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Samenvatting
De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties willen
sectorspecifiek beleid ontwikkelen om criminaliteit ten koste van bedrijven en
instellingen in Nederland terug te dringen. Beide ministeries willen in samenwerlcing
met de verschillende bedrijfstakken de criminaliteit aanpakken en de
veiligheidssituatie verbeteren. Hiertoe is informatie nodig over enerzijds de huidige
veiligheidssituatie van bedrijven en instellingen (zowel landelijk als regionaal) en
anderzijds de effecten die reeds bestaande inspanningen op het gebied van
veiligheidszorg bij de desbetreffende bedrijven en instellingen sorteren.
Ontwikkeling van de Monitor Bedrijven en Instellingen
De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben
NIPO Consult en Eysink Smeets & Etrnan (ES&E) opdracht gegeven een 'Monitor
Bedrijven en Instellingen' (MBI) 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 Nederlands bedrijfsleven;
• die valide en betrouwbare informatie levert;
• met een optimale prijs-lcwaliteit verhouding.
Dit instrument moet (periodiek) een betrouwbaar beeld geven van de criminaliteitsen veiligheidssituatie, de praktijk van de veiligheidszorg in alle branches in
Nederland en de rol die de polite en andere instanties daarbij spelen.
Deze rapportage

Dit Monitorrapport bevat de resultaten van de pilotmeting voor de sector cultuur,
recreatie en overige dienstverlening. Binnen de sector cultuur, recreatie en overige
dienstverlening onderscheiden we drie categorieen of branches:
1) sport;
2) cultuur;
3) overige dienstverlening.
Het veldwerk heeft plaatsgevonden vanaf de tweede week van april tot en met de
eerste week van mei. In totaal zijn 1.000 bedrijven in de sector cultuur, recreatie en
overige dienstverlening op vestigingsniveau 1 telefonisch ondervraagd over de
criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende twaalf maanden voorafgaand aan het
onderzoek. In de sector cultuur, recreate en overige dienstverlening zijn naar
schatting 25.000 (bedriffs)vestigingen actief.

' De bedrijven zijn op vestigingsniveau ondervraagd; omwille de leesbaarheid spreken wij in het
rapport ook wel over bedrijven, ondernemingen of organisaties in plaats van bedriiftvestigingen.
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Het rapport bevat drie deelrapporten. Elk deelrapport beschrijft op grote lijn de
veiligheidssituatie in een subbranche. In deze samenvatting zetten we op een aantal
aspecten de conclusies van deze meting uit de vier subbranches naast elkaar.
Het feit dat in dit deelonderzoek de sector in drie branches is opgesplitst en in drie
deehapporten is gerapporteerd, heeft gevolgen voor de basis waarop de uitspraken
zijn gebaseerd. Wanneer de gewogen resultaten gebaseerd zijn op een kleine basis,
behoeven deze resultaten en daarop gebaseerde conclusies enige nuancering.
Hiervoor gebruiken wij de volgende criteria:
• bij een basis van n > 40 presenteren wij, wanneer relevant, de resultaten in
grafieken;
• bij een basis van n <40 maar a 20 presenteren wij de cijfers in de vorm van een
tabel. Om toch enig inzicht te geven in de mate waarin bepaalde uitkomsten
voorkomen, presenteren wij de percentages tussen haakjes;
• bij een basis van n < 20 doen wij geen uitspraken in de vorm van cijfers
(aantallen, percentages, gemiddelden, bedragen).
Meerderheid van de bedrijven en instellingen ziet criminaliteit niet als
een ernstig probleem, terwlil een kwart tot een derde te maken heeft met
criminaliteit
De meerderheid van de bedrijven en instellingen ziet criminaliteit niet als een
probleem voor de bedrijfsvoering. Hiertegenover staat in elke branche een lcwart en
derde van alle bedrijven/instellingen geconfronteerd worden met criminaliteit

1 I Ernst van de criminaliteitsproblematiek voor de sector cultuur, recreatie en overige
dienstverlening

90
80
70
60
50
90
30
20
10

sport

cultuur

overig

emstig probleem 0 enigzins een probleem 0 geen probleem

Bron: NIPO, 2000
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Ruim een op de tien bedrijven is meervoudig slachtoffer, dat wil zeggen dat zij
getroffen worden door twee of meer vormen van criminaliteit

2 (Meervouclig) slachtofferschap binnen de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening

Percentage dat
slachtoffer is van..
0 delicten
1 soort delict
2 soorten delicten
3 of meer soorten
delicten
Totaal

meeivoudig
s lachtoffersc hap

sport

cultuur

66
21
6
6

72
16

100

12%

:

overig

13%

100

72
17
5 -1
5

10%

100

Vernielingen in alle branches de meest voorkomende vorm van
criminaliteit

Onderstaand overzicht geeft de kemcijfers voor het slachtofferschap birmen de drie
branches weer voor de genoemde vorrnen van criminaliteit. Bij alle drie de branches
is het aanbrengen van vemielingen (vernielingen, brandstichting, of graffiti) de meest
voorkomende vorm van criminaliteit
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3 I Voorlcomen criminaliteit in de sector cult uur, recreatie en overige dienstverlening (in april 1999
tim maart 2000)

Sport CuItuur Overig
14

10

13

Inbraak in gebouwen

13

5

11

Lnbraak in transportmiddelen

3

6

4

15

12

10

8

5

5

Artikelen ed. nit gebouwen

3

4

4

Uit transportmiddelen

o

2

1

Inbraak

Diefstal
Materialen ed. uit gebouwen

1

1

o

20

18

15

Vernielingen aan gebouwen

15

8

9

Brandstichting aan gebouwen

2

1

1

Graffiti aan gebouwen

6

12

6

Vemielingen aan transportmiddelen

2

3

3

4

Van transportmiddelen

Vernielingen, brandstichting, graffiti

6

4

Van buiten de ondememing

4

3

3

Door eigen personeel

1

1

I

Fraude

Computercriminaliteit

2

9

5

Overige vormen

5

5

4

Maar weinig bedrijven en instellingen werkzaam in de sector cultuur, recreatie en
overige dienstverlening geven aan te maken te hebben met fraude, door het eigen
personeel of van buiten de onderneming of instelling. Het percentage bedrijven dat
getroffen wordt door fraude kan een onderschatting zijn van het werkelijke
percentage. Deze eventuele onderschatting is dan waarschijnlijk het gevolg van een
(of een combinatie) van de volgende factoren:
1) fraude is soms moeilijker waar te nemen dan bijvoorbeeld een delict als
vernieling. Het werkelijke aantal fraudegevallen kan hoger zijn dan bedrijven
constateren;
2) vanwege de gevoelige aard van de materie (afbreukrisico) brengen sommige
bedrijven dergelijke informatie wellicht minder snel naar buiten.
Computercriminaliteit komt weinig voor in deze sector. Criminaliteit tegen gasten of
bezoekers wordt door zeer weinig instellingen genoemd. Rond vijf procent van de
bedrijven en instellingen actief in de sector cultuur, recreatie en overige
dienstverlening heeft te maken met andere vorrnen van crirninaliteit dan inbraak,
diefstal, vernielingen/brandstichting/graffiti, fraude en computercriminaliteit De
meest genoemde overige vorm van criminaliteit is bedreiging.
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Meldings- en aangiftegedrag versdiilt per delicttype

Het percentage bedrijven dat slachtoffer is van een cleat en dit bij de politie meldt of
in officiele zin aangifte doet, varieert in alle branches per delict. In alle drie de
branches is het gedeelte bedrijven dat meldt of aangifte doet het hoogst bij inbraak.

4 I Meldings- en aangiftegedrag in de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening
Sport
Delict

(basis)

Melding

Aangifte

abs.
Inbraak

55

90

21

Diefstal

51

41

10

Vernielingen e.d.

70

45

14

Fraude

17

-

-

Computercriminaliteit

5

-

-

Overige criminaliteit

20

(33)

(7)

Cultuur

Delict

(basis)

Melding

Aangifte

abs.

%

%

Inbraak

31

(86)

(40)

Diefstal

36

(56)

(36)

Vemielingen e.d.

51

32

11

Fraude

14

-

-

Computercriminaliteit

16

-

-

Overige criminaliteit

17

-

-

(basis)

Melding

Overig

Delict

Aangifte

Abs.

%

%

Inbraak

71

90

35

Diefstal

51

54

37

Vernielingen e.d.

71

42

20

Fraude

25

(32)

Computercriminaliteit

16

-

-

Overige criminaliteit

27

(41)

(22)

Tevredenheid over politie varieert per branche

Binnen de drie branches wordt de manier waarop de politie meldingen afhandelt
verschillend gewaardeerd. Tussen de 37% en 62% waardeert het optreden van de
politie positief. De voornaamste redenen hiervoor zijn het probleemoplossend
vermogen van de politie en de snelheid van het optreden.
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Rond eenderde tot ongeveer de helft van de bedrijven / instellingen is Met
(uitgesproken) tevreden over het politieoptteden. Gezien het geringe ongewogen
aantal instellingen dat niet tevreden is over het afhandelen van meldingen, kunnen
wij geen harde conlusie trekken over de redenen voor ontevredenheid. Het uitblijven
van resultaat en de perceptie van de instellingen dat de polite geen actie
onderneemt, zouden aan de ontevredenheid ten grondslag kunnen liggen.

