengenoemde formules (uitgezonderd de 
forrnules die de standaardfout bevatten), kunnen de bijbehorende marges worden 
berekend. Hieronder staat een aantal voorbeelden van hoe dergelijke marges kunnen 
worden berekend. De uitkomsten in de rekenvoorbeelden zijn afkomstig uit de 
rapportage over de sector bouwnijverheid. 

Percentages 
Voorbeeld: 5% van de bedrijven is getroffen door inbraak in gebouwen. 
De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
0,05 	1,96* 1(0,05 * (1 -0,05)0010} = 0,05 +/- 0,013 

Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat het percentage in 
de hele onderzoekspopulatie tussen 3,7% en 6,3% zal liggen. 

1  De standaardfouten zijn niet opgenomen in de rapportages. De formule voor het berekenen 

van de standaardfout is: SE = s / n. Hierbij is s = de steekproefstandaarddeviatie. 
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Gemiddelden 

Voorbeeld 1: gemiddelde frequentie 
De gemiddelde frequentie van inbraak in gebouwen is 1,6 keer in 1999. 
De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
1,6 +/- 1,96* 0,158 = 1,6 +/- 0,3 
Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de frequentie in 
de hele onderzoekspopulatie tussen de 1,3 en 1,9 zal liggen. 

Voorbeeld 2: gemiddelde schade 
De gemiddelde directe schade als gevolg van inbraak is fl. 9.000. 
De hierbij behorende statistische marge bedraagt: 
9.000 +/- 1,96 * 1,34 = 9.000 +/- 2.626 
Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de gemiddelde 
directe schade in de hele onderzoekspopulatie tussen de 6.376 en 11.626 zal liggen. 

Totalen 
Voorbeeld 1: totaal aantal delicten 
Het totaal aantal inbraken in gebouwen in 1999 wordt geschat op 4.629 2 . 
De statistische marge hierom bedraagt: 
4.629 +/- 1.96 * 54.743 * 0.0008 = 4.629 +/- 900 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat het totaal aantal 
inbraken in gebouwen in de hele populatie tussen 3.729 en 5.529 ligt. 

Voorbeeld 2: totale directe schade 
De totale directe schade als gevolg van inbraak 1999 wordt geschat op 70.586.000 2 . 
De statistische marge hierom bedraagt: 
70.586.000 +/- 1.96 * 54.743 * 195 = 70.586.000 +/- 20.923.000 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de totale directe 
schade als gevolg van inbraak in de hele populatie tussen 49.663.000 en 91.509.000 
ligt. 

Voorbeeld 3: totale schade (direct + indirect) 
Indirecte en directe schade voor de gehele sector. 
De totale schade voor de gehele sector berekenen wij door de totale directe schade en 
de totale indirecte schade bij elkaar op te tellen. 
De totale schade in de gehele bouwsector als gevolg van inbraak komt op 70.586.000 + 
30.163.000 = 100.749.000 gulden. 
De statistische marge hierom bedraagt: 
100.749.000 +/- 1.96 * 54.743 * 306 = 100.749.000 +/- 32.832.662 
Dit betekent dat met 95% zekerheid mag worden aangenomen dat de totale schade in 
de gehele bouwsector als gevolg van inbraak in de hele populatie (afgerond) tussen 
67.916.000 en 133.582.000 ligt. 

2  In de sectorrapporage staan de afgeronde getallen vermeld. 
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6 	Rapportage 

De uitkomsten van het onderzoek spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en 
evaluatie van beleid dat is gericht op criminaliteitsbeheersing bij bedrijven en 
instellingen. De gebruikswaarde van de MBI is voor een belangrijke mate afhankelijk 
van de wijze waarop verslag wordt gedaan van de uitkomsten. Een objectieve, 
overzichtelijke en toegankelijke presentatie van de resultaten is daarbij van vitaal 
belang. 

De rapportage van de Monitor Bedrijven en Instellingen bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
1) beschrijvende sectonapporten; 
2) handboek; 
3) databestand; 
4) adviesrapport. 

De schriftelijke rapportages zijn steeds in conceptvorm aan de opdrachtgever en de 
klankbordgroep aangeboden ter beoordeling en goedkeuring. Het uiteindelijke 
rapportageformat is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Deze afzonderlijke 
rapportages lichten wij hieronder kort toe. 

6.1 Besduijvende sector-rapporten 

Het sector-rapport beschrijft de verschillen tussen subbranches, grootteklassen en 
regio's. Zoals overeengekomen met de opdrachtgevers is gekozen voor een 
beschrijvende weergave van de criminaliteits- en veiligheidsituatie in de drie sectoren. 
Diepgaande analyses van de onderliggende oorzaken van de beschreven situaties 
vallen op dit moment buiten het bestek van de rapportage. 

De delicten vormen de spil van de sectorrapporten. Per delict wordt een aantal zaken 
behandeld: voorkomen, frequentie, schade, aangiftegedrag, et cetera. Waar mogelijk 
en relevant worden uitspraken gedaan over branche, bedrijfsgrootte of regio. Elk 
sectorrapport bevat een 'management summary' waarin de hoofdlijnen van de 
resultaten worden gepresenteerd. In deze samenvatting zijn de parameters voor de 
verschillende delicten (voorkomen, schade, etc.) naast elkaar gezet zodat verschillen 
tussen delicten zichtbaar worden. De titels van hoofdstukken en paragrafen zijn als 
conclusies geformuleerd. De lezer kan door het doomemen van de inhoudsopgave 
snel een beeld krijgen van de belangrijkste conclusies en bevindingen. 

Elk sectorrapport bevat een bijlage met een uitgebreid responsverslag en beschrijving 
van de resultaten die de uitgevoerde non-respons analyses hebben opgeleverd. Bij elk 
sectorrapport hoort een tabellenraport. De tabellenrapporten bevatten de resultaten 
van de analyses die de basis vormen van deze rapporten. 
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6.2 Handboek 

In dit handboek warden de voor dit onderzoek uitgevoerde werkzaamheden 
beschreven. Hierbij schenken wij onder andere aandacht aan de procedures voor 
steekproeftrekking, de uitvoering en verantwoording van het veldwerk, de 
verwerlcing van de gegevens en de analyses die zijn toegepast. 

6.3 Databestand 

De opdrachtgever krijgt de beschikking over een gedocumenteerd databestand dat de 
antwoorden bevat van de voor de Monitor Bedrijven en Instellingen geenqueteerde 
bedrijven en instellingen, alsmede hulpvariabelen (wegingsfactoren, schaalscores) en 
een codeboek. Het databestand is zodanig dat een daartoe gelcwalificeerd persoon 
zelfstandig de door het projectteam uitgevoerde analyses kan reproduceren en 
aanvullende analyses kan uitvoeren. 

6.4 Adviesrapport 

Ten behoeve van de definitieve invulling van de landelijke implementatie van de 
Monitor Bedrijven en Instelling wordt op basis van dit ontwikkeltraject ook een 

adviesrapport Implementatie MBI opgesteld. In het adviesrapport worden uit de 
ervaringen met (en de reacties op) het onderzoek in de drie pilotsectoren lessen 
afgeleid. Doel is opties te onderzoeken om het instrument optimaal toe te snijden op 
de functies die de MBI voor de verschillende gebruikers heeft, en daarbij een goede 
balans te vinden tussen het wenselijke en het mogelijke, oftewel tussen de kosten en 
de relatieve opbrengsten. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 	Aankondigingsbrieven 
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«NAAM» 	 Bezoekadres 

t.a.v. de directie 	 Schedeldoekshaven 100 

«ADRES» 	 2511 EX Den Haag 

«PCWP» 	 Telefoon (070) 3 70 65 61 

Fax (070) 3 70 79 48 

(«INTNR») 	 E-mail: wodc@wodc.minjust.n1  

Homepage: 

http://www.mi  niust.nl/wodc 

Postadres Postbus 20301, 

2500 EH Den Haag 

	

Onderdeel 	 Extern Wetenschaooeliike Betrekkinaen 

	

Contactpersoon 	 mw. drs. AL. Daalder 

	

Doorkiesnummer(s) 	 070 - 3707475 

	

Datum 	 december 1999 

	

Ons kenmerk 	 98.037/33.99 

	

Onderwerp 	 verzoek om medewerkina 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Criminaliteit, onveiligheid en overlast spelen in het bedrijfsleven - ook in de bouwsector- een rol van 

betekenis. leder bedrijf kan met de gevolgen van criminaliteit te maken krijgen. 

Politie, Justitie, branche-organisaties en ook de bedrijven zelf, hebben een belangrijke 

verantwoordelijkheid om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Voor een goede gezamenlijke 

aanpak van de problemen is harde informatie nodig over aard en omvang van criminaliteit in de 

bouwsector. Deze informatie is op dit moment niet voor handen. 

Daarom hebben het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties opdracht gegeven aan het NIPO om onderzoek te verrichten naar de gevolgen 

van criminaliteit voor het bedrijfsleven en de beoordeling van het optreden van de politie. Naast de 

bouwsector worden ook andere economische sectoren onderzocht. 

Binnenkort wordt u — of iemand anders binnen het bedrijf die volledig op de hoogte is met de 

situatie van de onderneming op het gebied van criminaliteit en veiligheid - door het NIPO gebeld 

om telefonisch een aantal vragen te beantwoorden. Het interview duurt ongeveer 20 minuten en 

kan plaatsvinden op een moment dat u het beste schikt. De vragen zijn na overleg met 

vertegenwoordigers van de bouworganisaties vastgesteld. 
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Door uw medewerking zijn wij beter in staat om te bepalen op welke wijze criminaliteit tegen 

bedrijven in de bouwsector het beste aangepakt kan worden. 

Wij hopen dat uw bed rijf bereid is om mee te werken aan het onderzoek. 

Hoogachtend, 

De minister van Justitie, 

voor deze, 

de directeur Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatie-

centrum, 

H.G. van de Bunt 

De minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 

voor deze, 

de wnd. directeur Politie, 

J.C. Goet 

De voorzitter van het Agemeen 

Verbond Bouwbedrijf (AV.B.B.) 

L.C. Brinkman 
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Onderdeel 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer(s) 

Datum 

Ons kenmerk 

Onderwerp 

«NAAM» 	 Bezoekadres 

t.a.v. de directie 	 Schedeldoekshaven 100 

«ADRES» 	 2511 EX Den Haag 

«PCWP» 	 Telefoon (070) 3 70 65 61 

Fax (070) 3 70 79 48 

(« INTNR») 	 E-mail: wodc@wodc.minjust.n1  

Homepage: 

http://www.mi  njust.nl/wodc  

Postadres Postbus 20301, 

2500 EH Den Haag 

Extern Wetenschaapeliike Betrekkinaen 
mw. drs. A.L. Daalder 

Maart 2000 

verzoek om medewerkina 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Criminaliteit, onveiligheid en overlast spelen in het bedrijfsleven - ook in de sector Vervoer, Opslag 

en Communicatie- een rol van betekenis. leder bedrijf kan met de gevolgen van criminaliteit te 

maken krijgen. 

Politie, Justitie, branche-organisaties en ook de bedrijven zelf, hebben een belangrijke 

verantwoordelijkheid om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Voor een goede gezamenlijke 

aanpak van de problemen is harde informatie nodig over aard en omvang van criminaliteit in de 

sector Vervoer, Opslag en Communicatie. Deze informatie is op dit moment niet voor handen. 

Daarom hebben het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties opdracht gegeven aan het NIPO om onderzoek te verrichten naar de gevolgen 

van criminaliteit voor het bedrijfsleven en de beoordeling van het optreden van de politie. Naast de 

sector Vervoer, Opslag en Communicatie worden ook andere economische sectoren onderzocht. 

Binnenkort wordt u — of iemand anders binnen het bedrijf die volledig op de hoogte is met de 
situatie van de onderneming op het gebied van criminaliteit en veiligheid - door het NIPO gebeld 
om telefonisch een aantal vragen te beantwoorden. Het interview duurt ongeveer 20 minuten en 
kan plaatsvinden op een moment dat u het beste schikt. 
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De vragen zijn vastgesteld na overleg met vertegenwoordigers van de volgende organisaties: 
Koninklijk Nederiands Vervoer; EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport; 

Algemeene Schippers Vereeniging en de Verenigde Telecommunicatiebedrijven. 

Door uw medewerking zijn wij beter in staat om te bepalen op welke wijze criminaliteit tegen 

bedrijven in de sector Vervoer, Opslag en Communicatie het beste aangepakt kan worden. 

Wij hopen dat uw bedrijf bereid is om mee te werken aan het onderzoek. 

Indien u vragen heeft over het onderzoek, verzoeken wij u contact op te nemen met 
het NIPO, mevr. drs. Roos Frederilcse, telefoon 020-5225.478. 

Hoogachtend, 

De minister van Justitie, 

voor deze, 

de directeur Wetenschappelijk 

Ondermek- en Documentatie-

centrum, 

H.G. van de Bunt 

De minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 

voor deze, 

de wnd. directeur Politie, 

J.C. Goet 
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Onderdeel 

Contactpersoon 

Doorkiesnummer(s) 

Datum 

Ons kenmerk 

Onderwerp 

«NAAM» 	 Bezoekadres 

t.a.v. de directie 	 Schedeldoekshaven 100 

«ADRES» 	 2511 EX Den Haag 

«PCWP» 	 Telefoon (070) 3 70 65 61 

Fax (070) 3 70 79 48 

(«INTNR») 	 E-mail: wodc@wodc.minjust.n1  

Homepage: 

http://www.mi  niust.nUwodc 

Postadres Postbus 20301, 

2500 EH Den Haag 

Extern Wetenschappeliike Betrekkinden 
mw. drs. Al. Daalder 

Maart 2000 

verzoek om medewerkina 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Criminaliteit, onveiligheid en overlast spelen in het bedrijfsleven - ook in de sector 

Milieudienstverlening, Cultuur, Recreatie en overige dienstverlening - een rol van betekenis. leder 

bedrijf kan met de gevolgen van criminaliteit te maken krijgen. 