5 I Mate van tevredenheid over het afhandelen van meldingen door de politic,

sport

cultuur

overig

8

1

10

Tevreden

42

36

52

Niet tevreden, niet

10

15

15

Ontevreden

20

20

11

Zeer ontevreden

15

11

9

Weet niet

5

16

2

100

992

99

Zeer tevreden

ontevreden

Totaal

Minderheid bedrijven laat zich adviseren over criminaliteitspreventie en
veiligheid
Een minderheid bedrijven / instellingen in de sector cultuur, recreatie en overige
dienstverlening wint advies in over preventie van criminaliteit en veiligheid. Advies
wordt met name ingewonnen op het gebied van elektronische beveiliging en
diefstalpreventie.
Bij tweederde tot drielcwart van de bedrijven blijft de adviesvraag achterwege. De
belangrijkste reden hiervoor is dat volgens ondernemers openbare orde- of
criminaliteitsproblemen geen grote rol spelen bij de bedrijfsvoering. Daarnaast
bestaat er een groep die wel behoefte heeft aan advies. Deze groep heeft met name
behoefte aan advies over diefstalpreventie en het beveiligen van bedrijfsgegevens /
computerbestanden.
Rond zeven op de lien bedrijven treffen preventlemaantgelen
Binnen de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening wordt tussen de 12,9 en
41,6 miljoen geinvesteerd in preventiemaatregelen. Alle drie de branches investeren
met name in alarmen (luid en stil alarm) en in sloten.

'Door afronchngsverschillen kunnen sommige percentages niet precies tot 100% optellen.
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Minderheid bedrijven en instellingen neemt deel aan projecten
Aan projecten op het gebied van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en
beveiliging neemt 4 tot 8 procent van de bedrijven en instellingen deel: veel bedrijven
zien criminaliteit niet als een probleem of zijn niet bekend met georganiseerde
projecten. Ondanks de lage deelname bestaat er een groep bedrijven / instellingen die
wel behoefte heeft aan dit soort projecten. Het gaat dan met name om projecten over
criminaliteitspreventie in het algemeen.
Zicht op criminaliteit ontbreekt gedeeltelijk door gebrek aan meldingsen registratiesystematiek
In alle drie de branches stelt bij ongeveer de helft van de bedrijven en instellingen het
personeel de (bedrijfs)leiding op de hoogte van geconstateerde criminaliteit. In alle
drie de branches registreert ongeveer een op de vijfbedrijven/instellingen de
geconstateerde criminaliteit op de een of andere manier. De wijze waarop deze
registratie plaatsvindt loopt zeer uiteen. Het bijhouden van aangiften of het hanteren
van een eigen registratiesysteem zijn de meest gebruikte registratiemethoden.
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Inleiding
Informatie voor sectorspecifiek beleid op het gebied van criminal iteitsbeheersing

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties willen
sectorspecifiek beleid ontwikkelen om de criminaliteit ten koste van bedrijven en
instellingen in Nederland terug te dringen. Beide ministeries willen in samenwerking
met de verschillende bedrijfstakken de criminaliteit aanpakken en de
veiligheidssituatie verbeteren. Om te weten waar dit beleid zich op zou moeten
richten, is veel informatie nodig. Ten eerste is dat informatie over de huidige
veiligheidssituatie van bedrijven en instellingen, zowel op landelijk als op regionaal
niveau. Ten tweede is het van belang te weten in hoeverre reeds bestaande
inspanningen op het gebied van veiligheidszorg bij de desbetreffende bedrijven en
instellingen effect sorteren.
Ontwikkeling van de Monitor Bedrijven en Instellingen

De ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hebben
NIPO Consult en Eysink Smeets & Etman (ES&E) opdracht gegeven een 'Monitor
Bedrijven en Instellingen' (MB!) 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 sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven;
• die valide en betrouwbare informatie levert;
• met een optimale prijs-kwaliteit verhouding.
Dit instrument moet (periodiek) een betrouwbaar beeld geven van de criminaliteitsen veiligheidssituatie, de praktijk van de veiligheidszorg in alle branches in
Nederland en de rol die de politie en andere instanties daarbij spelen. In de komende
jaren hebben de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties het voornemen het instrument te testen op bruikbaarheid en
toepasbaarheid voor alle sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven.
Toekomstige gebruikers

Naast de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is
er een aantal belanghebbenden, dat voor de definitieve invulling van de Monitor
Bedrijven en Instellingen relevant is:
• bedrijven, instellingen en koepelorganisaties: de MBI biedt zicht op de
criminaliteitsproblemen in de eigen sector, en inzicht in bepaalde aspecten 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 de MBI is een actiepunt in het Beleidsplan Nederlandse politie;
• and ere ministeries: op departementaal niveau biedt de monitor beleidsinforrnatie,
zowel over de ontwikkeling van criminaliteit als over de inspanningen van de
politiekorpsen en van bedrijven en instellingen.
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Drie pilot -sectoren
Voor het ontwikkelen van het instrument zullen NIPO Consult en ES&E in eerste
instantie drie sectoren onderzoeken:
• bouwnijverheid;
• vervoer, opslag en communicatie;
• cultuur, recreatie en overige dienstverlening.
De toepassing van het instrument in deze drie testsectoren levert informatie op
waarmee de ontwikkelde methodiek kan worden beoordeeld en geoptimaliseerd.
Daarnaast levert het pilotonderzoek inzicht in de criminaliteits- en veiligheidssituatie
van deze sectoren.

De sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening
Dit derde Monitorrapport bevat de resultaten van het pilotonderzoek voor de sector
cultuur, recreatie en overige dienstverlening. In de sector cultuur, recreatie en overige
dienstverlening zijn naar schatting 25.000 bedrijfsvestigingen actief. De samenstelling
van sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening verschilt van de andere twee
pilotsectoren bouwnijverheid en vervoer, opslag en communicatie. Deze twee
pilotsectoren zijn (redelijk) homogeen van samenstelling, terwiji de sector cultuur,
recreatie en overige dienstverlening bestaat uit bedrijven en instellingen met zeer
verschillende hoofdactiviteiten. Het was het expliciete verzoek van de beide
ministeries om deze sector in de pilotfase op te nemen. De reden hiervoor was dat
alleen zo getoetst kon worden of de heterogeniteit van deze sector speciale eisen stelt
aan het te construeren instrument.
Zoals hierboven vermeld, bestaat de sector cultuur, recreatie en overige
dienstverlening uit organisaties met zeer verschillende activiteiten.
Binnen de branche hebben wij aan de hand van de bestaande CBS-indeling een
onderscheid gemaakt in drie subcategorieen of branches.
1) sport;
2) cultuur,
3) overige dienstverlening.
Hieronder geven wij een korte beschrijving van de hoofdactiviteiten van de bedrijven
en instellingen uit de drie branches.
Ad 1) sport (131K-code 926)
Deze branche bevat organisaties, instellingen en bedrijven die zich bezighouden met
sport. De te onderscheiden hoofdcategorieen zijn: exploitatie van
sportaccommodaties, buitensport, binnensport, watersport en overige
sportorganisaties. Deze laatste categorie bevat onder andere de beroepssportlieden,
sportinstructeurs, sportscholen, supportersverenigingen en organisatie van
sportevenementen. Op basis van populatiegegevens afkomstig uit de populatie-
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exercitie op basis van de NIPO Business Monitor' schatten wij dat deze branche circa
4.500 bedrijfsvestigingen telt.
Ad 2) cultuur (BIK codes 921, 922, 923, 925)
-

Deze branche bevat ondememingen en instellingen op het gebied van kunst,
amusement en media. Hierin vallen organisaties en instellingen die activiteiten
ontplooien op het terrein van film, video, radio en televisie. Daamaast bevat deze
branche ook instellingen voor de beoefening van kunst, theaters, kermisattracties en
recreatiecentra, dansscholen, culturele uitleencentra, openbare archieven, galerieen,
expositieruimten, musea, monumentenzorg en natuurbehoud. Op basis van de
populatie-exercitie schatten wij dat deze branche circa 12.500 bedrijfsvestigingen telt.
Ad 3) overige dienstverlening (BIK codes 90, 91, 927, 9301, 9303, 9305)
-

Deze branche is zeer veelzijdig van samenstelling. De branche overige dienstverlening
omvat organisaties op het gebied van recreatie (bestaande uit vooral kansspelen,
loterijen, speelautomaten en hengelsport) maar ook werkgevers-, werknemers- en
beroepsorganisaties, levensbeschouwelijk organisaties (zoals religieuze organisaties),
politieke organisaties en overige organisaties zoals hobbyclubs,
gezelligheidsverenigingen en steunfondsen. Ten slotte omvat deze branche bedrijven
die zich bezighouden met reiniging van kleding en textiel, uitvaartverzorging en
overige vormen van dienstverlening. In totaal zijn er in de branche overige
dienstverlening ongeveer 8.000 bedrijfsvestigingen actief.
Deze rapportage

Gezien de heterogeniteit van de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening
zijn de afzonderlijke branches eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Om deze reden
hebben wij ervoor gekozen om over elk van de drie branches een apart deelrapport te
schrijven en geen conclusies te trekken over de sector als geheel.
Een gevolg van deze keuze is dat de structuur van het rapport enigszins verschilt van
de rapportages over de sectoren bouwnijverheid en vervoer, opslag en communicatie.
Bij deze rapportages vormen de delicten de spil van het rapport. Bij de beschrijving
van de delicten worden eventuele verschillen per branche, regio of bedrijfsgrootte
besproken. In deze rapportage ligt de nadmk op de branche. In elk deelrapport geven
wij een algemene beschrijving van de criminaliteitssituatie binnen elke branche.
Afgezien van dit verschil is de structuur zoveel mogelijk gelijk gebleven. Ook in dit
rapport vermelden wij de conclusies in de koppen van de hoofdstukken en
paragrafen. De lezer kan door het doomemen van de inhoudsopgave snel een beeld
vormen van de belangrijkste conclusies en bevindingen.
Een tweede gevolg van de branche-gerichte benadering is dat conclusies gebaseerd
zijn op het aantal bedrijfsvestigingen dat per branche ondervraagd is. Dit heeft als
consequentie dat wij minder diepgaande conclusies kunnen trekken. De beschrijving
3 Voor een beschrijving van de NIPO Business Monitor en de populatie-exercitie
verwijzen wij naar het Handboek Monitor Bedrijven en Instellingen.
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van de criminaliteits- en veiligheidssituatie binnen de afzonderlijke branches blijft
hierdoor van algemene aard.
Daar waar mogelijk vindt een uitsplitsing plaats naar branche, bedrijfsgtootte en
regio. Voor de vergelijking naar regio is het uitgangspunt de indeling naar de vier
Nielsen-gebieden. De bijlagen bevatten ondermeer een overzicht van Nielsen-gebieden
en hoe deze zich verhouden tot de bestaande politieregio's. De bedrijfsgrootte heeft
betrekking op het aantal personen dat minstens 15 uur per week werlczaam is bij de
bedrijfsvestiging, uitgezonderd eventuele vrijwilligers, tijdelijk personeel of
uitzendlcrachten.

Betrouwbaarheid van de resultaten
De resultaten die wij in dit rapport presenteren zijn gebaseerd op
steekproefonderzoek. Dit betekent dat voor de uitkomsten een bepaalde mate van
bettouwbaarheid geldt. Zeker bij kleine (deel)steekproeven geldt dat de kans bestaat
dat de resultaten als gevolg van toevalsfactoren niet geheel overeenstemmen met de
werkelijkheid in de gehele populatie.
In het rapport vermelden wij onderaan grafieken en tabellen de basis. De basis is het
ongewogen aantal ondervraagde vertegenwoordigers van bedrijfsvestigingen waarop
de resultaten zijn gebaseerd. De basis geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van
de resultaten. De bijlagen bevatten een methodologische verantwoording, waarin
nader wordt ingegaan op onder andere de betrouwbaarheidsmarges. Door middel van
de formules in de bijlagen kan de lezer zelf de bijbehorende betrouwbaarheidsmarges
berekenen. De aantallen en percentages die in grafieken en tabellen staan vermeld,
zijn gewogen op branche, regio en bedrijfsgrootte.
Wanneer de gewogen resultaten gebaseerd zijn op een kleine basis, behoeven deze
resultaten en daarop gebaseerde conclusies enige nuancering. Hiervoor gebruiken wij
de volgende criteria:
• bij een basis van n > 40 presenteren wij, wanneer relevant, de resultaten in
grafieken;
• bij een basis van n < 40 maar 20 presenteren wij de cijfers in de vorm van een
tabel. Om toch enig inzicht te geven in de mate waarin bepaalde uitkomsten
voorkomen, presenteren wij de percentages tussen haakjes;
• bij een basis van n <20 doen wij geen uitspraken in de vorm van cijfers
(aantallen, percentages, gemiddelden, bedragen).
Wanneer er sprake is van relevante significante verschillen, besteden wij daar bij de
bespreking aandacht aan. In de andere gevallen kan men aannemen dat de
verschillen vanuit statistisch oogpunt onvoldoende betekenisvol zijn om te
vermelden. De bijlagen bevatten een meer gedetailleerde methodologische
verantwoording.
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Het onderzoek

Belangrijk uitgangspunt is dat de vragenlijst voor de telefonische enquetes zoveel
mogelijk aansluit op de specifieke kenmerken en situaties van de desbetreffende
sector. Daarom is voorafgaand aan het veldwerk per sector een klankbordgroep
geformeerd. Aan deze klankbordgroepen hebben vertegenwoordigers uit de sectoren
en branches deelgenomen. Doel van de bijeenkomst was het verwoorden en
blootleggen van specifieke kenmerken en andere relevante gegevens over de sector.
Met behulp van de informatie verkregen uit de klankbordgroep is de vragenlijst
specifiek toegesneden op elke sector. De bijlagen bevatten een overzicht van de
samenstelling van de verschillende klankbordgroepen.
Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de laatste drie weken van april en de eerste
week van mei 2000. In totaal zijn 1.000 bedrijven in de sector cultuur, recreatie en
overige dienstverlening op vestigingsniveau telefonisch ondervraagd over de
criminaliteits- en veiligheidssituatie gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan
het onderzoek. Gezien de veldwerkperiode voor deze sector hebben de resultaten van
het onderzoek over deze sector betrekking op een groot deel van het jaar 1999 en het
eerste kwartaal van het jaar 2000. Uit het oogpunt van lee sbaarheid laten we deze
verbijzondering verder in het rapport achterwege, en formuleren we de resultaten in
de tegenwoordige tijd.
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Deelrapport 1: Sport
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1

Eenderde van de sportinstellingen heeft te
maken met criminaliteit; merendeel ziet
criminaliteit met als een probleem

In dit deelrapport bespreken wij de criminaliteits- en veiligheidssituatie binnen de
sportbranche. Deze branche bevat organisaties, instellingen en bedrijven die zich
bezighouden met sport. De te onderscheiden hoofdcategorieen zijn: exploitatie van
sportaccommodaties, buitensport, binnensport, watersport en overige
sportorganisaties. Deze laatste categorie bevat onder andere de beroepssportlieden,
sportinstructeurs, sportscholen, supportersverenigingen en organisatie van
sportevenementen.
Eenderde (33%) van alle sportinstellingen heeft te maken met een of meer vormen van
criminaliteit. De verschillende vormen van criminaliteit, waar deze branche mee te
maken heeft, komen in het vervolg van deze deelrapportage aan de orde. Voor alle
vormen van criminaliteit geldt, dat instellingen meestal meerdere keren per jaar
slachtoffer worden van eenzelfde delict (herhaald slachtofferschap). Bijna een op de
acht sportinstellingen (12%) is meervoudig slachtoffer, dat wil zeggen dat zij getroffen
worden door meer dan een soort delict.

6 I (Meervoudig) slachtofferschap onder sportinstellingen
Percentage sportinstellingen dat slachtoffer is van ..
0 delicten

66

1 soort delict

21

2 soorten delicten

6

12% meervoudig

6

slachtofferschap

3 of meer soorten delicten
Totaal

100

Bron: NIPO, 2000

Basis: alle sportinstellingen (n=301)
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De meerderheid van de sportinstellingen ziet cnminaliteit Met als een ernstig
probleem voor het bedrijf. Volgens een vijfde van de sponinstellingen vormt
criminaliteit enigszins een probleem.

7 I Ernst van de criminaliteitsprobtematiek voor de sportbranche

5%

emstig probleem

o enigszins een probleem
0 geen probleem

Bron: NIPO, 2000
Basis: alle sportinstellingen (n=301)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)
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2

Systematiek onbreekt bij registeren criminaliteit

2.1

Bij ruim de helft van de sportinstellingen stelt het
personeel de leiding op de hoogte van criminaliteit

Geconstateerde criminaliteit wordt door het personeel bij ruim de helft van de
sportinstellingen (57%) altijd aan de leiding gemeld. Bij 16% van de instellingen stelt
het het personeel de leiding met op de hoogte van geconstateerde criminaliteit. Een
klein deel (7%) van de organisaties meldt criminaliteit meestal of soms aan de
bedrijfsleiding. Bij een op de vijf (20%) sportinstellingen weet de bedrijfsleiding niet of
medewerkers criminaliteit wel of niet aan hen doorgeven.

2.2

Een op de vijf sportinstellingen registreert criminaliteit

Hoewel bij ruim de helft van de instellingen het personeel de geconstateerde
criminaliteit meldt aan de leiding, legt ongeveer een op de vijf sportinstellingen (22%)
deze delicten op de een of andere manier vast. Ruim de helft (56%) van de
sportinstellingen doet dit niet omdat volgens hen criminaliteit nauwelijks voorkomt.

2.3 Registratiesysteem en bijhouden aangiften meest
gebruikte registratiemethoden
Onder de instellingen die criminaliteit vastleggen, is het hanteren van een eigen
registratiesysteem de meest gebruikte methode (44%). Ongeveer vier op de tien
instellingen (39%) houden een dossier van aangiften bij. Een op de tien
sportorganisaties (9%) registreert de verzekeringsclaims.
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3

Acht op de tien sportinstellingen treffen
preventiemaatregelen

Axht op de lien (79%) sportinstellingen treffen maatregelen ter voorkoming van
criminaliteit.

3.1 Alarmen en extra sloten meest toegepaste
preventiemaatregelen
De preventiemaatregelen die door minstens 10% van de sportinstellingen zijn
toegepast, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

8 I De meest toegepaste preventiemaatregelen
Maatregel
Alarm luid

44

Alarm stil

39

Extra sloten

33

Helcwerken

24

Plaatsing camera's/infraroodbeveiliging

15

Extra zwaar hang- en sluitwerk

13

(Waa k)hond

13

Extra verlichting

11

B eveiligingsdienst/nachtportier

10

Bron: NIPO, 2000
Basis: heeft maatregel genomen (n=241)
Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)
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3.2

Sportbranche investeert 12,9 miljoen in
preventiemaatregelen

Vier op de den sportinstellingen (41%) die preventieve maatregelen treffen, geven aan
hieraan geen geld te besteden. Wenicht zien deze instellingen de met
preventiemaatregelen gepaard gaande kosten niet als investering ter voorkoming van
criminaliteit Wellicht gaat het in hun om gebruikelijke kosten voor huisvesting (op
een deur hoort nu eenmaal een slot te zitten). Per bedrijf besteden de
sportinstellingen die preventiemaatregelen treffen hieraan fl. 4.000.
Wanneer we de investering in preventiemaatregelen van de afzonderlijke bedrijven
doorberekenen naar de gehele branche, schatten 4 we het totale bedrag dat de
sportbranche uitgeeft aan preventiemaatregelen op fl. 12,9 miljoen.