Politie, Justitie, branche-organisaties en ook de bedrijven zelf, hebben een belangrijke 

verantwoordelijkheid om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Voor een goede gezamenlijke 

aanpak van de problemen is harde informatie nodig over aard en omvang van criminaliteit in de 

sector Milieudienstverlening, Cultuur, Recreatie en overige dienstverlening. Deze informatie is op 

dit moment niet voor handen. 

Daarom hebben het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties opdracht gegeven aan het NIPO om onderzoek te verrichten naar de gevolgen 

van criminaliteit voor het bedrijfsleven en de beoordeling van het optreden van de politie. Naast de 

sector Milieudienstverlening, Cultuur, Recreatie en overige dienstverlening worden ook andere 

economische sectoren onderzocht. 

Binnenkort wordt u — of iemand anders binnen het bedrijf die volledig op de hoogte is met de 
situatie van de onderneming op het gebied van criminaliteit en veiligheid - door het NIPO gebeld 
om telefonisch een aantal vragen te beantwoorden. Het interview duurt ongeveer 20 minuten en 
kan plaatsvinden op een moment dat u het beste schikt. 
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De vragen zijn samengesteld na overleg met inhoudelijke specialisten, verschillende belangen- en 
brancheorganisaties en vertegenwoordigers van uw sector (in brief aan recreatieondernemingen 
toegevoegd: "waaronder de RECRON, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland", in brief 
aan sportinstellingen toegevoegd: "waaronder de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)"). 

Door uw medewerking zijn wij beter in staat om te bepalen op welke wijze criminaliteit tegen 

bedrijven in de sector Milieudienstverlening, Cultuur, Recreatie en overige dienstverlening het beste 

aangepakt kan worden. 

Wij hopen dat uw bedrijf bereid is om mee te werken aan het onderzoek. 

Indien u vragen heeft over het onderzoek, verzoeken wij u contact op te nemen met 
het NIPO, mevr. drs. Roos Frederilcse, telethon 020-5225.478. 

Hoogachtend, 

De minister van Justitie, 

voor deze, 

de directeur Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatie-

centrum, 

H.G. van de Bunt 

De minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties, 

voor deze, 

de wnd. directeur Politie, 

J.C. Goet 
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Bijlage 2 	Voorloopenquetes 
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Formulier ten behoeve van Monitor Bedrijven en Instellingen 
bouwsector 

Kunt u cut formulier bij de hand houden wanneer u door NIPO wordt gebeld voor de 

Monitor Bedrijven en Instellingen? U hoeft dit formulier NIET op te sturen. 

1. Inbraak 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met inbraak in: 

• Bedrijfsgebouwen (niet van de bouwplaats) 

• Bedrijfswagens 

	maal 

	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan voor inbraak? 	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden 

als gevolg van inbraak in bedrijfsgebouwen en bedrijfsauto's? 	 Hfl. 	 

Toelichting: bij directe schade gaat het om de directe bruto kosten van vervanging, reparatie en dergelijke 

ongeacht wat u heeft teruggekregen van de verzelcering en eve ntuele andere gevolgen zoals vertraging van het 

bed riffsproces 

D. Kunt u een schatting maken van de totale INdirecte schade die u heeft geleden 

als gevolg van inbraak in bedrijfsgebouwen en bedrijfsauto's? 	 Hfl. 	 

Toelichting: bij indirecte schade gaat het am de extra schade die is ontstaan door bijvoorbeeld vertraging 

in de bouw, te late oplevering en dergelijlce. 

2. Diefstal 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijf (vestiging) in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 

diefstal, bijvoorbeeld van gereedschappen, bouwmaterialen of andere artikelen? Exclusief 

eventuele diefstal bij inbraken. 

• Diefstal uit bedrijfsgebouwen 	maal 

• Diefstal van de bouwplaats 	maal 

• Diefstal uit bedrijfswagens of diefstal van de bedrijfswagens zelf 	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan voor diefstal? 	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden 

als gevolg van diefstal in bedrijfsgebouwen, bedrijfsauto's en op de bouwplaats? 

Exclusief de schade bij inbraken. Hfl.   

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u heeft geleden 

als gevolg van diefstal in bedrijfsgebouwen, bedrijfsauto's en op de bouwplaats? 

Exclusief de schade bij inbraken. 	 Hfl. 	 
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3. Vernielingen 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijf (vestiging) in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 

opzettelijke vernieling, brandstichting of het aanbrengen van graffiti? Exclusief vernieling als 

gevolg van inbraken. 

• Vernielingertibrandstichting/graffiti aan of in bedrijfsgebouwen 	maal 

• Vernielingenibrandstichting/graffiti op de bouwplaats 	maal 

• Vernielingen/brandstichting/graffiti aan of in bedrijfsauto's 	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan voor 

vernieling? 	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 

vernieling aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsauto's en op de bouwplaats? Exclusief vernielingen bij 

inbraken. 

ja, namelijk 

1. 	  

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Amsterdam I juli 2000 

Hfl. 	 

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u heeft geleden als gevolg 

van vernieling aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsauto's en op de bouwplaats? Exclusief 

vernielingen bij inbraken. 
Hfl. 	 

4. Andere vormen van crimionadteit 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijf (vestiging) in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 

andere vormen van criminaliteit?. 

	maal 

2. 	maal 

3. 	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan voor 

deze andere vormen van criminaliteit? 	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u in de afgelopen 

12 maanden heeft geleden als gevolg van deze andere vormen van criminaliteit? 
Hfl. 	 

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u in de afgelopen 

12 maanden heeft geleden als gevolg van deze andere vormen van criminaliteit? 

Hfl. 	 



Fonnulier ten behoeve van de Monitor Bedrijven en Instellingen, 
sector Vervoer, Opslag en Conummicatie 

Indien u door het WO gebeld wordt voor het onderzoek, zullen u vragen gesteld 

worden over een aantal delicten waar uw bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 

maanden wellicht mee te maken heeft gehad. 

Niet iedereen heeft deze keimis pamat. Dit formulier kan fungeren als hulpmiddel 

en kan worden gebruikt om een aantal van te voren opgezochte cijfers op te noteren. 

Kunt u dit formulier bij de hand houden wanneer u door WO wordt gebeld voor de 

Monitor Bedrijven en Instellingen? U hoeft dit formulier NIET op te sturen. 

1. Inbraak 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
inbraak in: 
• Bedrijfsgebouwen 	maal 
• Bedrijfswagens 	maal 
• Andere transportrniddelen (bijv. schepen, bussen, vliegtuigen, treinen) 	maal 

B1. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in Nederland aangifte gedaan van inbraak? 
	maal 

B2. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in het buitenlancl aangifte gedaan van inbraak? 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 
inbraak in bedriffsgebouwen, bedrijfsauto's en/of andere transportmiddelen? 

Hfl. 	(excl. BTW) 

Toelichting: bij directe schade gaat het am de directe bruto kosten van vervanging, reparatie en dergelijke 
ongeacht wat u heeft teruggekregen van de verzekering en eventuele andere gevolgen zoals vertraging van het 

bedrijfsproces. 

D. Kunt u een schatting maken van de totale INdirecte schade die u heeft geleden 
als gevolg van inbraak in bedrijfsgebouwen en bedrijfsauto's en/of andere transportmiddelen? 

Hfl. 	(excl. BTW) 

Toelichting: bij indirecte schade gaat het am de extra schade die is ontstaan door bijvoorbeeld 

vertragingen, te late levering en dergelijke. 
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2. Diefstal 
A. Hoe vaak heeft uw bectriffsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 

diefstal, bijvoorbeeld van machines, goederen, uitgestalde artikelen of bedrijfsvoertuigen? 

Exclusief eventuele diefstal bij inbraken. 

• Diefstal uit bedrijfsgebouwen 	maal 

• Diefstal mit bedrijfswagens / andere transportmiddelen 	maal 

• Diefstal yap de bedrijfswagens / andere transportmiddelen zelf 	maal 

BI. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in Nederland aangifte gedaan van diefstal? 

	maal 

B2. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in het buitenland aangifte gedaan van diefstal? 

	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 

diefstal in bedrijfsgebouwen, uit / van bedrijfsauto's en andere transportmiddelen? Exclusief de 

schade bij inbraken. 

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u heeft geleden 

als gevolg van diefstal in bedrijfsgebouwen, uit / van bedrijfsauto's en andere 

transportmiddelen? Exclusief de schade bij inbraken. 
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Hfl. 	(excl. 131W) 

Hfl. 	(excl. BTW) 

3. Vernielingen 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 

opzettelijke vernieling, brandstichting of het aanbrengen van graffiti? Exclusief vernieling als 

gevolg van inbraken. 

• Vernielingen/brandstichting/graffiti aan of in bedrijfsgebouwen 	maal 

• Vernielingenfbrandstichting/graffiti aan of in bedrijfsauto's 	maal 

• Vernielingen/brandstichting/graffiti aan of in andere transportmiddelen 	maal 

BI. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in Nederland aangifte gedaan van vernieling, 

brandstichting of het aanbrengen van graffiti? 
	maal 

B2. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in het buitenland aangifte gedaan van 

vernieling, brandstichting of het aanbrengen van graffiti? 
	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 

vernieling aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsauto's en/of andere transportmiddelen? Exclusief 

vernielingen bij inbraken. 
Hfl. 	 



D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u heeft geleden als gevolg 
van vernieling aan bedrijfsgebouwen, bedrijfsauto's en/of andere transportmiddelen? Exclusief 
vernielingen bij inbraken. 

Hfl 	 

4. Computercriminaliteit 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
criminaliteit waarbij gebruik werd gemaakt van een computer? 
• Computervirus 	maal 
• Inbraak in of misbruik van gegevensbestanden 	maal 
• Sabotage of wijzigingen van programmatuur 	maal 
• Sabotage of onbruikbaar maken van PC's, netwerken of mainframes 	maal 
• Andere vormen van computercriminaliteit 	maal 

Bl. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in Nederland aangifte gedaan van 
computercriminaliteit? 

	maal 
B2. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in het buiten/and aangifte gedaan van 
computercriminaliteit? 

	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 
computercriminaliteit? 
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Hfl. 	(exc.l. BTW). 

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u heeft geleden als gevolg 
van computercriminaliteit? 

Hfl 	.(excl. BTW). 

5. Andere vormen van criminaliteit 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met andere 
vormen van criminaliteit?. 

Ja, namelijk 
1. 	maal 
2. 	maal 
3. 	maal 

Bl. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in Nederland aangifte gedaan van deze andere 
vormen van criminaliteit? 

	maal 
B2. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden in het buitenlancl aangifte gedaan van deze 
andere vormen van criminaliteit? 

	maal 



C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u in de afgelopen 
12 maanden heeft geleden als gevolg van deze andere vormen van criminaliteit? 

lid. 	(excl. B1W) 

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u in de afgelopen 
12 maanden heeft geleden als gevolg van deze andere vormen van criminaliteit? 

Hfl. 	(excl. BTW) 

21105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Amsterdam I juli 2000 



Monitor Bedrijven en Instellingen 
Sector Milieudienstverlening, Cultuur, Recreatie en overige clienstverlening 

Indien u door het NIPO gebeld wordt voor het onderzoek, zullen u vragen gesteld 
worden over een aantal delicten waar uw bedrijfsvestiging of instelling wellicht mee 
te maken heeft gehad. Niet iedereen heeft deze kennis paraat. Dit formulier kan 
worden gebruikt om een aantal van te voren opgezochte cijfers op te noteren. U kunt 
dit formulier bij de hand houden wanneer u door NIPO wordt gebeld voor de Monitor 
Bedrijven en Instellingen. U hoeft dit formulier NLET op te sturen naar het NIPO. 

Belangrijk: het gaat om criminaliteit geric.ht tegen de BEDRIJFSVESTIGING of 

INSTELLING gericht, MET tegen eventuele Idanten, gasten of bezoekers. 

1. Inbraak 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging of instelling in de afgelopen 12 maanden te maken 
gehad met inbraak in: 
• Bedrijfsgebouwen 	maal 
• Bedrijfswagens 	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden gedaan van inbraak? 	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 
inbraak in gebouwen of bedrijfsauto's? 	 Hfl. 
	(excl. BTW) 

Toelichting: bij directe schade gaat het am de directe bruto kosten van vervanging, reparatie en dergelijke 

ongeacht wat u heeft teruggekregen van de verzelcering en eventuele andere gevolgen zoals vertraging van het 

bedriffsproces. 

D. Kunt u een schatting maken van de totale INdirecte schade die u heeft geleden 
als gevolg van inbraak in gebouwen of bedrijfsauto's? 	 Hfl 	 (excl. 
BTW) 

Toelichting: bij indirecte schade gaat het am de extra schade die is ontstaan door bijvoorbeeld 

vertragingen, te late levering en dergelijke. 

2. Diefstal 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging of instelling in de afgelopen 12 maanden te maken 
gehad met diefstal, bijvoorbeeld van machines, goederen, uitgestalde artikelen of 
bedrijfsvoertuigen? 
Exclusief eventuele diefstal bij inbraken. 
• Diefstal uit gebouwen 	maal 
• Diefstal 	bedrijfswagens 	maal 
• Diefstal van de bedrijfswagens 	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan van diefstal? 	maal 
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C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 

diefstal in gebouwen en uit / van bedrijfsauto's? Exclusief de schade bij inbraken. 

Hfl 	(excl. BIW) 

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u heeft geleden als gevolg 

van diefstal in gebouwen en uit / van bedrijfsauto's? Exclusief de schade bij inbraken. 

Hfl 	(excl. ITIW) 

3. Vernielingen 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging of instelling in de afgelopen 12 maanden te maken 

gehad met opzettelijke vernieling, brandstichting of het aanbrengen van graffiti? Exclusief 

vernieling als gevolg van inbraken. 

• Vernielingenfbrandstichtingigraffiti aan of in bedrijfsgebouwen 	maal 

• Vernielingen/brandsticluing/graffiti aan of in bedrijfsauto's 	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan van vernieling, brandstichting 

of het aanbrengen van graffiti? 