4

Een beschrijving van de berekening van deze en
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4

Vemielingen meest gepleegd delict tegen
sportinstellingen

In dit hoofdstuk komt het slachtofferschap van sportinstellingen aan de orde.
Sportorganisaties lcunnen in aanraking komen met verschillende vormen van
criminaliteit. Hieronder bespreken wij het slachtofferschap in deze branche van de
volgende delicten:
• inbraak;
• diefstal;
• vemielingen;
• fraude;
• computercriminaliteit;
• overige criminaliteit.
Wanneer de resultaten gebaseerd zijn op een gering aantal ondervraagde
bedrijfsvestigingen, behoeven deze resultaten en daarop gebaseerde conclusies enige
nuancering. Hiervoor gebruiken wij de volgende criteria:
• bij een basis van n > 40 presenteren wij, wanneer relevant, de resultaten in
grafieken;
• bij een basis van n <40 maar 20 presenteren wij de cijfers in de vorm van een
tabel. Om toch enig inzicht te geven in de mate waarin bepaalde uitkomsten
voorkomen, presenteren wij de percentages tussen haakjes;
• bij een basis van n <20 doen wij geen uitspraken in de vorrn van cijfers
(aantallen, percentages, gemiddelden, bedragen.

4.1 Vernielingen meest voorkomende vorm van criminaliteit
Van de vormen van criminaliteit, waar deze branche mee te maken heeft, komt
vemieling het meest voor. Bijna alle vormen van criminaliteit kennen in meerdere of
mindere mate een vorrn van herhaald slachtofferschap.
De onderstaande tabel bevat het percentage instellingen dat door de verschillende
vorm van criminaliteit wordt getroffen. Waar de basis dit toelaat vermelden we ook
de gemiddelde frequentie waarmee getroffen bedrijven met dit delict te maken
hebben. Daar waar mogelijk geven we ook een schatting van het totaal aantal delicten
in de branche.
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9 I Sportinstellingen: slachtofferschap, frequentie en totaal aanta/ delicten

Frequentie Totaal aantal delicten

%

Delict

slachtoffer
14

n=55

in gebouwen
in transportmiddelen

13

n=49

2

1.100

3

-

15

(2,5)
-

(850)

Vernielingen aan gebouwen
Brandstichting aan gebouwen
Graffiti aan gebouwen
Vernieling ed. aan
transportmiddelen
Fraude
Door personen buiten de
onderneming
Door personen binnen de
onderneming
Computercriminaliteit
Overige vormen

15

n=11
n=51
n=31
n=12
n=2
n=2
n=70
n=54

-

Diefstal
Materialen e.d uit gebouwen
Artikelen e.d. uit gebouwen
uit transportmiddelen
van transportmiddelen
Vernielingen e.d.

4,4

3.000

Inbraak

8
3

0
I
20
2

n=8

6

n=26

-

.

-

(1.100)
-

(4,4)

2

n=5

6

11=17

4

n=15

-

-

1

n=4

-

-

2

n=5
n=20

(4)

(850)

5

-

Bron: NIPO, 2000
Basis: slachtoffer: alle sportinstellingen (n=301); computercriminaliteit: sportinstellingen met
een of meer computers (n=248)

Diefital
Onder diefstal verstaan we het wegnemen van zaken die eigendom zijn van het
bedrijf of instelling. Het kan hier zowel gaan om diefstal door het eigen personeel als
om diefstal door derden. Om eventuele dubbeltellingen te voorkomen rekenen we de
gestolen goederen bij inbraak niet onder diefstal mee. Bij ongeveer de helft van de
diefstallen (52%) gepleegd binnen de sportbranche gaat het (ook) om diefstal van
prive-bezittingen.
Vernielingen, brandstichting en graffiti
Twee op de tien (20%) sportinstellingen hebben te maken met opzettelijke vernieling,
brandstichting of het aanbrengen van graffiti aan gebouwen, op transportmiddelen of
andere eigendommen. Onder dergelijke beschadigingen verstaan we het opzettellik
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beschadigen van bezittingen van instellingen waarbij de dader niet handelt uit
winstbejag.
Fraude

Onder fraude verstaan we bedrog zoals het vervalsen van documenten of het op een
andere manier ontduiken van voorschriften, met als oogmerk het bedrijf of de
instelling te benadelen. Hierbij moet worden aangetekend dat alleen geconstateerde
gevallen van fraude gerapporteerd kunnen worden. Bovendien kan een deel van de
instellingen, vanwege het afbreukrisico, terughoudend zijn om de onderzoekers op de
hoogte te stellen van geconstateerde gevallen van fraude. Het werkelijke percentage
bedrijven dat met fraude te maken heeft, kan dus hoger liggen dan hier vermeld.
Computercriminaliteit
Bij computercriminaliteit komen virussen het meeste voor. Misbruik van
gegevensbestanden of het onklaar maken van personal computers, netwerken en
mainframes zijn andere vormen van computercriminaliteit.
Overige vormen van criminal iteit

Naast inbraak, diefstal, vemielingen, fraude en computercriminaliteit hebben
sportinstellingen te maken met andere vormen van criminaliteit.
De meest genoemde vorrn van overige criminaliteit is bedreiging. Andere genoemde
criminaliteitsvormen zijn afpersing en mishandeling. Criminaliteit tegen gasten of
bezoekers wordt sporadisch genoemd, door 2% van de bedrijven die te maken heeft
met gasten of bezoekers.

4.2 Voor alle vormen van criminaliteit is de vermoedelijke
dader meestal een onbekende van de sportinstelling
Binnen instellingen die het slachtoffer zijn van een bepaalde vorrn van criminaliteit is
weinig zicht op de mogelijke dader. In de meeste gevallen is de dader een onbekende
van de vestiging. De onderstaande grafiek bevat gegevens over de meest genoemde
soorten daders.
Sportinstellingen die slachtoffer worden van diefstal, verdenken naast onbekenden
van de vestiging ook wel (vast of tijdelijk) personeel.
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10 I Soorten daders per criminaliteitsvorm
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4.3 htbraak heeft de meeste schade tot gevolg
De schade die sportinstellingen ondervinden als gevolg van criminaliteit valt te
splitsen in directe en indirecte schade. De directe schade betreft de directe kosten die
zijn gemaalct voor vervanging, reparatie en dergelijke ongeacht het bedrag dat wordt
gedekt door de verzekering. Van indirecte schade is sprake wanneer een instelling als
gevolg van criminaliteit bijvoorbeeld vertraging oploopt in de levering van producten
en diensten. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de sector blijkt dat indirecte
schade geen belangrijke rol speelt in deze sector. Om deze reden maakt indirecte
schade geen deel uit van het onderzoek.
Hieronder bespreken wij de directe schade die sportinstellingen oplopen als gevolg
van de verschillende vormen van criminaliteit Inbraak, diefstal en vemieling,
brandstichting en graffiti leiden altijd tot directe schade. Bij fraude en overige vormen
van criminaliteit loopt een sportinstelling niet altijd financiele schade op. De
onderstaande grafiek geeft een beeld van de omvang van directe schade die
sportinstellingen lijden als gevolg van inbraak, diefstal, vernielingen e.d., fraude en
overige vormen van criminaliteit.
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11 I Directe schade van de verschillende vormen van criminaliteit
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Onderstaande tabel bevat de gemiddelde schade en een schatting van de schade voor
de gehele sportbranche per criminaliteitsvorm. Sommige berekeningen zijn
gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen (kleiner dan 40). Deze bedragen zijn
indicatief en daarom tussen haakjes geplaatst. Indien het aantal waarnemingen
kleiner dan 20 is zijn er geen cijfers opgenomen.

12 I Gemiddelde en totale schade per delicttype
Gemiddelde
directe schade
fl. 8.000
fl. 4.000
fl. 4.000
(fl. 1.500)

Basis
Inbraak
Diefstal
Vernielingen
Fraude
Computercriminaliteit
Overige vormen
Bron: NIPO, 2000
Basis: zie per categorie

n =55
n=51
n=70
n=17
n= 5
n=20
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Totale schade
fl. 5 miljoen
fl. 2,3 miljoen
fl. 2,9 miljoen
(fl. 250.000)
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5

Meldings- aangiftegedrag verschilt per delicttype

5.1 Percentage bedrijven dat meldt of aangifte doet het
hoogst bij inbraak
Het melden van een delict onderscheiden we van het doen van aangifte.
Daadwerkelijk aangifte doen houdt in dat op het politiebureau een proces-verbaal of
een standaard aangifteformulier is opgemaakt en ondertekend.
Onderstaande tabel heeft betrekking op sportinstellingen die slachtoffer zijn
geworden van criminaliteit. De tabel bevat gegevens over:
• meldingsgedrag;
• aangiftegedrag;
• de gemiddelde frequentie waarmee getroffen bedrijven jaarlijks aangifte doen;
• het totaal aantal aangiften voor de branche (schatting).
Volgens de eerder genoemde criteria worden cijfers met, of tussen haakjes, vermeld
wanneer de basis hiertoe aanleiding geeft.