	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 

vernieling aan gebouwen of becirijfsauto's? Exclusief vernielingen bij inbraken. 

Hfl. 	 (excl. BTW) 

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u heeft geleden als gevolg 

van vernieling aan gebouwen of bedrijfsauto's? Exclusief vernielingen bij inbraken. 

Hfl. 	 (excl. BTW) 

4. Computercriuninaliteit 
Voorbeelden van computercriminaliteit zijn: computervirussen, inbraak in of misbruik van 

gegevensbestanden, sabotage of wijzigingen van programmatuur, sabotage of onbruikbaar 

maken van PC's, netwerken of mainframes. 

A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging of instelling in de afgelopen 12 maanden te maken 

gehad met criminaliteit waarbij gebruik werd gemaalct van een computef? 

	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan van computercriminaliteit? 

maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u heeft geleden als gevolg van 

computercriminaliteit? Hfl.  (excl. 

BTW). 

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen NIPO Amsterdam I juli 2000 



D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u heeft geleden als gevolg 
van computercriminaliteit? 	 Hfl. 
	(excl. BTW). 

5. Andere vormen van crimhialiteit 
A. Hoe vaak heeft uw bedrijfsvestiging of instelling in de afgelopen 12 maanden te maken 
gehad met andere vormen van criminaliteit? 
1   	maal 
2. 	maal 
3. 	maal 

B. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan van deze andere vormen van 
criminaliteit? 	maal 

C. Kunt u een schatting maken van de totale directe schade die u in de afgelopen 
12 maanden heeft geleden als gevolg van deze andere vormen van criminaliteit? 

Hfl 	(excl. BTW) 

D. Kunt u een schatting maken van de totale indirecte schade die u in de afgelopen 
12 maanden heeft geleden als gevolg van deze andere vormen van criminaliteit? 

Hfl 	(excl. BTW) 
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Bijlage 3 	Basismodule vragenlijst 
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Basisvragenlijst monitor bedrijven en instellingen 

Inhoud: 

1. Screening / achtergrondkenmerken 
2. Preventieve maatregelen door bedrijven en instellingen 
3. Advisering door politie en anderen 
4. Incidenten en delicten 
5. Deelname aan projecten op het gebied van criminaliteit, openbare orde en 

veiligheid 

Bij alle vragen is slechts een antwoord mogelijk, tenzij anders staat aangegeven. 

Screening / achtergronclicenmerken 
Bij non-response (weigering), vragen: 

0. 
Mag ik u toch nog een vraag stellen. Heeft u in de afgelopen 12 maanden een of meer 
keren aangifte gedaan bij de politie? 

• Ja, 	Keer 
• Nee 
• Weet niet 
• Geen antwoord 

Alle gegevens worden verzameld op vestigingsniveau. 
1.1 
Kunt u mij zeggen hoeveel personen er op dit moment gewoonlijk 15 uur of meer per 
week bij dit bedrijf/deze vestiging werkzaam zijn? De eigenaar(s)/directeur(en) en 
eventuele meewerkende gezinsleden, mits 15 uur of meer per week werkzaam, 
dienen ook meegerekend te worden. 

• geen 
1 persoon 
2 -4 p ers one n 
5 - 9 personen 
10 - 19 personen 
20 - 49 personen 
50 - 99 personen 
100 en meer personen 
weet met 
geen opgave 

EXIT 
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1.2 

Wat is dan de belangrijkste activiteit die wordt uitgeoefend in of vanuit dit 

bedrijf/deze vestiging? Is dat 	 

• Sectorspecifieke lijst 
• Geen van deze: 

1.3 
Wat is uw functie in dit bedrifideze vestiging? 

• Eigenaar 

• Directeur 

• Echtgeno(o)t(e) van de directeur 
• Financieel directeur 

• Hoofd financiele afdeling 
• Financiele controleur 
• Bedrijfsleider 

• Nog anders, namelijk 	 

• Geen opgave 

1.4 

Kunt u aangeven hoeveel uw omzet over 1999 bedraagt, exclusief BTW? 

• ja 

• Nee 

• Weet niet 

• WI! Met zeggen 

1.5 
(ENQ: Indien de ondervraagde de exacte omzet verrneldt eerst de miljoenen intikken, 

dan de duizendtallen.) 

	miljoenen 	duizendtallen 

1.6 
Indien de ondervraagde niet direct de exacte omzet vermeldt: 
Kunt u het misschien dan bij benadering aangeven? Is de omzet hoger of lager dan 
gulden? 

• hoger 
• lager 

• exact 
• wil niet (meer) zeggen 

• weet niet (exacter) 

EXIT 
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(De computer laat volgens een getrapt systeem nu tellcens vervolgvragen op het scherm komen. De 
omzetklasse wordt op deze wijze zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld met het stellen van een 
beperkt aantal (maximaal 5) vragen. Op basis van het aantal werlczame personen wordt de hoogte 
van de omzet bepaald waarmee wordt begcmnen. Bij een groot aantal werkzame personen zal de 
omzet in de eerste vraag hoog zijn en bij eenklein aantal werkzame personen zal de omzet in de 
eerste vraag veel lager zijn.) 

1.7 
Kunt u de aard van de huidige locatie van deze vestiging aanduiden? Ik lees u een 
aantal mogelijkheden op. Is dit een 	 

• Kantorencomplex 
• Handelscentrum of bethijfsverzamelgebouw 
• Winkelcentrum 
• Bedrijfs- of industrieterrein 
• Afzonderlijk kantoorgebouw of bedrijfspand 
• Bedrijf in woonhuis 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

1.8 
Is deze vestiging gevestigd in het centrum van een stedelijke agglomeratie, aan de 
rand van een stedelijke agglomeratie of buiten een stedelijke agglomeratie? 

• in het centrum van een stedelijke agglomeratie 
• aan de rand van een stedelijke agglomeratie 
• buiten een stedelijke agglomeratie 
• anders, namelijk 	 
• weet niet 
• wil niet zeggen 

1.9 
Beschikt de bedrijfsvestiging over een eigen, van de openbare weg afgescheiden 
terrein / bedrijfsterrein? We bedoelen daarmee ook bijvoorbeeld parkeerterreinen. 

• Ja 
• Nee 
• Weet met 
• Wil met zeggen 

1.6 
1.7 
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1.10 
Heeft bedrijf eigen bedrijfswagens of wagens die namens het bedrijf zijn geleasd? 

• Ja 
• Nee 
• Weet niet 
• Geen antwoord 

Preventieve maatregelen door bedrijven en instellingen 
2.1 
Onder criminaliteit verstaan wij voorvallen zoals inbraak, diefstal, vemieling, en 
fraude. 
Is criminaliteit voor de bedrijfsvestiging over het algemeen een emstig probleem, 
enigszins een probleem of geen probleem? 

• Emstig 
• Enigszins 
• Geen probleem 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

2.2 
Zijn bij de bedrijfsvestiging maatregelen getroffen ter voorkoming van criminaliteit, 
zoals alarmering, beveiliging op deuren en ramen, inhuren van beveiliging of zijn 
hiervoor bepaalde afspraken gemaakt? 

• Nee 
• Ja 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

2.3 
2.2.1 

2.2.1 
Welke maatregel of maatregelen zijn er getroffen? 
Enq.: meerdere antwoorden zijn mogelijk 
Enq.: niet voorlezen 

Sigmalering 
• Alarm stil 
• Alarm luid 
• Extra verlichting 
• Plaatsing camera's / infraroodbeveiliging 
• Inhuren beveiligingsdienst / nachtwaker nachtportier 
• (waak) hond 
• Apparatuur of artikelen gemerIct 
• Spiegels 
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Toegang pand 
• Extra sloten 
• Extra zwaar hang- en sluitwerk 
• Hekwerken 
• Rolluiken voor de ramen 
• Vandalisme bestendige deuren 
• Elektronische deuren 
• Inbraakvrij plexiglas 
• Plaatsen traliehekwerk 

Procedures 
• Instructie van personeel 
• Hanteren sleuteldiscipline (registratie wie sleutels leent) 
• Stellen van huisregels waaraan iedereen zich moet houden 
• Controleren van het personeel (bijvoorbeeld tassencontrole) 
• Toegangscontrole 
• Cursussen personeel 
• Zwarte lijst / weren van verdachte klanten 
• Maatregelen om alcoholgebniik te beperken 

Anders 
• Meer personeel 
• Coatings tegen graffiti 
• Het plaatsen van obstakels om de gevel of de pui te beschermen 
• Collectieve beveiliging samen met andere bedrijven 
• Administratieve controles 
• Anders, namelijk.. 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

2.2.2 
Kunt u een schatting geven van de kosten van de in de afgelopen 12 maanden 
genomen maatregelen ter voorkoming van criminaliteit? Het kan daarbij gaan om 
eenmalige investeringskosten, maar ook om doorlopende kosten, bijvoorbeeld die van 
een abonnement op een meldkamer. 

• Weet met 
• Wil niet zeggen 

2.2.2.1 
2.3 
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2.2.2.1 
Enq: Indien de respondent niet direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder clan ...? 

1 	meer 
2 	minder 
3 	exact 
4 	wil niet (meer) zeggen 
5 	weet niet (exacter) 

2.3 

Wordt de door het personeel geconstateerde criminaliteit bij de bechtfsleiding 
gemeld? 
Is dat 
Enq: lees op 

• Altijd 
• Meestal 
• Soms 
• (bijna) nooit 

• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

2.4 

Wordt de geconstateerde criminaliteit die tegen de bedrijfsvestiging wordt gepleegd 
door de bedrijfsvestiging geregistreerd of bijgehouden? 

• Ja 	 2.4.1 
• Nee, criminaliteit komt nauwelijks voor 	 3.1 
• Nee, geconstateerde criminaliteit wordt niet geregistreerd 3.1 
• Weet niet 	 3.1 
• Wil niet zeggen 	 3.1 

2.4.1 
Op welke manief? 
Enq: niet oplezen 

• Registratiesysteem 
• Wij houden de aangiften bij 
• Wij houden verzekeringsclaims bij 
• Anders, namelijk.. 
• Criminaliteit wordt niet geregistreerd 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 
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Advisering door politie en anderen 
3.1 
Is de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden geadviseerd op het terrein van 
criminaliteit en onveiligheid? Bijvoorbeeld advies hoe u diefstallen lcunt voorkomen 
of advisering over alarmering. 
Enq: het maakt met uit door wie men is geadviseerd: politie, gemeente, een 
beveiligingsbedrijf of anderen 

• Ja 	 3.1.1 
• Nee 	 3.3 
• Weet niet 	 3.3 
• Wil met zeggen 	 3.3 

3.1.1 
Ik lees u nu een aantal terreinen voor waarop er advies gegeven kan worden. Kunt u 
mij voor elk item zeggen of de bedrijfsvestiging hierop is geadviseerd? 
Enq: lees op 

• Voorkomen diefstal door eigen personeel 
• Voorkomen diefstal door derden 
• Elektronische beveiliging van de bedrijfsvestiging 
• Preventie vandalisme 
• Preventie graffiti 
• Openbare ordeproblemen / groepen jongeren / junks 
• Anders, namelijk 

Restcategorie 
• De bedrijfsvestiging is met geadviseerd 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

3.1.2 
Wie heeft het laatste advies verstrekt? 
Enq: met oplezen, meerdere antwoorden mogelijk 

• Ondernemersvereniginglorganisatie 
• Vertegenwoordiger gemeente 
• Verzekeringsfirma / vertegenwoordiger verzekering 
• Beveiligingsbedrijf 
• Ander extern bureau / ander particulier bedrijf 
• De politie 
• Hoofdkantoor / beveiligingsexpert van de bedrijfsvestiging zelf 
• Anders, namelijk 
• Weet met 
• wil niet zeggen 
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Indien advies verstrekt door de politie, vragen: 
3.1.2.1 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden een of meerdere malen -advies 
van de politie gekregen NAAR AANLE1DING VAN EEN AANGIFTE? 

• Ja 	 3.1.3 

• Nee 	 3.3 

• Weet Met 	 3.3 
• Wil Met zeggen 	 3.3 

3.1.3 
Heeft de advisering resultaat gehad? 

• Ja 	 3.1.3.1 
• Nee 	 3.1.3.2 

• Weet niet 	 3.3 

• Wil Met zeggen 	 3.3 

Indien wel resultaat gehad, vragen: 
3.1.3.1 
Op welke wijze heeft de advisering resultaat gehad? 
Enq: niet oplezen 

• Beveiliging is verbeterd 
• Het stelde ons in staat criminaliteitsproblemen of overlastsituaties op te lossen 

• Het personeel voelt zich nu veiliger 
• Er wordt nu minder criminaliteit gepleegd tegen de bedrijfsvestiging 

• Wij zijn nu beter geinformeerd dan voorheen / beter bewust van problemen 
• Verzekeringspremie is verlaagd 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

Indien geen resultaat gehad, vragen: 
3.2.3.2 
Wat waren hiervoor de redenen? 
Enq: niet oplezen 

• Het (ongevraagde) advies was onbruikbaar 
• Het probleem werd er niet door opgelost 
• De maatregelen zijn nog niet uitgevoerd, bedrijfsvestiging is nog bezig 
• Maatregelen waren te duur 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 
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3.3 
Ik noem een aantal terreinen waarop de bedrijfsvestiging geadviseerd zou kunnen 
worden. Kunt u aangeven op welke terreinen de bedrijfsvestiging behoefte heeft aan 
advisering? 
Enq: lees op 
Selectie: bij vraag 3.1.1 genoemde adviezen hier niet laten terugkomen 

• Voorkoming diefstal door eigen personeel 	 4.1 
• Voorkoming diefstal door derden 	 4.1 
• Elektronische beveiliging van de bedrijfsvestiging 	 4.1 
• Preventie vandalisme 	 4.1 
• Preventie graffiti 	 4.1 
• Openbare ordeproblemen / groepen jongeren / junks 	4.1 
• Beveiliging bedrijfsgegevens 	 4.1 
• De bedrijfsvestiging heeft geen behoefte aan (nog meer)advisering 3.3.2 
• Weet met 	 4.1 
• Wil niet zeggen 	 4.1 

Indien geen behoefte aan advisering bij vraag 3.3, en geen advisering gehad bij 
3.1vragen: 

3.3.2 
Waarom heeft de bedrijfsvestiging geen behoefte aan advisering? 
Enq: met oplezen 

• Heeft geen zin/helpt toch niet 
• Openbare orde/aiminaliteitsproblemen spelen geen grote rol 
• De bedrijfsvestiging heeft zelf de nodige expertise in huis 
• De bedrijfsvestiging is voldoende geadviseerd 
• Ontevreden over kwaliteit eerdere adviezen 
• Geen geld voor 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 
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Incidenten en delicten 

4.1 Inbraken 
Enq. 1k ga u nu een aantal vragen stellen over inbraken in bedrijfsgebouwen en/of 

bedrijfswagens. 