13 I Meldings- en aangiftegedrag per delicttype - sport
Basis

Melding

Basis
VOOT

gem.
freq.)
Inbraak
Diefstal
Vernielingen
Fraude
Computercriminaliteit
Overige vormen

Gemiddelde
frequentie
meldingen

Schatting
totaal aantal
meldingen

Aangifte (%
van alle
sportinstellingen

abs.

%

abs.

abs.

abs.

%

n=55
n=51
n=70
n=17
n= 5

90
42
45
-

n=49
n=28
n=36
-

1,9
(2,3)
(2,4)
-

1.100
(600)
(900)
-

21
10
14
-

n=20

(34)

n=7

-

-

( 7)

Bron: WO, 2000
Basis: zie per categorie
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5.2

Sportinstellingen melden vernielingen en diefstal niet
vanwege de (meestal) geringe schade

Fraude, computercriminaliteit en avenge vormen van criminaliteit
Fraude, computercriminaliteit en avenge vormen van criminaliteit warden door
weinig sportinstellingen gerapporteerd. Door de geringe omvang van de ongewogen
basis kunnen wij geen uitspraken doen over de beweegredenen van deze instellingen
om deze delicten niet aan de politie te melden.
Inbraak

Bijna alle (90%) bedrijfstvestigingen die getroffen warden door inbraak, melden dit bij
de politie. Het ongewogen aantal vestigingen dat dit niet doet, is te klein am
uitspraken te kunnen doen over de redenen inbraak niet te melden.
Die-fit&

De instellingen die slachtoffer zijn van een diefstal en dit niet melden bij de politie
geven als belangrijkste reden de te lage schade als gevolg van die diefstal (valt binnen
het eigen risico). Andere belangrijke redenen zijn: de politie doet en toch niets aan, de
verzekering dekt de schade toch niet en de vestiging heeft het probleem zelf
aangepakt.
Vennelingen en diefital

Onderstaande tabel bevat de redenen die bedrijven noemen am vernielingen en
diefstal niet te melden bij de paint Gezien het relatief lage ongewogen aantal
bedrijven waarop de percentages zijn gebaseerd, dienen deze cijfers als indicatief te
worden beschouwd.

Z1105 Monitor Bedrijven en Instellingen 1 NI Po Consult Amsterdam 1 juli 2000125

14 I Red enen om die.Atal en verschillencle vormen van vernieling niet te melden bij de politie

Reden

Venueling, etc.

Diefstal

n=34

n=23

Schade was te klein (binnen eigen risico)

(68)

(52)

Probleem zelf aangepakt

(27)

(23)

Politie doet er toch niets aan

(25)

(49)

Verzekering delct de schade toch niet

(13)

(30)

Geen tijd

(9)

(11)

Verzekering vergoedt ook zonder aangifte

(5 )

(0)

Ontevreden over de politie bij laatste aangifte

(4)

(4)

Risico voor negatieve publiciteit

(1)

(8)

Angst represailles door dader

(1)

(4)

Risico uit de verzekering te worden gezet

(0)

(4)

2000
Basis: meldt vernieling, brandstichting, graffiti niet bij de politie (n=34)
Basis: meldt diefstal niet bij de politie (n=23)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)
Bron: NIPO,

De bovengenoemde resultaten zijn van indicatieve aard, en gelden alleen voor
vemielingen en diefstal. Desondanks lijkt het alsof de belangrijkste reden voor het
met melden van deze delicten de geringe schade is, die de getroffen bedrijven
oplopen als gevolg van deze delicten. Deze geringe schade valt binnen het eigen
risico. De getroffen bedrijven kiezen er meestal voor het probleem zelf aan te pakken.
Deze eigen aanpak bestaat meestal uit het repareren van de schade, of het aanspreken
van de vermoedelijke dader.

5.3 De helft van de instellingen tevreden over afhandelen
meldingen door politie
In de vorige paragraaf is vastgesteld dat het meldings- en aangiftegedrag wisselt per
delict Binnen de sportbranche meldt jaarlijks een vijfde (21%) van alle
sportinstellingen (die al dan met te maken hebben gehad met criminaliteit) een vorm
van criminaliteit bij de politie. In 1999 deed een op de twintig (5%) sportinstellingen
daadwerkelijk aangifte door het ondertekenen van een proces-verbaal op het
politiebureau. Van de sportinstellingen die aangifte doen, wordt een kwart (27%) op
een later moment door de politie geinformeerd over de loop van de zaak.
In deze en de volgende paragraaf bespreken we in hoeverre bedrijven, die
criminaliteit melden, tevreden zijn over het afhandelen van deze meldingen door de
politie. Ook de redenen voor (on)tevredenheid komen hierbij aan de orde.
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De helft (50%)van de sportinstellingen, die criminaliteit melden, is over het geheel
genomen tevreden of zelfs zeer tevreden over de manier waarop de politie die
meldingen van delicten afhandelt. De andere helft van de sportinstellingen die de
politie op de hoogte stellen van voozgevallen criminaliteit is echter Met uitgesproken
tevreden over de politie.

15 I Mate van tevredenheid met het afhandelen van meldingen door de politic

%
Zeer tevreden
Tevreden

8 M 50
42

Niet tevreden, niet ontevreden

10 1

Ontevreden

20

Zeer ontevreden

15

Weet niet

5

Totaal

50

100

100

Bron: NIPO, 2000

Basis: meldt een of meer delicten bij de politie (n=84)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)

5.4 Vooral probleemoplossend vermogen politie reden tot
tevredenheid
Sportinstellingen die te spreken zijn over het optreden van de politie geven hiervoor
als redenen het probleemoplossend vermogen van de politie en de snelheid waarmee
de politie de melding afhandelt.
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16 De meest genoemde red enen voor tevredenheid

probleemoplos send vermogen

32

snelheid

23

op alle punten tevreden

15

kennis van zaken

13

correcte opstelling

9

contacten met politie

8

preventie

4

Opname en afwikkelinge van meldingen

4
Bron: NIPO, 2000

Basis: meldt een of meer delicten en is tevreden over de politie (n=47)

Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

De navolgende tabel geeft een overzicht van de redenen waarom slachtoffers die een
delict gemeld hebben bij de politie met tevreden zijn over het optreden van de politie.
Gezien de geringe basis zijn de genoemde percentages indicatief.

17 I Red enen voor ontevredenheid over het aftiandelen van een melding door de politie
Reden voor ontevredenheid
Niet serieus genomen

(38)

Politie deed niets

(38)

Geen zichtbaar resultaat

(35)

Lange wachttijden bij het politiebureau
Van aangifte geen preventieve werldng uitgegaan
Geheimhouding

(7 )
(6)

Politie liet dader weer vrij

(3)
(2)

Politie heeft geen kennis van zaken

(2)

Bron: NIPO, 2000

Basis: meldt een of meer delicten en is ontevreden over de politie (n=22)
Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)
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Een op de vijf sportinstellingen laat zich
adviseren

6

Een vijfde van de sportinstellingen (19%) laat zich adviseren op het terrein van
criminaliteitspreventie en veiligheid.

6.1

Elektronische beveiliging van de vestiging en
diefstalpreventie meest populaire adviesterreinen

In veruit de meeste gevallen hebben de ingewonnen adviezen te maken met
elektronische beveiliging van de vestiging en het voorkomen van diefstal door
derden.

18 I Adviesterreinen

electronische beveiliging
vestiging

65
—

pmventie diefstal door
derden

53

preventie vandalisme

20
—

openbare otrie problemen

19

preventie diefstal eigen
personeel

a 18

beveiliging
bedrijfsgegevens

15

preventie graffiti
—
anders

0

10

20

30

40

50

60

70%

Bran: NIPO, 2000
Basis: laat zich adviseren (n=67)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)
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6.2

Sportinstellingen laten zidt meestal adviseren door de
politie en beveftigingsbedrijven

Voor advies kloppen sportinstellingen meestal aan bij de politie en private
beveiligingsbedrijven. Een minderheid van de instellingen die zich door de politie laat
adviseren, krijgt dit advies naar aanleiding van een aangifte.

19 I Adviserende partijen
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A

38

33

beveiligingsbedrijf
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12
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extern bureau

vertegenwoordige
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35

40 %

Bron: NIPO, 2000
Basis: laat zich adviseren (n=67)

Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

6.3 Tweederde van de sportinstellingen heeft geen behoefte
aan advies
Bij tweederde (64%) van de sportinstellingen bestaat geen behoefte aan advies op het
gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid.

6.3.1 Ernst problematiek vomit geen aanleiding voor adviesbehoefte
Het uitblijven van de adviesbehoefte wordt voornamelijk veroorzaakt doordat
openbare orde- en criminaliteitsproblemen geen rol spelen bij de bedrijfsvoering. Een
andere reden om geen (extra) advies te willen is dat instellingen zelf de benodigde
kennis in huis (denken te) hebben.
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20 I Redenen om geen advies te willen

criminaliteitsproblemen
spelen geen rol

68
■■11.
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huis

20

is reeds voldoende
geadviseerd
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0

10

20

30

40

SO

60

70

80%

Bron: NIPO, 2000
Basis: geen behoefte aan advies (n=147)

Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

6.3.2 Een derde van instellingen heeft behoefte aan advies; hierbij is
advies over preventie van diefstal door derden het meest gewild.