4.1 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een of 
meer inbraken in vestigingsgebouwen <onder selectie van vraag 1.10 ja (in het bezit 
van bedrijfs- of leasewagens): of bethijfswagens>? 
Enq: eigen bedrijfswagens of leasewagens van het bedrijf 

• Nee 	 4.2 

• Weet niet 	 4.2 

• Wil niet zeggen 	 4.2 

• Ja 	 4.1.1 

4.1.1 
Hoe vaak is er ingebroken in gebouwen? 

• 0 maal 
• .. Maal 
• Weet niet 
• Wil Met zeggen 

Onder se lectie van vraag 1.10 ja (in het bezit van bedrijfs- of leasewagens) 
4.1.2 
Hoe vaak is er ingebroken in bedrijfswagens? 
Enq: eigen bedrijfswagens of leasewagens van het bedrijf 

• 0 maal 	 4.1.3 

• .. Maal 	 4.1.2.1 
• Weet niet 	 4.1.2.2 

• Wil niet zeggen 	 4.1.2.2 

4.1.2.2 
Vond bij het laatste geval de inbraak in de bedrijfswagen plaats op eigen 
bedrijfsterrein, binnen de gemeente, elders in Nederland of in het buitenland? 

• - eigen terrein 
• - birmen de gemeente 
• - elders in Nederland 
• - buitenland 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.1.2.3 

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Amsterdam I juli 2000 



Indien elders in Nederland, vragen: 
4.1.2.3 
In welke gemeente was dat? 

• lijst 

4.1.3 
Wat is naar schatting de directe financiele schade die de bedrijfsvestiging als gevolg 
van inbraken in de afgelopen 12 maanden heeft geleden ongeacht het bedrag dat is 
teruggelcregen van de verzekering. 

Enq: het gaat zowel om inbraak in gebouwen als in auto's 
Enq: Het gaat om de directe schade is de directe (bruto) kosten die zijn gemaakt voor 
vervanging, reparatie en dergelijke ongeacht het bedrag dat is teruggekregen van de 
verzekering en ongeacht indirecte schade zoals vertraging in de bouw of met op tijd 
kunnen leveren 

Enq. Bedrag noteren in hele guldens 

• ..... 	 4.1.3.2 
• Weet niet 	 4.1.3.1 
• Wil niet zeggen 	4.1.3.1 

4.1.3.1 
Enq: Indien de respondent met direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 

1 	meer 
2 	minder 
3 	exact 
4 	wil niet (meer) zeggen 
5 	weet niet (exacter) 

4.1.3.5 
Was bij het laatste geval van inbraak de dader of vermoedelijke dader een 
onbekende, een klant, een personeelslid, een leverancier of een criminele organisatie? 

• Onbekende 
• Klant/opdrachtgever 
• Vast personeelslid 
• Ingehuurd personeelslid 
• Leverancier 
• Een criminele organisatie 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 
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4.1.4 

Is er in de afgelopen 12 maanden door de bedrijfsvestiging bij de politie aangifte 
gedaan van inbraak? 

• Ja 	 4.1.6 
• Nee 	 4.1.5 
• Weet niet 	 4.1.8 
• Wil niet zeggen 	 4.1.8 

4.1.5 

lk noem u nu een aantal redenen die voor de bedrijfsvestiging van toepassing zouden 
kunnen zijn om geen aangifte te doen. Welke waren voor de bedrijfsvestiging van 
toepassing 
Enq: lees op 

• Verzekering delct de schade toch niet (ook niet met aangifte) 	 4.2 
• Verzekering vergoedt de schade ook zonder aangifte 	 4.2 
• De schade was te klein om aangifte re doen (binnen eigen risico) 	4.2 
• Er was daarvoor geen tijd 	 4.2 
• De politie doet er toch niets aan 	 4.2 
• De bedrijfsvestiging heeft het probleem zelf aangepakt 	 4.1.5.1 
• Ontevredenheid over de manier waarop de politie de laatste aangifte 

heeft behandeld 	 4.2 
• Anders, namelijk 	 4.2 
• Weet niet 	 4.2 
• Wil niet zeggen 	 4.2 

4.1.5.1 
Hoe heeft de bedrijfsvestiging het probleem zelf aangepakt? 
Enq: niet oplezen 

• Zelf preventieve maatregel genomen 	 4.2 
• Zelf met dader gesproken 	 4.2 
• Zelf schade gerepareerd 	 4.2 
• Afgehandeld door bedrijfsbeveiliging / bedrijfsrecherche 	4.2 
• Anders, namelijk 	 4.2 
• Weet niet 	 4.2 
• Wil niet zeggen 	 4.2 
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4.1.6 
Hoe vaak heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan bij 
de politie? 

• 0 maal 	 4.2 
• — maal 	 4.1.8 
• Weet met 	 4.1.8 
• Wil niet zeggen 	 4.1.8 

4.1.8 
Op welke manier heeft de bedrijfsvestiging de laatste maal de politie van de inbraak 
op de hoogte gesteld? 
Enq: met oplezen 

• Telefonisch 
• Op het politiebureau 
• Gestandaardiseerd aangifteforrnulier 
• Er Icwam een agent langs 
• Via het alarmsysteem 
• Via de bedrijfsbeveiligingsdienst 
• Elektronische aangifte (via e-mail) 
• Anders, namelijk ... 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

4.2 Diefstal 
Enq. Ik ga u nu iets vragen over diefstal bij de bedrijfsvestiging of op de bouwplaats. 

4.2 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met diefstal 
van bijvoorbeeld materialen of andere artikelen? 

Indien er in dit de bedrevestiging(ook) sprake was van inbraak, oplezen: 
Enq: Het gaat daarbij Met om de gestolen goederen bij een inbraak. 

• Ja 	 4.2.1 
• Nee 	 4.3 
• Weet met 	 4.3 
• Wil met zeggen 	 4.3 

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I NIPO Amsterdam I juli 2000 



4.2.1 
Hoe vaak zijn uit de bedrijfsgebouwen materialen of andere ardkelen gestolen? 

• 0 maal 
• ... maal 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

Onder selectie van vraag 1.10 ja (in het bezit van bedrijfs- of leasewagens) 

4.2.3 
Hoe vaak zijn er in de afgelopen 12 maanden bedrijfswagens of goederen uit 
bedrijfswagens gestolen? 

• 0 maal 	 4.2.4 

• ... maal 	 4.2.3.1 

• Weet niet 	 4.2.3.1 

• Wil niet zeggen 	 4.2..3.1 

4.2.3.1 
Vond de laatste diefstal van of uit een bedrijfswagen op het eigen bedrijfsterrein 
plaats, binnen de gemeente, elders in Nederland of in het buitenland? 

• - eigen terrein 
• - binnen uw gemeente 
• - elders in Nederland 
• - buitenland 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.2.2 
Hoe vaak ging het bij alle diefstallen in de afgelopen 12 maanden om privt-

bezittingen van het personeel, klanten of toeleveranciers? 

• 0 maal 

• ... maal 
• Weet niet 
Wil niet zeggen 

Indien elders in Nederland, vragen: 
4.2.3.2 
In welke gemeente was dat? 

• lijst 

4.2.1.1 

4.2.3.2 
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4.2.4 
Wat is naar schatting de totale financiele schade die de bedrijfsvestiging als gevolg 
van diefstal in de afgelopen 12 maanden heeft geleden, ongeacht het bedrag dat 
eventueel door de verzekering is uitbetaald? 

Enq. Bedrag noteren in hele guldens 
• -  	 4.2.4.2 
Weet met 	 4.2.4.1 
Wil met zeggen 	 4.2.4.1 

4.2.4.1 
Enq: Indien de respondent met direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 

• meer 
• minder 
• exact 
• wil niet (meer) zeggen 
• weet met (exacter) 

4.2.5 
Was bij het laatste geval van diefstal de dader of vermoedelijke dader een 
onbekende, een klant, een personeelslid, een leverancier of een criminele organisatie? 

• Onbekende 
• Klant/opdrachtgever 
• Vast personeelslid 
• Ingehuurd personeelslid 
• Leverancier 
• Een criminele organisatie 
• Weet met 
• Wil met zeggen 

4.2.6 
Is er in de afgelopen 12 maanden door de bedrijfsvestiging een of meer keer aangifte 
gedaan van diefstal bij de politie? 

• Ja 	 4.2.8 
• Nee 	 4.2.7 
• Weet niet 	 4.2.8 
• Wil met zeggen 	 4.2.8 
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4.2.7 
lk noem u nu een aantal redenen die voor de bedrijfsvestiging van toepassing zouden 
lcunnen zijn om geen aangifte te doen. Welke waren voor de bedrijfsvestiging van 
toepassing? 
Enq: lees op 

• Verzekering delct de schade toch niet (ook niet met aangifte) 	 4.3 

• Verzekering vergoedt de schade ook zonder aangifte 	 4.3 

• De schade was te klein om aangifte re doen (viel binnen eigen risico) 	4.3 

• Er was daarvoor geen tijd 	 4.3 

• De politie doet er toch niets aan 	 4.3. 

• De bedrijfsvestiging heeft het probleem zelf aangepakt 	 4.2.7.1 

• Ontevredenheid over de manier waarop de politie de laatste aangifte 
heeft behandeld 	 4.3 

• Anders, namelijk 	 4.3 

• Weet niet 	 4.3 

• Wil Met zeggen 	 4.3 

4.2.7.1 
Hoe heeft de bedrijfsvestiging het probleem zelf aangepakt? 
Enq: Met oplezen 
Enq; meerdere antwoorden mogelijk 

• Zelf preventieve maatregel getroffen 
• Zelf met dader gesproken 
• Zelf de schade gerepareerd 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.2.8 
Hoe vaalc heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden aangifte van inbraak 
gedaan bij de politie? 

• 0 maal 	 4.3 
• .. Maal 	 4.2.9 
• Weet Met 	 4.3 
• Wil niet zeggen 	 4.3 
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4.2.9 
Op welke manier heeft de bedrijfsvestiging de politie de laatste maal van de diefstal 
op de hoogte gesteld? 
Enq: met oplezen 

• Telefonisch 
• Op het politiebureau 
• Gestandaardiseerd aangifte formulier 
• Er Icwam een agent langs 
• Via het alarrnsysteem 
• EleIctronische aangifte (via e-mail) 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

4.3 Vernieling 
Enq. Ik ga u nu enkele vragen stellen over vernielingen. 

4.3 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
opzettelijke vernieling, brandstichting of het aanbrengen van graffiti aan 
bedrijfsgebouwen, bedrijfswagens of andere eigendommen? Denk daarbij aan dingen 
stukmaken, brandstichting of het aanbrengen van graffiti. 

• Ja 	 4.3.1 
• Nee 	 4.4 
• Weet met 	 4.4 
• Wil niet zeggen 	 4.4 

4.3.1 
Hoe vaak ging het daarbij om vernieling, brandstichting of het aanbrengen van 
graffiti aan bedrijfsgebouwen? 

• Vernieling 	 ...maal 
• Brandstichting 	....maal 
• Aanbrengen graffiti 	...maal 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 
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Onder selectie van vraag 1.10 ja (in het bezit van bedrijfs- of leasewagens) 
4.3.2 
Hoe vaak ging het daarbij om vemieling, brandstichting of het aanbrengen van 
graffiti aan bedrijfswagens? 

• 0 maal 
• .. Maal 
• Weet Met 
• Wil niet zeggen 

4.3.2.1 
Vond het laatste geval van vemieling, brandstichting of graffiti aan een 
bedrijfswagen plaats op het eigen terrein, in de gemeente, elders in Nederland of in 
het buitenland? 

• Eigen terrein 
• Binnen uw regio 
• Elders in Nederland 
• Buitenland 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.3.2.2 
In welke gemeente was dat? 

• lijst 

4.3.2.2 

4.3.3 

4.3.4. 
Wat is naar schatting de totale financiele schade die de bedrijfsvestiging als gevolg 
van vernieling, brandstichting en graffiti in de afgelopen 12 maanden heeft geleden, 
ongeacht het bedrag dat eventueel door de verzekering is uitbetaald? 
Enq: exclusief de eventuele schade die verband houdt met inbraken 
Enq. Het bedrag noteren in hele guldens 

4.3.4.2 

• Weet niet 	 4.3.4.1 
• Wil niet zeggen 	 4.3.4.1 
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4.3.4.1 
Enq: Indien de respondent Diet direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 

1 	meer 
2 	minder 
3 	exact 
4 	wil niet (meer) zeggen 
5 	weet met (exacter) 

4.3.5 
Was bij het laatste geval van vernieling de dader of vermoedelijke dader een 
onbekende, een klant, een personeelslid, een leverancier of een criminele organisatie? 

• Onbekende 
• Klantiopdrachtgever 
• Vast personeelslid 
• Ingehuurd personeelslid 
• Leverancier 
• Een criminele organisatie 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

4.3.6 
Is er in de afgelopen 12 maanden van de bij de bedrijfsvestiging bekende vemielingen 
aangifte gedaan bij de politie? 