Afgezien van de sportinstellingen die om bovengenoemde redenen geen behoefte
hebben aan advies, is er een omvangrijke groep sportinstellingen (35%) die wel een
adviesbehoefte heeft.
Bij deze bedrijven bestaat behoefte aan advies over een verscheidenheid aan
onderwerpen. Hierbij wordt het voorkomen van diefstal door derden het meest
genoemd.
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211 Terreinen waarop (meer) advies gewenst is
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Bron: NIPO, 2000
Basis: alle sportinstellingen (n=301)
Gsloten

vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)

Het valt op dat 8% van de sportinstellingen behoefte heeft aan advies over
criminaliteit tegen bezoekers of gasten, terwiji 2% van de sportinstellingen die te
maken heeft met gasten, hiervan slachtoffer wordt.
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7

Minderheid sportinstellingen participeert in
projecten

Ruim een op de twaalf sportinstellingen (8%) participeert in projecten op het gebied
van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en veiligheid. Gezien de geringe
omvang van de basis (n=28) kunnen we geen harde uitspraken doen over de
ervaringen van deze instellingen. Voorzichtigheid is dan ook geboden bij het
interpreteren van onderstaande resultaten.

7.1 Projecten gericht op beveiliging van omgeving en
gebouw
Onder sportinstelingen, die deelnemen aan projecten, zijn de volgende het meest in
trek:
• beveiliging van de omgeving
(46%)
(24%)
• beveiliging van het gebouw
• criminaliteitspreventie in algemene zin (9%)
• openbare orde problemen
(4%)
Er zijn veel verschillende organisaties die projecten organiseren op het gebied van
crirninaliteitsbestrijding en preventie. De projecten waar sportinstellingen aan
deelnemen, zijn veelal georganiseerd door de politie, de gemeente, de
bedrijvenvereniging waar de sportinstelling lid van is of een beveiligingsbedrijf.
Een minderheid van de sportinstellingen die deelnemen aan projecten is van mening
dat hun deelname rendement oplevert. De rest van de instellingen trekt de
effectiviteit van de projecten in twijfel of tast in het duister over het rendement
ervan. Gezien de beperkte omvang van de basis kunnen we geen uitspraken doen over
redenen waarom een project wel of met resultaat oplevert.

7.2 Behoefte het grootst aan projecten over algemene
criminaliteitspreventie
Veel sportinstellingen (62%) hebben geen behoefte aan deelname aan projecten over
criminaliteitsbestrijding. Onder de groep die wel zou deelnemen is het animo het
grootst voor projecten over criminaliteitspreventie in het algemeen.
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22 I Bereidheid tot deelname aan projecten

25

preventie algemeen

vandalisme

r

SAW/LA. 20
20

omgeving

8

openbare orde

17

gebou

graffiti bestrij ding

rit A

StSS

geen behoefte aan project

0

10

20

30

90

50

60

70 %

Bron: NIPO, 2000
Basis: alle sportinstellingen (ri=301)
Gesloten

vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)

7.2.1 Ernst problematiek geeft geen aanleiding tot deelname aan
projecten
De belangrijkste reden om niet deel te nemen aan projecten is de perceptie van de
instellingen dat criminaliteit geen rol van betekenis speelt bij hun bedrijfsvoering.
Daamaast geeft een deel van de vestigingen aan niet op de hoogte te zijn van
georganiseerde projecten.
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23 I Reclenen om niet te participeren in project en

criminaliteit geen
probleem

PA 51

geen projecten
georganiseerd

35

te laat op de hoogte gesteld

12

onvoldoende tijd

A

Y

verwachten geen
voordelen

te duur

1

0

10

20

30

40

50

60%

Bron: NIPO, 2000
Basis: geen deelname aan projecten (n=271)

Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)
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Deelrapport 2: Cultuur
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8

Drie op de tien instellingen op het gebied van
cultuur heeft te maken met criminaliteit;
merendeel ziet criminaliteit met als een
probleem

In dit deelrapport bespreken wij de criminaliteits- en veiligheidssituatie birmen de
branche cultuur. Deze branche bevat ondernemingen en instellingen op het gebied
van kunst, amusement en media. Hierin vallen organisaties en instellingen die
activiteiten ontplooien op het terrein van film, video, radio en televisie. Daarnaast
bevat deze branche ook instellingen voor de beoefening van kunst, theaters,
kerrnisattracties en recreatiecentra, dansscholen, culturele uitleencentra, openbare
archieven, galerieen, expositieruimten, musea, monumentenzorg en natuurbehoud.
Drie op de den instellingen op het gebied van cultuur (29%) hebben de afgelopen 12
maanden te maken gehad met een of meer vormen van criminaliteit.
De verschillende vormen van criminaliteit, waar deze branche mee te maken heeft,
komen in het vervolg van deze deelrapportage aan de orde. Voor alle vormen van
criminaliteit geldt dat de instellingen die slachtoffer zijn dit meerdere keren per jaar
slachtoffer worden van eenzelfde delict (herhaald slachtofferschap). Ruim een op de
tien instellingen op het gebied van cultuur (13%) is meervoudig slachtoffer, dat wil
zeggen dat zij getroffen worden door meer dan een soort criminaliteit.

24 I (Meervoudig) slachtofferschap onder instellingen op het gebied van

cultuur

Percentage bedritven dat slachtoffer is van ..
0 delicten

72
16
7
6
100

1 soort delict
2 soorten delicten
3 of meer soorten delicten
Totaal

13% meeivoudig
slachtofferschap

Bron: NIPO, 2000
Basis: alle instellingen op het gebied van cultuur (n=256)
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De meerderheid van de instellingen op het gebied van cultuur ziet crirninaliteit niet
als een ernstig probleem voor de instelling.

25 I Ernst van de criminahteitsproblernatiek voor instellingen op het gebied van cultuur

ernstig probleem

o enigszins een probleem
O geen probleem

Bron: NIPO, 2000
Basis: alle instellingen op het gebied van cultuur (n=256)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgeIezen)
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9

Systematiek ontbreekt bij registeren
criminaliteit

9.1

Bij vier op de tien instellingen op het gebied van cultuur
meldt personeel criminaliteit altijd bij leiding

De geconstateerde criminaliteit wordt bij vier van de tien instellingen op het gebied
van cultuur (41%) altijd aan de leiding gemeld. Bij 3% van de instellingen meldt het
personeel criminaliteit meestal of soms, terwijl bij 20% van de instellingen op het
gebied van cultuur het personeel criminaliteit (bijna) nooit meldt. Binnen ruim een
derde (35%) van de instellingen is met bekend of medewerkers criminaliteit wel of
niet melden.

9.2

Bijna een vijfde van de instellingen registreert
criminaliteit

Hoewel bij vier op de tien instellingen op het gebied van cultuur criminaliteit altijd
door het personeel aan de leiding wordt gemeld, registreren minder dan twee op de
tien instellingen (17%) deze delicten.

9.3 Bijhouden aangiften en eigen registratiesysteem
belangrijkste registratiemethoden
Van de instellingen op het gebied van cultuur die criminaliteit registreren houden
vier op de tien instellingen (42%) een dossier bij van de aangiften. Een andere
belangrijke methode om criminaliteit bij te houden is een eigen registratiesysteem
(40%). Een beperkt aantal instellingen (10%) registreert criminaliteit aan de hand van
verzekeringsclaims.
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10 Driekwart van de instellingen op het gebied van
cultuur treft preventiemaatregelen
Driekwart (76%) van de instellingen op het gebied van cultuur heeft maatregelen
getroffen ter voorkoming van criminaliteit.

10.1 Luid alarm meest gebruikte preventiemaatregel
De preventiemaatregelen die minstens 10% van de instellingen op het gebied van
cultuur gebruiken, zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

26 De meeste toegepaste preventie maatregelen

Maatregel

%.

1.

Alarm luid

50

2.

Extra sloten

41

3.

Alarm stil

33

4.

Extra zwaar hang- en sluitwerk

17

5.

Helcwerken

15

6.

Beveiligingsdienstinachtportier

12

7.

Extra verlichting

10

Bron: NIPO, 2000
Basis: heeft maatregel genomen (n=198)
Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

10.2 Instellingen op het gebied van cultuur investeren 41,6
miljoen in preventiemaatregelen
Bijna vier op de tien instellingen op het gebied van cultuur (38%) die maatregelen
treffen in of bij gebouwen zien de met deze maatregelen gepaard gaande kosten met
als investering ter voorkoming van criminaliteit. Wellicht gaat het in de ogen van
deze instellingen veeleer om gebruikelijke kosten voor de huisvesting. Gemiddeld
besteden de instellingen die preventiemaatregelen tTeffen hieraan fl. 5.300 per
instelling.
Wanneer we de investering in preventiemaatregelen van de afzonderlijke bedrijven
doorberekenen naar de gehele branche, schatten 5 we het totale bedrag dat de
instellingen op het gebied van cultuur samen uitgeven aan preventiemaatregelen op
fl. 41,6 miljoen.
Een beschrijving van de berekening van deze en andere schattingen is opgenomen in bijlage 5.
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11 Vernielingen meest gepleegd delict tegen
instellingen op het gebied van cultuur
In dit hoofdstuk komt het slachtofferschap van cultuurinstellingen aan de orde.
Organisaties op het gebied van cultuur lcunnen in aanralcing komen met
verschillende vormen van criminaliteit. Hieronder bespreken wij het slachtofferschap
in deze branche van de volgende delicten:
• inbraak;
• diefstal;
• vemielingen;
• fraude;
•
• computercriminaliteit;
• overige criminaliteit.
Wanneer de resultaten gebaseerd zijn op een gering aantal ondervraagde
bedrijfsvestigingen, behoeven deze resultaten en daarop gebaseerde conclusies enige
nuancering. Hiervoor gebruiken wij de volgende criteria:
• bij een basis van n >40 presenteren wij, wanneer relevant, de resultaten in
grafieken;
• bij een basis van n <40 maar 20 presenteren wij de cijfers in de vorm van een
tabel. Om toch enig inzicht te geven in de mate waarin bepaalde uitkomsten
voorkomen, presenteren wij de percentages tussen haakjes;
bij een basis van n <20 doen wij geen uitspraken in de vorm van cijfers (aantallen,
percentages, gemiddelden, bedragen.

11.1 Vernielingen meest voorkomende vorm van criminaliteit
Van de vormen van criminaliteit, waar deze branche mee te maken heeft, komt
vemieling het meest voor. De onderstaande tabel bevat het percentage instellingen
dat door deze vorm van criminaliteit wordt getroffen. Waar de basis dit toelaat
verrnelden we ook de gemiddelde frequentie waarmee getroffen bedrijven met dit
delict te maken hebben. Daar waar mogelijk geven we ook een schatting van het
totaal aantal delicten in de branche.
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27 I Instellingen op het gebied van cultuur: slachtofferschap, frequentie en totaal aantal delicten

Delict

% slachtoffer

Basis voor

Gemid.

Schatting

(van alit

berekenen

frequentie

van het

ondernemingen in

gem.

totaal

deze branche)

frequentie

aantal
delicten

%

abs.

io

18

n=31
n=19
n=16
n=36
n=18
n=11
n=7
n=3
n=51

8

n=29

I

n=4

12

n=32

3

n=5

Fraude
Door personen buiten de
onderneming
Door personen binnen de
onderneming

4

n=14

3

n=10

-

-

1

n=5

-

-

COmputerctiminaliteit

9

-

5

n=16
n=17

-

Overige vonnen

-

-

Inbraak
in gebouwen
in transportmiddelen
Diefstal

5

6
12

Materialen e.d uit gebouwen
Artikelen e.d. uit gebouwen
uit transportmiddelen
Van transportmiddelen
Vernielingen ed.
Vernielingen aan gebouwen
Brandstichting aan gebouwen
Graffiti aan gebouwen
Vernieling ed. aan

5

4
2
1

-

-

..

.

(5 ,3 )

(7.800)

(3 ,9)

(5.650)

-

-

-

-

transportmiddelen

Bron: NIPO, 2000
Basis: slachtoffer: alle instellingen op het gebied van cultuur (n=256); computercriminaliteit:
alle instellingen op het gebied van cultuur in bezit van een computer (n=231)

Diefttal
Onder diefstal verstaan we het wegnemen van zaken die eigendom zijn van het
bedrijf Het kan hier zowel gaan om diefstal door het eigen personeel als om diefstal
door derden. Om eventuele dubbeltellingen te voorkomen rekenen we de gestolen
goederen bij inbraak niet onder diefstal mee. In tuim een op de tien gevallen van
diefstal (12%) gaat het (ook) om diefstal van prive-bezittingen.
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Vernielingen, brandstichting en graffiti

Bijna twee op de tien (18%) instellingen op het gebied van cultuur hebben te maken
met:
• opzettelijke vernieling
• brandstichting, of
• het aanbrengen van graffiti
aan gebouwen, op transportmiddelen of andere eigendommen. Onder dergelijke
vormen van criminaliteit verstaan we het opzettelijk beschadigen van bezittingen van
bedrijven en instellingen waarbij de dader niet handelt uit winstbejag.
Fraude

Onder fraude verstaan we bedrog zoals het vervalsen van documenten of het op een
andere manier ontduiken van voorschriften, met als oogmerk het bedrijf of de
instelling te benadelen. Hierbij moet worden aangetekend dat aleen geconstateerde
gevallen van fraude gerapporteerd kunnen worden. Bovendien kan een deel van de
instellingen, vanwege het afbreulcrisico, terughoudend zijn om de onderzoekers op de
hoogte te stellen van geconstateerde gevallen van fraude. Het werkelijke percentage
bedrijven dat met fraude te maken heeft, kan dus hoger liggen dan hier vermeld.
Computercrimirtaliteit
Bij computercriminaliteit komen virussen het meeste voor. Misbruik van
gegevensbestanden of onklaar maken van personal computers, netwerken en
mainframes zijn andere vormen van computercriminaliteit.
Overige varmen van criminal iteit

Naast inbraak, diefstal, vernielingen, fraude en computercriminaliteit hebben
instellingen op het gebied van cultuur te maken met andere vorrnen van
criminaliteit. De meest genoemde vorm van overige criminaliteit is bedreiging.
Andere genoemde criminaliteitsvorrnen zijn afpersing en mishandeling. Criminaliteit
tegen gasten of bezoekers wordt sporadisch genoemd.

11.2 Dader meestal een onbekende van de culturele instelling
Binnen instellingen op het gebied van cultuur die het slachtoffer zijn van een
bepaalde vorm van criminaliteit is weinig zicht op de mogelijke dader. In de meeste
gevallen is de dader een onbekende van de vestiging. De onderstaande grafiek bevat
gegevens over de meest genoemde soorten daders.
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28 I Soorten daders per criminaliteitsvorm (indicatieve percentages)

120 -r
100
100

rz
83

80 -h
60
60

90
22
20 -h

10

10
0 0 0 0 0

2

0

0

(inbraak) (n=31)

(diefstal) (n=36)

0

0

1

vernieling (n=51)

onbekende Dvast personeel sl id D gast / bezoeker D klant / opdrachtgever 0 personeel (va5t/tijdelijk) L weet met

Bron: NIPO, 2000
Basis: varieert per delict

Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)

De lijst met vermoedelijke daders varieert het meest voor het delict diefstal. Bij
inbraak verdenken de getroffen bedrijven meestal een onbekende van het bedrijf.
Over fraude, computercriminaliteit en overige vormen van criminaliteit kunnen wij,
gezien de beperkte omvang van de bijbehorende bases, geen uitspraken doen.

11.3 Diefstal meeste schade tot gevolg (indicatief)
De schade die instellingen op het gebied van cultuur ondervinden als gevolg van
criminaliteit valt op te splitsen in directe en indirecte schade. De directe schade
betreft de directe kosten die zijn gemaakt voor vervanging, reparatie en dergelijke
ongeacht het bedrag dat is gedekt door de verzekering. Van indirecte schade is sprake
wanneer een bedrijf als gevolg van criminaliteit bijvoorbeeld vertraging oploopt in de
levering van producten en diensten. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de
sector blijkt dat indirecte schade geen belangrijke ml speelt in deze sector. Om deze
reden maakt indirecte schade geen deel uit van het onderzoek.
Diefstal en vemieling, brandstichting en graffiti leiden altijd tot directe schade. In
tegenstelling tot inbraak, fraude en overige vormen van criminaliteit. De
onderstaande grafiek geeft een beeld van de hoeveelheid directe schade die
instellingen lijden als gevolg van inbraak, diefstal en de verschillende soorten
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vemielingen. Aangezien fraude, computercriminaliteit en overige vormen van
criminaliteit door een gering aantal instellingen op het gebied van cultuur worden
gemeld, kurmen we over deze delicten geen uitspraken doen over de schade die
hiervan het gevolg is.

29 I Directe schade van de verschillende vormen van criminaliteit

60
54
50

39

40

36

30
23
20
20
14
11

10
10
0

0 0
<= 1000

1001-5000

5001-10000

10001-50000

1 0
50001

1
weet niet

(inbraak) (n=31) 0 (diefstal) (n=36) vernieling (n=51)

Bron: NIPO, 2000
Basis: zie per categorie
Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

Onderstaande tabel bevat de gemiddelde schade en een schatting van de schade voor
de gehele branche per criminaliteitsvorm. Indien het ongewogen aantal
waarnemingen (de basis) lager is dan 40 is het berekende bedrag indicatief en staat
dus tussen haakjes. Als het aantal waarnemingen onder de 20 ligt vermelden we geen
cijfers.
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30 I Gemiddelde en geschatte totale schade per delicttype — cultuur

Basis

Inbraak
Diefstal
Vernielingen
Fraude
Computercriminaliteit
Overige vormen

n=31
n=36
n=51
n=10
n=16
n=17

Gemiddelde
directe schade
per bedrijf
(fl. 5.100)
(El. 6.900)
fl. 3.300
-

Geschatte totale
schade voor de
gehele branche
(ft. 6,2 miljoen)
(fl. 9,3 miljoen)
fl. 6,1 miljoen
-

Bron: NIPO, 2000
Basis: zie per categorie
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12 Meldings- en aangiftegedrag verschilt per
delicttype

12.1

Percentage instellingen dat meldt of aangifte doet het
hoogst bij inbraak

Het melden van een delict onderscheiden we van het doen van aangifte.
Daadwerkelijk aangifte doen houdt in dat op het politiebureau een proces-verbaal of
een standaard aangifteformulier is opgemaakt en ondertekend.
Onderstaande tabel heeft betrekking op instellingen op het gebied van cultuur die
slachtoffer zijn geworden van criminaliteit. De tabel bevat gegevens over:
• meldingsgedrag;
• aangiftegedrag,
• de frequentie waarmee getroffen bedrijven jaarlijks aangifte doen;
• het totaal aantal aangiften voor de branche (schatting).
Volgens de eerder genoemde criteria worden cijfers niet, of tussen haakjes, vermeld
wanneer de basis hiertoe aanleiding geeft.