• Ja 	 5.3.8 
• Nee 	 5.3.7 
• Weet niet 	 4.4 
• Wil met zeggen 	 4.4 
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4.3.7 
lk noem u nu een aantal redenen die voor de bedrijfsvestiging van toepassing zouden 
kunnen zijn om geen aangifte te doen. Welke waren voor de bedrijfsvestiging van 
toepassing? 
En: lees op 

• Verzekering dekt de schade toch niet (ook niet met aangifte) 
• Verzekering vergoedt de schade ook zonder aangifte 
• De schade was te klein om aangifte re doen (viel binnen eigen risico) 
• Er was daarvoor geen tijd 
• De politie doet er toch niets aan 
• De bedrijfsvestiging heeft het probleem zelf aangepakt 
• Ontevredenheid over de manier waarop de politie de laatste aangifte 

heeft behandeld 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

Indien zelf aangepakt, vragen: 
4.3.7.1 
Hoe heeft de bedrijfsvestiging het probleem zelf aangepakt? 
Enq: niet oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 

• Zelf preventieve maatregel getroffen 
• Zelf met dader gesproken 
• Zelf de schade gerepareerd 
• Anders, namelijk 
• Weet Met 
• Wil niet zeggen 

4.3.8 
Hoe vaak heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan van 
vemieling, brandstichting of graffiti bij de polite? 

• 0 maal 
• .. Maal 
• Weet niet ' 
• Wit niet zeggen 

4.4 
4.3.9 
4.4 
4.4 
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4.3.9 
Op welke manier heeft de bedrijfsvestiging de politie bij het laatste geval van 
vemieling, brandstichting of graffiti op de hoogte gesteld? 

Enq: met oplezen 
• Telefonisch 
• Op het politiebureau 
• Gestandaardiseerd aangifte formulier 
• Er kwam een agent langs 
• Via het alarrnsysteem 
• Elektronische aangifte (via e-mail) 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.4 Fraude 
Enq. Ik ga u nu enkele vragen stellen over fraude 

4.4 
Is de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met fraude. 
Daarrnee bedoelen we bijvoorbeeld het vervalsen van contracten, het indienen van 
valse declaraties door het eigen personeel of het sturen van valse facturen door 
klanten of toeleveranciers? 

• Ja 	 4.4.1 
• Nee 	 4.5 
• Weet met 	 4.5 
• Wil met zeggen 	 4.5 

4.4.1 
Hoe vaak heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
fraude door mensen van buiten de ondememing, zoals klanten en toeleveranciers? 
Bijvoorbeeld door het knoeien met rekeningen of het vervalsen van contracten. 

• 0 maal 
• .. Maal 
• Weet met 
• Wil met zeggen 
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4.4.1.1 
Wat is naar schatting de financiele schade die de bedrijfsvestiging als gevolg van 
fraude door mensen buiten de onderneming in de afgelopen 12 maanden heeft 
geleden, ongeacht het bedrag dat eventueel door de verzekering is uitbetaald? 

Enq. Het bedrag noteren in hele guldens 
• - 	 4.4.2 

• Weet niet 	 4.4.1.2 
• Wil niet zeggen 	 4.4.1.2 

4.4.1.2 
Enq: lndien de respondent niet direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 

• meer 
• minder 
• exact 
• wil niet (meer) zeggen 
• weet niet (exacter) 

4.4.2 
Hoe vaak is er in de afgelopen 12 maanden door het personeel gefraudeerd, 
bijvoorbeeld door het indienen van valse declaraties of het overschrijven bedrijfsgeld 

naar de eigen rekening? 
• 0 maal 

• .. Maal 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.4.3 
Wat is naar schatting de financiele schade die de bedrijfsvestiging als gevolg van 
fraude door het eigen personeel in de afgelopen 12 maanden heeft geleden, ongeacht 
het bedrag dat eventueel door de verzekering is uitbetaald? 

Enq. Het bedrag noteren in hele guldens 
• - 	 4.4.3.2 

• Weet niet 	 4.4.3.1 

• Wil niet zeggen 	 4.4.3.1 
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4.4.3.1 
Enq: Indien de respondent niet direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 

1 	meer 
2 	minder 
3 	exact 
4 	wil niet (meer) zeggen 
5 	weet met (exacter) 

4.4.3.5 
Werd bij een of meer van deze voorvallen gebruik gemaakt van de computer, 
bijvoorbeeld om in te breken in het netwerk of bestanden van de bedrijfsvestiging? 

• Ja 
• Nee 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.4.4 
Was bij het laatste geval de van fraudedader of vermoedelijke dader een onbekende, 
een klant, een personeelslid, een leverancier of een criminele organisatie? 

• Onbekende 
• Klant/opdrachtgever 
• Vast personeelslid 
• Ingehuurd personeelslid 
• Leverancier 
• Een criminele organisatie 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

5.4.5 
Is er in de afgelopen 12 maanden aangifte van fraude gedaan bij de politie? 

• Ja 	 4.4.7 
• Nee 	 4.4.6 
• Weet met 	 4.5 
• Wil met zeggen 	 4.5 
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4.4.6 
1k noem u nu een aantal redenen die voor de bedrijfsvestiging van toepassing zouden 
lcunnen zijn om geen aangifte te doen. Welke waren voor de bedrijfsvestiging van 
toepassing? 
Enq: lees op 

• Verzekering dekt de schade toch Met (ook niet met aangifte) 
• Verzekering vergoedt de schade ook zonder aangifte 
• De schade was te klein om aangifte re doen (viel binnen eigen risico) 
• Er was daarvoor geen tijd 
• De politie doet er toch niets aan 
• De bedrijfsvestiging heeft het probleem zelf aangepakt 
• Ontevredenheid over de manier waarop de politie de laatste aangifte 

heeft behandeld 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.4.6.1 
Hoe heeft de bedrijfsvestiging het probleem zelf aangepakt? 
Enq: niet oplezen 

• Zelf preventieve maatregel getroffen 
• Zelf met dader gesproken 
• Zelf de schade gerepareerd 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

• 0 maal 	 4.5 
• .. Maal 	 4.4.8 
• Weet niet 	 4.5 
• Wil Met zeggen 	 4.5 

4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
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4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.4.7.1 

4.5 
4.5 
4.5 
4.5 

4.4.7 
Hoe vaak heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden bij de politie aangifte 
gedaan van fraude? 



4.4.8 
Op welke manier heeft de bedrijfsvestiging de politie van het laatste geval van fraude 
op de hoogte gesteld? 

Enq: met oplezen 
• Telefonisch 
• Op het politiebureau 
• Gestandaardiseerd aangifte formulier 
• Er Icwam een agent langs 
• Via het alarmsysteem 
• • Elektronische aangifte (via e-mail) 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil 'net zeggen 

4.5 Andere vormen van criminaliteit 
Vervolgens wil graag van u weten of de bedrijfsvestiging te maken heeft gehad met 
andere vormen van criminaliteit. 

4.5 
Is de bedrijfsvestiging slachtoffer geworden van een of meer nog niet genoemde 
delicten? U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld bedreiging, afpersing, of beroving. 
Enq: het gaat niet om inbraak, diefstal, vernieling (brandstichting of graffiti) en 
fraude. 

• Nee 	 5.1 
• Ja 	 4.5.1 
• Weet met 	 5.1 
• Wil met zeggen 	 5.1 

4.5.1 
Wat is het laatst voorgevallen delict? 

• Bedreiging 
• Mishandeling 
• Afpersing 
• Beroving 
• Anders, namelijk.. 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 
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4.5.2 
Hoe vaak is <naam ander delictl> in de afgelopen 12 maanden gebeurd? 

• 0 maal 
• .. Maal 
• Weet niet 
• Wil Met zeggen 

4.5.3 
Was er in de afgelopen 12 maande nog een ander niet genoemd delict? 

• ja 
• nee 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.5.3.1 
Om welk delict ging het? 

• Bedreiging 
• Mishandeling 
• Afpersing 
• Beroving 
• Anders, namelijk.. 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

• 0 maal 

• .. Maal 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

• ja 
• nee 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.5.3.1 
4.5.5 

4.5.3.2 
Hoe vaak is <naam ander delict2> in de afgelopen 12 maanden gebeurd? 

4.5.4 
Was er in de afgelopen 12 maanden nog een ander niet genoemd delict? 

4.5.4.1 
4.5.5 
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4.5.4.1 
Om welk delict ging het? 
• Bedreiging 
• Mishandeling 
• Afpersing 
• Beroving 
• Anders, namelijk.. 
• Weet met 
• Wil met zeggen 

4.5.4.2 
Hoe vaak is <naam ander delict3> in de afgelopen 12 maanden gebeurd? 

• 0 maal 
• .. Maal 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

Toelichting: de vragen 4.4.5, 4.5.5.1, 4.5.5.2, 4.5.5.3, en 4.5.5.4 worden afzonderlijk 
gesteld voor elk overig delict met een maximum van 3 delicten 

4.5.5 
Wat is naar schatting de financiele schade die de bedrijfsvestiging als gevolg van 
<overig delict 1/ overig delict 2/ overig delict 3> in de afgelopen 12 maanden heeft 
geleden, ongeacht het bedrag dat eventueel door de verzekering is uitbetaald? 

Enq. Het bedrag noteren in hele guldens 
• 4.5.5.2 ..... 
• Weet met 	 4.5.5.1 
• Wil met zeggen 	 4.5.5.1 

4.5.5.1 
Enq: Indien de respondent niet direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 

• meer 
• minder 
• exact 
• wil niet (meer) zeggen 
• weet met (exacter) 
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4.5.6 
Was bij het laatste geval van deze andere vormen van criminaliteit de dader of 
vermoedelijke dader een onbekende, een klant, een personeelslid, een leverancier of 
een criminele organisatie? 

• Onbekende 
• Klantlopdrachtgever 
• Vast personeelslid 
• Ingehuurd personeelshd 
• Leverancier 
• Een criminele organisatie 

• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.5.7 
Is er in de afgelopen 12 maanden van een of meer van deze andere delicten aangifte 

gedaan bij de politie? 

• ja 
• Nee 
• Weet Met 
• Wil niet zeggen 

4.5.9 
4.5.8 

4.5.8 
lk noem u nu een aantal redenen die voor de bedrijfsvestiging van toepassing zouden 
lcunnen zijn om geen aangifte te doen. Welke waren voor de bedrijfsvestiging van 

toepassing? 
Enq: lees op 

• Verzekering dekt de schade toch niet (ook niet met aangifte) 

• Verzekering vergoedt de schade ook zonder aangifte 

• De schade was te klein om aangifte re doen 

• Er was daarvoor geen tijd 
• De politie doet er toch niets aan 
• De bedrijfsvestiging heeft het probleem zelf aangepalct 

• Ontevredenheid over de manier waarop de politie de laatste aangifte 

heeft behandeld 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 
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4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
4.5.7.1 

4.6 
4.6 
4.6 
4.6 



4.5.8.1 
Hoe heeft de bedrijfsvestiging het probleem zelf aangepakt? 
Enq: met oplezen 

• Zelf preventieve maatregel getroffen 	 4.6 
• Zelf met dader gesproken 	 4.6 
• Zelf de schade gerepareerd 	 4.6 
• Anders, namelijk 	 4.6 
• Weet niet 	 4.6 
• Wil niet zeggen 	 4.6 

4.5.9 
Hoe vaak heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden van deze andere 
delicten aangifte gedaan bij de politie? 

• 0 maal 	 4.6 
• .. Maal 	 4.5.10 
• Weet met 	 4.6 
• Wil niet zeggen 	 4.6 

4.5.10 
Op welke manier heeft de bedrijfsvestiging de politie van het laatste geval op de 
hoogte gesteld? 
Enq: met oplezen 

• Telefonisch 
• Op het politiebureau 
• Gestandaardiseerd aangifte forinulier 
• Er kwam een agent langs 
• Via het alarmsysteem 
• Elektronische aangifte (via e-mail) 
• Anders, namelijk 
• Weet met 
• Wil met zeggen 

Tevredenheid over politie bij aangifte 

Vragen die vallen onder 4.6 worden alleen gesteld indien een of meer keer aangifte 
gedaan van een van de delicten uit het gehele vorige blok 4 Selectie 4.1.4 code 1, of 
4.2.6 code 1, of 4.3.6 code 1, of 4.4.5 code 1, of 4.5.7 code 1. 
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4.6.2 
Is de bedrifivestiging in de afgelopen 12 maanden naar aanleiding van een aangifte 
van een delict een of meerdere malen op een later moment geinformeerd over het 
verloop van de zaak? 

• Ja 
• Nee 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.6.3 
Is de bedrijfsvestiging over het algemeen tevreden of ontevreden over de manier 
waarop de politie de aangifte van delicnen) afhandelt? 

• Zeer tevreden 	 4.6.3.1 

• Tevreden 	 4.6.3.1 

• Niet tevreden / niet ontevreden 	 5.1 

• Ontevreden 	 4.6.3.2 

• Zeer ontevreden 	 4.6.3.2 

• Weet niet 	 5.1 

• Wil niet zeggen 	 5.1 

4.6.3.1 
Op welke punten is de bedrijfsvestiging tevreden over de politie? 
Eng; niet oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 

• Snelheid 
• Geheimhouding 
• Preventie 
• Kennis van zaken 
• Probleemoplossend vermogen van de politie 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 
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4.6.3.2 
Op welke punten is het de bedrijfsvestiging ontevreden over de politie? 
Enq: Met oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 

• De geheimhouding 
• Lange wachttijden bij politiebureau 
• De politie liet de dader weer vrij 
• Geen zichtbaar resultaat 
• Niet serieus genomen 
• De politie deed niets / had geen tijd 
• Van de aangifte is geen preventieve welting uitgegaan 
• De politie heeft geen kennis van zaken 
• Anders, namelijk ..., 
• Weet niet 
• Wil Met zeggen 

Deelname aan projecten op het gebied van criminaliteit, 
openbare orde en veiligheid 

Enq. Ik ga het nu met u hebben over deelname aan projecten op het gebied van 
veiligheidsbeleid. 

5.1 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden ook meegewerkt aan een of 
meer projecten op het gebied van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en 
beveiliging? 

• Ja 
• Nee 
• Weet Met 
• Wil Met zeggen 

5.1.1 
Welk(e) project(en) was / waren dat? 
Enq lees op. 
Enq; meerdere antwoorden mogelijk 

• Beveiligingsproject gebouw 
• Beveiligingsproject omgeving 
• Project vandalisme 
• Project criminaliteitspreventie algemeen 
• Project graffiti bestrijding 
• Andere projecten, namelijk ... 

5.1.1 
5.2 
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Restcategorie indien geen enkel item ja: 

• Heeft niet meegewerkt 	 5.3 

• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

5.1.2 
Door Me werd het laatste project waaraan u heeft deelgenomen georganiseerd? 

Eno: niet oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 

• Politie 
• Gemeente 
• Buurtvereniging bedrijven 
• Branchevereniging 
• Anders, namelijk 
• Weet Met 
• Wil niet zeggen 

5.1.3 
Heeft de deelname de bedrijfsvestiging aan het laatste project resultaat opgeleverd, 
bijvoorbeeld minder criminaliteit, minder onveiligheid, of minder schade? 

• Ja 	 5.1.3.1 

• Nee 	 5.1.3.2 

• Weet niet 	 5.1.4 

• Wil niet zeggen 	 5.1.4 

5.1.3.1 
Op welke manier heeft dit project resultaat opgeleverd? 
Eno; niet oplezen 
Eno: meerdere antwoorden zijn mogelijk 

• Criminaliteit in de bedrijfsvestiging /de buurt is afgenomen 

• Minder verliezen / schade 
• Onveiligheid in de buurt is afgenomen 

• Personeel voelt zich veiliger 

• Verhoogd preventief bewustzijn bij het personeel 

• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 
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5.1.3.2 
Waarom heeft dit laatste project geen resultaat opgeleverd? 
Enq: met oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 

• Criminaliteit in de bedrijfsvestiging / de buurt is niet afgenomen 
• Geen vermindering verliezen / schade 
• Onveiligheid in de buurt is niet afgenomen 
• Personeel voelt zich nog steeds onveilig 
• Anders, namelijk 
• Weet met 
• Wil met zeggen 

Selectie: vraag 5.1.6 / 5.1.7 en 5.1.8 worden alleen gesteld indien bij vraag 5.1.2 politie 
is geantwoord. 

5.1.4 
Is de bedrijfsvestiging tevreden of ontevreden over de rol van de politie in het project? 

• Zeer tevreden 
• Tevreden 	 5.1.4.1 
• Niet tevreden / niet ontevreden 	5.1.4.1 
• Ontevreden 	 5.3 
• Zeer ontevreden 	 5.1.4.2 
• Weet niet 	 5.1.4.2 
• Wil met zeggen 	 5.3 

5.1.4.1 
Waarover was de bedrijfsvestiging tevreden? 
Enq: met oplezen 
Enq: meerdere antwoorden zijn mogelijk 

• De relatie met de politie is verbeterd 
• De politie reageert sneller op problemen 
• Anders, namelijk 
• Weet met 
• Wil niet zeggen 
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5.1.4.2 

Waarover was de bedrijfsvestiging met name ontevreden? 
Enq: niet oplezen 
Eng: meerdere antwoorden mogelijk 

• Slechte samenwerking met de politie 
• Geen verandering in het politieoptreden 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

5.2 

Wat waren de overwegingen bij de bedrijfsvestiging om niet aan een of meer 
projecten mee te werken? 
Enq: niet oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 

• Er zijn geen projecten georganiseerd niet bekend met projecten 
• Criminaliteit is voor ons geen probleem 
• Wij hebben daarvoor onvoldoende tijd 
• Wij verwachten geen voordelen voor de bedrijfsvestiging 
• Negatieve ervaringen met eerdere projecten 
• Wij werden te laat / onvoldoende / niet op de hoogte gesteld van het project 
• De hoogte van de financiele bijdrage / te duur 
• Anders, namelijk 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

5.3 

1k noem u een aantal projecten. Kunt u voor elk project zeggen of de bedrijfsvestiging 
hieraan wil deelnemen? 
Selectie: bij vraag 5.1.1 genoemde projecten hier niet laten terugkomen. 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 

• Beveiligingsproject gebouw 
• Beveiligingsproject omgeving 
• Project vandalisme 
• Project criminaliteitspreventie algemeen 
• Project graffiti bestrijding 
• Andere projecten 
• Bedrijfsvestiging heeft geen behoefte aan projecten 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

Dat was mijn laatste vraag. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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Bijlage 4 	Sectorspecifieke vragen Bouwnijverheid 
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Tekstuele aanpassingen 

Sommige vragen maken deel uit van de basisvragenlijst, maar worden gedeeltelijk 
toegesneden op een bepaalde sector. Het gaat dan om het maken van aanpassingen in 
de formulering van de vraag, dan wel in de antwoordcategorieen. 
Het gedeelte van de vraag dat is aangepast aan de sector, staan <vet> weergegeven. 

Screening / achtergrondkenmerken 

1.2 
Wat is dan de belangrijkste activiteit die wordt uitgeoefend in of vanuit dit 
bedrijf/deze vestiging? Is dat 	 
• Burgerlijke en utiliteitsbouw (B8rU) 
• Grond- water, wegenbouw (GWW) 
• Afwerking (schilders, stukadoors, enz.) 
• Klussenbedrijf 
• Geen van deze 

Preventieve maatregelen door bedrijven en instellingen 
2.2 
Zijn bij de bedrijfsvestiging <of op de bouwplaats> maatregelen getroffen ter 
voorkoming van criminaliteit, zoals alarmering, beveiliging op deuren en ramen, 
inhuren van beveiliging of zijn hiervoor bepaalde afspraken gemaakt? 

2.2.1 
Welke maatregel of maatregelen zijn er getroffen? 
Bij de antwoordcategorieen: Toegang pand <bouwplaats> 

Advisering door politie en anderen 
3.1.1 
Ik lees u nu een aantal terreinen voor waarop er advies gegeven kan worden. Kunt u 
mij voor elk item zeggen of de bedrijfsvestiging hierop is geadviseerd? 
Antwoordcategorie toegevoegd: 
• Voorkoming diefstal op de bouwplaats 

3.3 
Ik noem een aantal terreinen waarop de bedrijfsvestiging geadviseerd zou kunnen 
worden. Kunt u aangeven op welke terreinen de bedrijfsvestiging behoefte heeft aan 
advisering? 
Antwoordcategorie toegevoegd: 
• Voorkoming diefstal op de bouwplaats 
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Incidenten en delicten 
Bij elk delict: 
Was bij het laatste geval van <delict> de dader of vermoedelijke dader een onbekende, 
een klant, een personeelslid, <een onder- of nevenaatutemer>, een leverancier of 
een criminele organisatie? 
• Onbekende 
• Klant/opdrachtgever 
• Vast personeelslid 
• Ingehuurd personeelslid 
• <Onderaannemer/nevenaannemer> 
• Leverancier <(toeleverancier, installateurischoomnaker)> 
• Een criminele organisatie 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

4.2 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met diefstal 
van bijvoorbeeld <gereedschappen>, materialen of andere artikelen>? 

4.2.1 
Hoe vaak zijn uit de bedrijfsgebouwen <gereedschappen>, materialen of andere 
artikelen> gestolen? 

4.3 
Heeft de bedrlifsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
opzettelijke vernieling, brandstichting of het aanbrengen van graffiti aan 
bedrijfsgebouwen, <op de bouwplaats> bedrijfswagens of andere eigendommen? 
Denk daarbij aan dingen stulcmaken, brandstichting of het aanbrengen van graffiti. 

Specifiek toegevoegde vragen 

De volgende vragen werden alleen voor de sector bouwnijverheid toegevoegd, en 
maken geen deel uit van de basisvragenlijst. 

Preventieve maatregelen door bedrijven en ins tellingen 
2.2.2.2 
Welk percentage daarvan is uitgegeven aan maatregelen op de bouwplaats? 

• Weet niet 
• Wil niet zeggen 
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Incidenten en delicten 
Bij alle dehcten toegevoegd na de inventarisatie van de directe financiele schade: 
Heeft u deze schade geheel of gedeeltelijk kunnen verhalen op een (of meer) 
hoofaannemer(s)? 
• Ja, geheel verhaald 
• Ja, gedeeltelijk verhaald 
• Nee, met verhaald 
• Weet met 
• Geen antwoord 

Wat is naar schatting de INDIRECTE financiele schade die de bedrijfsvestiging als 
gevolg van <delict> in de afgelopen 12 maanden heeft geleden? Bijvoorbeeld 
vertraging van de bouw, met op tijd kunnen leveren en dergelijke. 
Enq. Bedrag noteren in hele guldens 
• 

• Weet niet 
• Wil met zeggen 

Enq: Indien de respondent met direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 
1 	meer 
2 	minder 
3 	exact 
4 	wil niet (meer) zeggen 
5 	weet niet (exacter) 

Vragen over frequentie en locatie van delicten op de bouwplaats 
Hoe vaak daarvan is er op de bouwplaats ingebroken in bedrijfswagens? 
• 0 maal 
• .. Maal 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

Hoe vaak zijn er van de BOUWPLAATS gereedschappen, materialen of andere 
artikelen gestolen? 
0 maal 
• ... maal 
• Weet met 
• Wil niet zeggen 
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Vond de laatste diefstal van gereedschappen, materialen of andere artikelen op 
het eigen bedrijfsterrein plaats, binnen de gemeente, elders in Nederland of in het 
buitenland? 
• eigen terrein 
• binnen uw gemeente 
• elders in Nederland 
• buitenland 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 

Indien elders in Nederland, vragen: 
In welke gemeente was (tat? 
• lijst 

Hoe vaak is er in de afgelopen 12 maanden sprake geweest van vernieling, 
brandstichting, of graffiti op de bouwplaats? 

• Vemieling 
• Brandstichting 
• Aanbrengen graffiti 
• Weet niet 
• Wil Met zeggen 

...maal 

....maal 

...maal 

Vond het laatste geval van vernieling op de bouwplaats op in de eigen gemeente 
pLaats, elders in Nederland of in het buitenland? 
• Eigen gemeente 
• Elders in Nederland 
• Buitenland 
• Weet Met 
• Wil niet zeggen 

Indien elders in Nederland, vragen: 
In welke gemeente was dat? 
• lijst 
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Bijlage 5 	Sectorspecifieke vragen Vervoer, Opslag en 
Conununicatie 
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Tekstuele aanpassingen 

Sommige vragen maken deel uit van de basisvragenlijst, maar worden gedeeltelijk 
toegesneden op een bepaalde sector. Het gaat dan om het maken van aanpassingen in 
de fonnulering van de vraag, dan wel in de antwoordcategorieen. 
Het gedeelte van de vraag dat is aangepast aan de sector, staan <vet> weergegeven. 

Screening / achtergrondkemnerken 
1.2 
Wat is dan de belangrijkste activiteit die wordt uitgeoefend in of vanuit dit 
bedrijf/deze vestiging? Is dat 	 
• Vervoer over land 
(personen- of goederenvervoer over de weg, vervoer per spoor, vervoer via pijpleidingen) 
• Vervoer over water 
(bijv. binnenvaart, zeevaart) 
• Vervoer door de lucht 
• Dienstverlening ten behoeve van het vervoer 
(laden, lossen, opslag, overslag, expediteurs, bevrachters, overige dienstverlening voor het vervoer) 
• Post- en koeriersdiensten 
• Teleconununicatie 
(incl. internetproviders) 
• Geen van deze: 

1.9 
Beschikt de bedrigsvestiging over een eigen, van de openbare weg afgescheiden 
tenein / bedrijfsterrein? We bedoelen daarmee ook bijvoorbeeld 
parkeerterreinen, hangars, werven, loodsen, remises, etc.. 

Preventieve maatregelen door bedrijven en instellingen 
2.2.1 
Welke maatregel of maatregelen zijn er getroffen? 
• Beveiliging van bedrijfsgegevens / <toevoeging Vervoer: computerbestanden> 

2.2.2a 
Kunt u een schatting geven van de kosten van de in de afgelopen 12 maanden 
genomen maatregelen ter voorkoming van criminaliteit bij de beddjfsvestiging? 
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Advisering door politie en anderen 
3.1.1 
lk lees u nu een aantal terreinen voor waarop er advies gegeven kan worden. Kunt u 
mij voor elk item zeggen of de bedrijfsvestiging hierop is geadviseerd? 
Antwoordcategorie toegevoegd: 
• Beveiliging van bedrijfsgegevens / <computerbestanden> 

3.3 
lk noem een aantal terreinen waarop de bedrijfsvestiging geadviseerd zou kunnen 
worden. Kunt u aangeven op welke terreinen de bedrijfsvestiging behoefte heeft aan 
advise ring? 
Antwoordcategorieen toegevoegd: 
• Veiligheid van het personeel: (bedreiging / beroving mishandeling van 

werknemers) 
• Preventie vandahsme in of aan de transportmiddelen 
• Voorkoming diefstal van of uit de transportmiddelen 

3.1.2.1 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden een of meerdere malen advies 
van de politie gekregen NAAR AANLEIDING VAN LEN AANGIFTE? 
Het gaat hierbij om advies van de Nederlandse politie naar aanleiding van een 
aangifte. 

3.1.3.1 
Op welke wijze heeft de advisering resultaat gehad? 
Antwoordcategorie toegevoegd: 
• Er wordt nu minder criminaliteit gepleegd met betrelcking tot de 

transportmiddelen 

Incidenten en delicten 
4.1 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een of 
meer inbraken in vestigingsgebouwen <onder selectie van vraag 1.10 ja (in het bezit 
van bedrijfs- of leasewagens):> bedrijfswagens <onder selectie van vraag 1.11 a ja (in 
het bezit van andersoortige transportrniddelen> of de =dere 
transportmiddelen>? 

4.1.2 

Hoe vaak is er ingebroken in bedrijfswagens of andere transportmiddelen? 
Enq: eigen bedrijfswagens of leasewagens van het bedrijf of andere 
transportrniddelen zoaLs schepen, treinen, bussen, vliegtuigen, etc. 
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4.1.2.2 
Vond bij het laatste geval de inbraak in de bedrijfswagen of het andersoortige 
transporttniddel plaats op eigen bedrijfsterrein, binnen de gemeente, elders in 
Nederland of in het buitenland? 

Bij elk delict: 
Was bij het laatste geval van <delict> de dader of vermoedelijke dader een onbekende, 
een klant, een personeelslid, <een onder- of nevenaannemer>, een leverancier of 
een criminele organisatie? 
Extra antwoordcategorie: 
• <Onderaannemer/nevenaannemer> 

4.3 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
opzettelijke vernieling, brandstichting of het aanbrengen van graffiti aan 
bedrijfsgebouwen, bedrijfswagens, andere transporUniddelen of andere 
eigendommen? Denk daarbij aan dingen stukmaken, brandstichting of het 
aanbrengen van graffiti. 

4.3.2 
Hoe vaak ging het daarbij om vernieling, brandstichting of het aanbrengen van 
graffiti aan bedrijfswagens of andere transportmiddelen? 

4.3.2.1 
Vond het laatste geval van vernieling, brandstichting of graffiti aan een bedrijfswagen 
of aan een ander transportmiddel plaats op het eigen terrein, in de gemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland? 

4.4 
Is de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden geconfronteerd met fraude? 
Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld het vervalsen van contracten, 
vrachtbrieven of andere doctunenten; het indienen van valse declaraties 
door het eigen personeel; het sturen van valse facturen door klanten, 
toeleveranciers of onderaannemers; of douanefraude zoals het ontduiken 
van accijnzen en invoerrechten. 

4.4.1 
Hoe vaak heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
fraude door mensen van buiten de ondememing, zoals klanten, toeleveranciers of 
onderaatutemers? Bijvoorbeeld door het knoeien met rekeningen of het 
vervalsen van documenten. 
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4.5 
Is de bedrijfsvestiging slachtoffer geworden van een of meer nog niet genoemde 
dehcten? U kunt hierbij denken nn bijvoorbeeld bedreiging, atersing, of beroving < 
man ook aan verkeersdelicten (een verkeersongeval met een bedrijfswagen/- 
voertuig waarbij de schuldige doorreed).> 

4.5.1 

Wat is het laatst voorgevallen delict? 
Extra antwoordcategorieen: 
• <Verkeersdelict> 
• <zwartrijden niet-betalende passagiers> 
• <smoklcel (van drugs/mensen/afvaligestolen voertuigen/acclinsgoederen)> 
• <andere geweldpleging zoals bekogelen met stenen, besdtieten, etc.> 
• <corruptie / informatieleldcen> 

Bij elk della: 
Is er in de afgelopen 12 maanden door de bechijfsvestiging <in Nederland> bij de 
politie aangifte gedaan van <delict>? 

By elk delict: 
lk noem u nu een aantal redenen die voor de bedrijfsvestiging van toepassing zouden 
kunnen zijn om geen aangifte te doen <bij de Nederlandse politie>. Welke waren 
voor de bedrijfsvestiging van toepassing? 

Bij elk delict: 
Hoe vaalc heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden aangifte gedaan bij 
de <Nederlandse> politie? 

Bij elk delta: 
Op welke manier heeft de bedrijfsvestiging de laatste maal de <Nederlandse> polite 
van de inbraak op de hoogte gesteld? 

4.2 
Heeft de bedrijfsvestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met diefstal 
van bijvoorbeeld <machines, goederen, uitgestalde artilcelen of 
bedrlifsvoertuigen>? 

4.2.1 
Hoe vaak zijn uit de bedrijfsgebouwen materialen of machines gestolen die 
nodig zijn voor het productieproces? 

4.2.3 
Hoe vaak zijn er in de afgelopen 12 maanden goederen uit bedrijfswagens <of 
andere transportrniddelen van de bedrlifsvestiging> gestolen? 
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4.2.3.1a 
Vond de laatste diefstal uit  een bedrijfswagen of nitandere transportmiddelen 
van de bedrijfsvestiging op het eigen bedrijfsterrein plaats, binnen de gemeente, 
elders in Nederland of in het buitenland? 

Indien in het buitenland, vragen: 
In welk land was dat? 
• lijst 

4.6 Tevredenheid over politie bij aangifte 
Bij elke vraag waar het woord polite vermeld staat, wordt aangegeven dat het om de 
Nederlandse polite gaat. 

Specifiek toegevoegde vragen 

De volgende vragen werden alleen voor de sector vervoer, opslag en communicate 
toegevoegd, en maken geen deel uit van de basisvragenlijst. 

Screening / achtergrondvragen 
1.11 
Heeft de bedrijfsvestiging beschikking over andersoortige transportmiddelen, 
bijvoorbeeld schepen, bussen, vliegtuigen of treinen? 

• Schepen 
• Bussen 
• Vliegtuigen 
• Treinen 
• Anders nl. 	 

• Nee, geen beschikking over andere transportmiddelen 
• Weet niet 
• Wil met zeggen 

1.14 

Heeft de bedrijfsvestiging de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van 
onderaannemers (bijvoorbeeld onderveivoerders)? 

• Ja 
• Nee 
• Weet niet 
• Wil niet zeggen 
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Preventieve maatregelen door bedrijven en instellingen 
2.2b 
Zijn er bll of aan de transportmiddelen maatregelen getroffen ter voorkoming 
van criminaliteit, zoals alarmering, beveiliging aan de transportmiddelen, inhuren 
van beveiliging of zijn hiervoor bepaalde afspraken gemaakt? 

• Nee 	 2.3 
• ja 	 2.2.1b 
• Weet niet 	 2.3 
• Wil niet zeggen 	 2.3 

2.2.1b 
Welke maatregel of maatregelen zijn er getroffen voor de transportmiddelen? 
Enq: meerdere antwoorden zijn mogelijk 
Enq: niet voorlezen 

• Signalering 
• Alarm stil 
• Alarm luid 
• Tags 
• Chips 
• Startblokkering 
• Ultrasoon sensoren 
• Hellingshoekdetector 
• Transportmiddelen gemerict 

Toegang tot de transportmiddelen / (hangar, loods, etc.) 
• Extra sloten 
• Extra zwaar hang- en sluitwerk 
• Hekwerken 
• Rolluiken voor de ramen 
• Vandalisme bestendige deuren 
• Elektronische deuren 
• Inbraakvrij plexiglas 
• Plaatsen traliehekwerk 
• Extra verlichting 
• Plaatsing camera's / infraroodbeveiliging 
• Inhuren beveiligingsdienst / nachtwaker / nachtportier 
• (Waak)hond 
• Spiegels 
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Procedures 
• Instructie van personeel 
• Hanteren sleuteldiscipline (registratie wie sleutels leent) 
• Stellen van huisregels waaraan iedereen zich moet houden 
• Controleren van het personeel (bijvoorbeeld tassencontrole) 
• Toegangscontrole 
• Cursussen personeel 
• Zwarte lijst weren van verdachte klanten 
• Maatregelen om alcoholgebruik te beperken 

Anders 
• Meer personeel 
• Coatings tegen graffiti 
• Collectieve beveiliging samen met andere bedrijven 
• Administratieve controles 
• Beveiliging van bedrijfsgegevens / computerbestanden 

• Anders, namelijk.. 
• Weet met 
• Wil met zeggen 

2.2.2b 
Kunt u voor de transportmiddelen een schatting geven van de kosten van de in de 
afgelopen 12 maanden genomen maatregelen ter voorkoming van criminaliteit ? Het 
kan daarbij gaan om eenmalige investeringskosten, maar ook om doorlopende 
kosten, bijvoorbeeld die van een abonnement op een meldkamer. 
(Enq.: Excl. BTW) 

• Weet met 
• Wil met zeggen 

Enq: Indien de respondent met direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 
(Enq.: Excl. BTW) 
• meer 
• minder 
• exact 
• wil niet (meer) zeggen 
• weet met (exacter) 
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Incidenten en delicten 
Bij alle delicten toegevoegd na de inventarisatie van de directe financiele schade: 
Heeft u deze schade geheel of gedeeltelijk lcunnen verhalen op een (of meer) 
handelspartners, bijvoorbeeld een onderaannemer, de verzender of de ontvanger een 
onderaannemer, de verzender of de ontvanger? 
• Ja, geheel verhaald 
• Ja, gedeeltelijk verhaald 
• Nee, niet verhaald 
• Weet niet 
• Geen antwoord 

Wat is naar schatting de INDIRECTE fmanciele schade die de bedrijfsvestiging als 
gevolg van <della> in de afgelopen 12 maanden heeft geleden? Bijvoorbeeld 
vertraging van de bouw, niet op tijd kunnen leveren en dergelijke 
Enq. Bedrag noteren in hele guldens 

• Weet niet 
• Wit niet zeggen 

Eng: Indien de respondent niet direct de exacte kosten vermeldt, vragen: 
Kunt u het misschien bij benadering aangeven? Was het meer of minder dan ...? 
• meer 
• minder 
• exact 
• wil niet (meer) zeggen 
• weet niet (exacter) 

Voor elk delict: 
Is er in de afgelopen 12 maanden door de bedrijfsvestiging in het buitenland bij de 
politie aangifte gedaan van <delict>? 
• Ja 
• Nee 
• Weet Met 
• Wit niet zeggen 

4.2.3.113 
Hoe vaak zijn er in de laatste twaalf maanden bedrijfswagens of andere 
transportmiddelen gestolen? 
• 0 maal 
• maal 
• Weet Met 
• Wil niet zeggen 

Bij vragen over de locatie van een 
Indien in het buitenland, vragen: In welk land was dati 
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Bijlage 6 	Sectorspecifieke vragen Cultuur, Recreatie en 
overige dienstverlening 
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Tekstuele aanpassingen 

Sommige vragen maken deel uit van de basisvragenlijst, maar worden gedeeltelijk 
toegesneden op een bepaalde sector. Het gaat dan om het maken van aanpassingen in 
de formulering van de vraag, dan wel in de antwoordcategorieen. 
Het gedeelte van de vraag dat is aangepast aan de sector, staan <vet> weergegeven. 

Algemeen 
• Overal wordt gesproken van het bedrijf / de vestiging of de instelling. 
• Behalve in de aparte module over criminaliteit tegen gasten, wordt overal waar 

het om criminaliteit / delicten gaat, vermeld dat het om criminaliteit tegen de 
vestiging gaat. Bij bedrijven/instellingen die te maken hebben met gasten of 
bezoekers, krijgt de enqueteur de volgende tekst in beeld: "Het gaat hierbij niet om 
criminaliteit gericht tegen gasten ofbezoekers." 

Screening / achtergrondkemnerken 
1.2 
Wat is de belangrijkste activiteit die wordt uitgeoefend in of vanuit dit bedrijf/deze 
instelling? 
Is dat 	 
(De enqueteur leest alleen de vetgedrukte telcst op. Daaronder staan voorbeelden mu de enqueteur 
te helpen de vestiging in te delen.) 

Milieudienstverlening 
• afvalinzameling en —behandeling 
• afvalwaterinzameling en —behandeling 
• sanering. 
Werkgevers-, werlmemers-, beroepsorganisaties; levensbeschouwelijke en politieke 
organisaties; overige ideele organisaties e.d. 
• bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 
• werknemersorganisaties 
• levensbeschouwelijke organisaties en politieke organisaties 
• overige ideele organisaties 
• hobbyclubs. 
Cultuur, sport en recreatie 
• activiteiten op het gebied van film en video 
• radio en televisie 
• overig amusement en lcunst 
• pers- en nieuwsbureaus, joumalisten 
• culturele uitleencentra, openbare archieven (bibliotheken), musea, dieren- en 

plantentuinen, natuurbehoud 
• sport(accommodaties) 
• overige recreatie (waaronder ook loterijen en kansspelen) 
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Overige dienstverlening 
• reinigen van kleding en textiel 
• uitvaartverzorging; crematoria, mortuaria en begraafplaatsen 
• overig 
Geen van deze: 	 EXIT 

1.3 
Wat is uw functie in dit bedrijfkleze instelling? 
Extra antwoordcategone: 
• Voorzitter / bestuurslid 

1.4 
Kunt u aangeven hoeveel uw omzet of uw begroting over 1999 bedraagt, exclusief 
BTW? 

1.7 
Kunt u de aard van de huidige locatie van deze vestiging aanduiden? Ik lees u een 
aantal mogelijkheden op. Is dit een 	 
Extra antwoorckategorieen: 
• Sportaccommodatie (sporthal, zwembad, sportveld, jachthaven, etc.) 
• Recreatieterrein (camping, bungalowpark, etc.) 

1.9 
Beschikt de vestiging over een eigen, van de openbare weg afgescheiden terrein / 
terrein? We bedoelen daannee ook bijvoorbeeld parkeerterreinen. 
(Enq. Ook sporthallen / sportterreinen zwembaden / begraafplaatsen 
camping / etc.) 

Preventieve maatregelen door bedrijven en instellingen 
2.2a 
Zijn bij de vestiging <(op basis van filter toevoegen: en het terrein> maatregelen 
getroffen ter voorkoming van crirninaliteit, zoals alarmering, beveiliging op deuren 
en ramen, het plaatsen van hekken, het inhuren van beveiliging of zijn hiervoor 
bepaalde afspraken gemaakt? 

2.2.1a 
Welke maatregel of maatregelen zijn er getroffen bij de vestiging? 
Extra / aangepaste antwoordcatergorieen: 
• Bij grote kasopnames meerdere personen laten tekenen 
• Collectieve beveiliging samen met andere bedrijven instellingen 
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2.2.2 
Kunt u een schatting geven van de kosten van de in de afgelopen 12 maanden 
genomen maatregelen ter voorkoming van criminaliteit gericht tegen de vestiging? 
Het kan daarbij gaan om eenmalige investeringskosten, maar ook om doorlopende 
kosten, bijvoorbeeld die van een abonnement op een meldkamer. 
(Enq.: Excl. BTW) 

Advisering door politie en an.deren 
3.1.1 
Ik lees u nu een aantal terreinen voor waarop er advies gegeven kan worden. Kunt u 
mij voor elk item zeggen of de vestiging hierop is geadviseerd? 
Enq: lees op 
Extra antwoordcategorie voor bedrijven/instellingen die te makenhebben met gasten/bezoekers: 
• Preventie crimhtaliteit tegen gasten / bezoekers 

3.1.3.1 
Op welke wijze heeft de advisering resultaat gehad? 
Enq: met oplezen 
Extra antwoordcategorie: 
• Er wordt nu minder criminaliteit gepleegd tegen gasten of bezoekers 

3.3 
Ik noem een aantal terreinen waarop de vestiging geadviseerd zou kunnen worden. 
Kunt u aangeven op welke terreinen de vestiging behoefte heeft aan advisering? 
Enq: lees op 
Extra antwoordcategorie: 
• Preventie c:riminaliteit tegen gasten / bezoekers 

Incidenten en delicten (frequentie, locatie, financiele schade, vermoedelijke 
dader, aangiftegedrag) 
4.1.2 
Hoe vaak is er ingebroken in bedrijfswagens? 
(Voor die bedtven instellingen die te makenhebben met gasten of bezoekers): Het gaat 
hierbij met om inbraken in auto's van gasten of bezoekers. 

4.1.3 
Wat is naar schatting de directe financiele schade die de vestiging als gevolg van 
inbraken in de afgelopen 12 maanden heeft geleden ongeacht het bedrag dat is 
teruggekregen van de verzekering? 
(...) 
(Op basis van filter toevoegen:) 
Enq.: het gaat hierbij om inbraak waar de vestiging / de instelling slachtoffer 
van is geworden, en met om inbraak in bijv. auto's van bezoekers. 
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Bij elk delict: 
Was bij het laatste geval van <della> de dader of vermoedelijke dader een onbekende, 
<een gast/bezoeker>, een klant, een personeelslid, een leverancier of een criminele 
organisatie? 
Extra antwoordcategorie: 
• Gast / bezoeker 

Bij elk delict: 
lk noem u nu een aantal redenen die voor de vestiging van toepassing zouden lcunnen 
zijn om geen aangifte te doen van <della>. Welke waren voor de vestiging van 
toepassing? 
Enq: lees op 
Extra antwoordcategorieen: 
• Het risico van negatieve publiciteit / een slechte naamsbekendheid 
• Het risico uit de verzekering te worden gezet 
• Angst voor represaliles / wraalcactles door de dader 

4.2 
Heeft de vestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met diefstal van 
bijvoorbeeld machines, goederen, uitgestalde artikelen of bedrijfswagens? 
Op basis van filter toevoegen:: 
Het gaat bier om diefstal van zalcen van de vestighig en tfiet van gasten of 
bezoekers. 

4.2.1 
Hoe vaak zijn uit de gebouwen materialen of machines gestolen die nodig zijn 
voor het bedrijfsproces? 

4.2.3 
Hoe vaak zijn er in de afgelopen 12 maanden goederen uit bedrijfswagens gestolen? 
(Op basis van filter toevoegen): Het gaat hierbij Met om diefstal van goederen uit 
auto's van gasten / bezoekers. 

4.2.3.1b 
Hoe vaak zijn er in de laatste twaalf maanden bedrijfswagens gestolen? 
(Op basis van filter toevoegen): Het gaat hierbij Met om diefstal van auto's van 
gasten of bezoekers. 
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4.2.2 
Hoe vaak ging het bij alle diefstallen in de afgelopen 12 maanden om prive-
bezittingen van uzelf/het personeel of toeleveran.ciers? (Op basis van filter toevoegen:: 
<Enq.: exdusief prive bezittingen van gasten of bezoekers> 

4.2.4 
Wat is naar schatting de directe  financiele schade die de vestiging als gevolg van 
diefstal in de afgelopen 12 maanden heeft geleden, ongeacht het bedrag dat eventueel 
door de verzekering is uitbetaald, (op basis van filter toevoegen): en ongeacht schade 
als gevolg van diefstal van bezittingen van gasten / bezoekers. 

4.3 
Heeft de vestiging in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met opzettelijke 
vemieling, brandstichting of het aanbrengen van graffiti aan gebouwen, 
bedrijfswagens of andere eigendommen? Denk daarbij aan dingen stukmaken, 
brandstichting of het aanbrengen van graffiti. 
Op basis van filter toevoegen:: 
Het gaat hierbij om vernielingen gericht tegen de vestiging / de instelling en 
niet tegen gasten / bezoekers. 

Tevredenheid over de politie 
4.6.3.2 
Op welke punten is de vestiging ontevreden over de politie? 
Enq: met oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 
Aangepaste antwoordcategorie: 
• De politie heeft geen kennis van zaken / geen kennis van deze sector 

Deehiame aan projecten 
5.1.1 

Welk(e) project(en) was / waren dat? 
Enq lees op. 
Eng; meerdere antwoorden mogelijk 
Extra antwoordcategorieen: 
• openbare orde problemen / groepen jongeren / junks 
• <(op basis van filter toevoegen:): preventie criminaliteit tegen gasten / 

bezoekers> 
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5.1.2 
Door wie werd het laatste project waaraan u heeft deelgenomen georganiseerd? 
Enq: niet oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 
Extra antwoordcategorieen: 
• De vestiging / de instelling zelf 
• De eigenaar van het pand 
• Bureau HALT 

5.1.3.1 
Op welke manier heeft dit project resultaat opgeleverd? 
Eng; niet oplezen 
Enq: meerdere antwoorden zijn mogelijk 
Extra antwoordcategorie: 
• Minder criminaliteit tegen gasten bezoekers 

5.1.3.2 
Waanom heeft dit laatste project geen resultaat opgeleverd? 
Enq: niet oplezen 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 
Extra antwoordcategorie: 
• Criminaliteit tegen gasten bezoekers is niet afgenomen 

5.3 
lk noem u een aantal projecten. Kunt u voor elk project zeggen of de vestiging 
hieraan wil deelnemen? 
Selectie: bij vraag 5.1.1 genoemde projecten bier niet laten terugkomen. 
Enq: meerdere antwoorden mogelijk 
• (Op basis van filter toevoegett): preventie crbninaliteit tegen gasten / bezoeker 

De volgende vragen werden alleen voor de sector cultuur, recreatie en overige 
dienstverlening toegevoegd, en maken geen deel uit van de basisvragenlijst. 

Screening / achtergrondkenmerken 
1.1b 
Maakt dit bedrijf / deze instelling gebruik van seizoensarbeiders of tijdelijk personeel? 

• ja 
• Nee 
• Weet niet 
• Geen opgave 

Specillek toegevoegde vragen 
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1.1c 
Maakt dit bedrijf / deze instelling gebruik van vrijwilligers? 
• Ja 
• Nee 
• Weet Met 
• Geen opgave 

(Filter: deze vraag wordt alleen gesteld aanbedrijven met hoofdactiviteit cultuur, sport of 
recreatie.) 
1.11 
Heeft de vestiging / de instelling te maken met gasten of bezoekers, anders dan 
bijvoorbeeld toeleveranciers? 
• Ja 
• Nee 
• Weet Met 
• Geen antwoord 

1.9a 
Is het vestigingsterrein afgesloten voor gasten of bezoekers, of is het vrij toegankelijk 
te betreden? 

• Afgesloten 
• Vrij toegankelijk voor gasten / bezoekers 
• Vrij toegankelijk voor iedereen 

• Anders, nl. .... 
• Weet Met 
• Geen opgave 

Incidenten en delicten (frequentie, locatie, financiele schade, vermoedelijke 
dader, aangiftegedrag) 
4.2.2 
Hoe vaak zijn uit de gebouwen te verkopen producten of artikelen gestolen? 
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Extra module over criminaliteit gericht tegen gasten bezoekers 
De vragen in deze module word en alleen gesteld aan bedten 1 instellingen die eerder hebben 
aangegeven te maken te hebben met gasten 1 bezoekers. 

1k wil het nu met u hebben over criminaliteit die tegen uw gasten / bezoekers is 
gericht. 

Heeft de vestiging /de instelling de afgelopen 12 maanden te maken gehad met 
criminaliteit die tegen gasten / bezoekers was gericht? 
• ja 
• nee 
• weet niet 
• geen antwoord 

Wat is het laatst voorgevallen delict? 
• inbraak in auto van gasten / bezoekers 
• diefstal van de auto van gasten 
• diefstal uit de auto van gasten 
• diefstal van bezittingen van gasten (exclusief diefstal van bezittingen uit de auto) 
• vernielingen aan bezittingen van gasten 
• bedreiging 
• beroving 
• mishandeling 
• aanranding verkrachting 
• anders, nl... 

• weet niet 
• geen antwoord 

Hoe vaak is <delict 1> in de laatste 12 maanden gebeurd? 
• 0 maal 
• .... maal 
• weet niet 
• geen antwoord 

Was er de afgelopen 12 maanden nog een ander delict tegen gasten bezoekers? 
• ja 
• nee 
• weet niet 
• geen antwoord 
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Om welk cleat ging het? 
• inbraak in auto van gasten / bezoekers 
• diefstal van de auto van gasten 
• diefstal uit de auto van gasten 
• diefstal van bezittingen van gasten (exclusief diefstal van bezittingen uit de auto) 
• vemielingen aan bezittingen van gasten 
• bedreiging 
• beroving 
• mishandeling 
• aanranding / verkrachting 
• anders, nl... 

• weet niet 
• geen antwoord 

Hoe vaak is <delict 2> in de laatste 12 maanden gebeurd? 
• 0 maal 
• .... maal 
• weet met 
• geen antwoord 

Was er in de afgelopen 12 maanden nog een ander niet genoemd delict tegen gasten / 
bezoekers? 
• ja 
• nee 
• weet niet 
• geen antwoord 

Om welk cleat ging het? 
• inbraak in auto van gasten / bezoekers 
• diefstal van de auto van gasten 
• diefstal uit de auto van gasten 
• diefstal van bezittingen van gasten (exclusief diefstal van bezittingen uit de auto) 
• vemielingen aan bezittingen van gasten 
• bedreiging 
• beroving 
• mishandeling 
• aanranding / verkrachting 
• anders, nl... 

• weet niet 
• geen antwoord 
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Hoe vaak is <delict 3> in de laatste 12 maanden gebeurd? 
• 0 maal 
• .... maal 
• weet niet 
• geen antwoord 

Heeft de vestiging indirecte schade geleden als gevolg van criminaliteit tegen gasten? 
Bijvoorbeeld inkomstenderving door negatieve publiciteit? 
• ja 
• nee 
• weet niet 
• geen antwoord 

Kunt u een schatting maken van de indirecte schade die de vestiging heeft geleden als 
gevolg van criminaliteit tegen gasten? 
• 
• weet niet 
• wil niet zeggen 
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Bijlage 7 	Lijst van experts en leden van de 
klankbordgroepen 
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Lijst van experts en leden van de klankbordgroepen 

16 I Expert-interviews 

Experts vanuit bedrijven en instellingen 

Naam 	 Bedrijf / organisatie 

Dhr. J.A. Lam 	 MKB Nederland 

Dhr. A. Volkers 	 VNO / NCW 

Experts vanuit verzekeraars, beveiligingsbedrijven 

Dhr. A.H. Westerman 	Verbond van Verzekeraars 

Experts vanuit de politie / openbare orde 

Dhr. P. Vogelzang 	Raad van Hoofdcommissarissen 

Dhr. P.T. Reijenga 	NPI (Nederlands Politie Instituut) 

Dhr. C.J.F. Westrik 	Politie Noord-Holland Noord Regiobureau Veiligheid 

Experts vanuit uitvoering / praktijk 

Dhr. L.L. Schiethart 	Politie Rotterdam-Rijnmond 

Inhoudelijke experts / onderzoekers 

Dhr. M. Kruissink 	WODC 

Dhr. J. Nelen 	 WODC 
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17 I Klankbordgroepen 

Bouwnijverheid 

Dhr. P.J.M.W. Clerx 

Dhr. NA. van Amstel 

Vervoer, opslag en conununicatie 

Mevr. D.D. Gevers Deynoot - De Booy 

Dhr. J. J. Paauwe 

Dhr. It. Tameling 

Dhr. J. Cornelis se 

Cultuur, recreatie en overige dienstverlening 

Dhr. D.J. Verstand 

Dhr. W. Meutstege 

Dhr. T.J. Beije 

Algemeen Verbond Bouwbedrijf 

Verenigde Infrastructuur aannemers Nederland 
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EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport 

Algemeene Schippers Vereeniging 

• Koninldijk Nederlands Vervoer 

Verenigde Telecommunicatiebedrijven 

RECRON, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland 

Gemeente Den Haag, dienst 0.C.W., Productgroep Binnensport 

KNVB District West 111 



Bijlage 8 	De begeleidingscommissie 
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18 I De samenstelling van de begeleidingscammissie MBI 

Voorzitter 

Prof. Dr. J.G. Betlehem 

Leden 

H.K. Klamer 

Mw. ir. B. van Bake! 

eit Drs. C.C. Schreuder 

Drs. A.W.M. Eijken 

Mw. drs. A.M. de !Croon 

Mw. mr. T. Oosterhoff 

(Mw. drs. A.L. Daalder 

Onderzoekers 

Drs. E. Hermans 

Mw. drs. R. Frederilcse 

Drs. M. van Leeuwen 

Drs. H.E. Hoogeveen 

Drs. J.H. Korpel 

Mw. C. van Meurs 

Centraal Bureau voor de Statistiek 

Stichting Beroepsmoraal 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Politie 

Ministerie van Justitie 

Ministerie van Justitie 

Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid 

Ministerie van Justitie WODC 

NIPO Consult 

NIPO Consult 

NIPO Consult 

NIPO het marktonclerzoekinstituut 

Eysink Smeets & Etman 

Eysink Smeets & Etman 
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