31 I Meldings- en aangiftegedrag per delicttype — cult uur
Basis

abs.
Inbraak
n=31
Diefstal
n=36
Vernielingen
n=51
Fraude
n=14
Computern=16
criminaliteit
Overige vormen n=17

Melding
(% van alle
cultuurinstellingen)
%
(86%)
(56%)
32%
-

Basis voor
berekenen
gem. freq.

abs.
n=28
n=23
n=20

Gemiddelde
frequentie
meldingen
abs.
(1,4)
(1,6)
(2,1)
-

Bron: NIPO, 2000
Basis: zie per categorie
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Schatting
aangifte
totaal
(% van alle
aantal
cultuurmeldingen instellingen)
abs.
%
(1.600)
(40%)
(1.400)
(36%)
(1.400)
11%
-

-

12.2 histellingen melden vernielingen ad. Met vanwege
geringe schade
De navolgende tabel geeft een overzicht van de redenen waarom slachtoffers
vernieling, brandstichting en graffiti niet melden bij de politie. Aangezien het
ongewogen aantal waarnemingen kleiner is dan 40, geldt ook nu weer dat de
percentages indicatief zijn.

32 I Red enen om vernieling, brand stichting, graffiti niet te melden by de politic — cultuur

Reden
Schade was te klein (binnen eigen risico)

(54)

Verzekering dekt de schade toch niet

(41)

Politie doet er toch niets aan

(34)

Probleem zelf aangepakt

(18)

Geen tijd

(11)

Ontevreden over de politie bij laatste aangifte

(7)

Verzekering vergoedt ook zonder aangifte

(5)

Risico voor negatieve publiciteit

(2)

Bron: NIPO, 2000
Basis: heeft vernieling, brandstichting, graffiti niet gemeld bij de politie (n=30)

Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)

Inbraak, diefttal, fraude, computercriminaliteit en overige vormen van crimianiliteit
Het absolute, ongewogen aantal ondernemingen dat slachtoffer wordt van deze
delicten, en dit niet meldt bij de politie, is zeer gering. Om deze reden kunnen wij
over deze delicten geen uitrpaken doen over de redenen waarom een instelling deze
delicten Met meldt bij de politie.

12.3 Zes op de den instellingen Met uitgesproken tevreden
over afhandeling meldingen door politie
In vorige paragraaf is vastgesteld dat het aangiftegedrag wisselt per delict. Van alle
instellingen op het gebied van cultuur (die al dan niet te maken hebben gehad met
aiminaliteit) meldt jaarlijks bijna een vijfde (18%) een vorm van criminaliteit bij de
politie. In 1999 deed een op de den (9%) culturele instellingen daadwerkelijk aangifte
door het ondertekenen van een proces-verbaal op het politiebureau. Van de
instellingen die aangifte doen, wordt een lcwart (26%) op een later moment door de
politie geinformeerd over de loop van de zaak.
Ongeveer vier op de tien instellingen op het gebied van cultuur (38%) zijn over het
geheel genomen tevreden of zelfs zeer tevreden over de manier waarop de politie die
meldingen van delicten afhandelt. De overige instellingen op het gebied van cultuur
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die de politie op de hoogte hebben gesteld van voorgevallen criminaliteit zijn niet
(uitgesproken) tevreden over de politie.

33 I Mate van tevredenheid met het afhandelen van meldingen door de politie - cultuur
%
Zeer tevreden

1 a_ 37

Tevreden

36

Niet tevreden, niet ontevreden

15 1

Ontevreden

20

Zeer ontevreden

11

62

Weet niet

16
996

99

Totaal
Bron: NIPO, 2000

Basis: meldt een of meer delicten bij de politie (n=61)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)

12.4 Vooral probleemoplossend vermogen politie reden tot
tevredenheid
Instellingen op het gebied van cultuur die te spreken zijn over het optreden van de
politie geven hiervoor als belangrijkste redenen het probleemoplossend vermogen
van de politie en de snelheid waarmee de politie de aangifte afhandelt.

6

Door afrondingsverschillen kan het voorkomen dat percentages niet precies optellen tot 100.

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen

I NIPO

Consult Amsterdam I juli 2000 I 49

34 I

De meest genoemde red enen voor tevredenheid

Reden voor tevredenheid
Probleem oplossend vermogen

(44)

Snelheid

(21)

Contacten die de instelling met de politic heeft
Kennis van zaken

(9)
(6)

Opname en afwikkelen van aangiften

(6)

Preventie
Op alle punten tevreden

(S)
(4)

Correcte opstelling

(2)

Weet niet

(13)

Bron: NIRO, 2000
Basis: meldt een of meer delicten en is tevreden over de politie (n=32)

Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

Een beperkt aantal instellingen dat delicten meldt bij de politie is niet tevreden over
de afhandeling (n=13). Gezien dit kleine absolute aantal waarnemingen kunnen wij
geen uitspraken doen over de redenen voor ontevredenheid.

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I

NIPO

Consult Amsterdam I juli 2000 I 50

13 Een op de vijf instellingen op het gebied van
cultuur laat zich adviseren
Een vijfde deel van de instellingen (20%) op het gebied van cultuur laat zich adviseren
op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid.

13.1 Elektronische beveiliging meest populaire adviesterrein
In veruit de meeste gevallen hebben de ingewonnen adviezen te maken met
elektronische beveiliging van de vestiging, gevolgd door advies over het voorkomen
van diefstal door derden.

35 I Adviesterreinen

A 67

electronische beveiliging vestiging

48

preventie diefstal door derden
••••••

preventie vandalisme

22

VAVA 20

beveiliging bedrijfsgegevens / computerbestanden

16

preventie diefstal eigen personeel

14

openbare orde problemen

11

andets

0

10

20

30

40

50

60

70

80%

Bron: NIPO, 2000
Basis: liet zich adviseren (n=54)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)

13.2 In.stellingen op het gebied van cultuur laten zich meestal
adviseren door beveiligingsbedrijven
Voor advies kloppen instellingen op het gebied van cultuur meestal aan bij private
beveiligingsbedrijven en de politie.
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361 Adviserende partijen

beveiligingsbedrijf

98

polnie

23

verzekering
vertegenwoordiger
gemeente
extern bureau

14

'

te

,.4

eigen beveiligingsexpe

ondememersvereniging

anders

1

e
0

10

20

30

40

50

60%

Brun: NIPO, 2000
Basis: liet zich adviseren (n=54)

Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

13.3 Ruim tweederde van de instellingen op het gebied van
cultuur heeft geen behoefte aan advies
Bij 70% van de sportinstellingen bestaat geen behoefte aan advies op het gebied van

criminaliteitspreventie.
13.3.1 Ernst problematiek vormt geen aanleiding voor adviesbehoefte
Het uitblijven van de adviesbehoefte wordt voomamelijk veroorzaakt doordat
openbare orde- em n criminaliteitsproblemen geen ml spelen bij de bedrijfsvoering. Een
andere reden om geen extra advies te willen is dat instellingen van mening zijn zelf
de benodigde kennis in huis te hebben of al voldoende geadviseerd te zijn.
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37 I Redenen am geen advies te willen - cultuur

aiminaliteitsproblemen
spelen geen rol

69

zelf benodigde expertise in
huis

16

is reeds voldoende
geadviseerd

15

heeft geen zin M 2

ontevreden over kwaliteit H
1
eerdere adviezen

anders

14

0

10

20

30

40

50

60

70

80%

Bron: NIPO, 2000
Basis: geen behoefte aan advies (n=135)

Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

13.4 Drie op de den instellingen hebben behoefte aan advies;
hierbij is advies over diefstalpreventie het meest gewild
Hoewel de meerderheid van de sportinstellingen om bovengenoemde redenen geen
behoefte heeft aan advies, is er een groep (30%) die wel een adviesbehoefte heeft.
De grootste behoefte blijkt te bestaan uit advies over diefstalpreventie in brede zin.
Instellingen op het gebied van cultuur willen met alleen weten hoe zij diefstal door
derden kunnen voorkomen, maar ook hoe vandalisme te voorkomen en
bedrijfsgegevens te beveiligen.

Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen

I NIPO

Consult Amsterdam I juli 2000 I 53

38 I Terreinen waarop (meer) advies gewenst is

preventie vandalisme

rss 11

beveiliging
bedrijfsgegevens

1

preventie diefstal door
derden

11

electronische beveiliging
Pr
vestiging

A

preventie criminaftteit
tegen bezoekersigasten
preventie graffiti
openbare orde probleem

r

ra

preventie diefstal door
eigen personeel
geen behoeft aan mee
advies

rsrsrrssSSSSSSSSSSS SA 70
0

10

20

30

40
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14 Minderheid van de instellingen op het gebied
van cultuur participeert in projecten
Een klein deel van de instellingen (7%) op het gebied van cultuur participeren in
projecten op het gebied van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en veiligheid.
Gezien het kleine aantal instellingen dat deelneemt aan projecten (n=19) lcunnen we
geen harde uitspraken doen over de ervaringen van deze instellingen. Onderstaande
bevindingen zijn indicatief en dienen we met de nodige slagen om de arm te
interpreteren.

14.1 Projecten gericht op beveiliging van omgeving
Projecten waaraan instellingen uit deze branche deelnemen zijn de volgende (op
volgorde van aantal malen genoemd):
* Beveiliging van de omgeving
* criminaliteitspreventie in algemene zin
* openbare orde problemen
* beveiliging van het gebouw
Er zijn veel verschillende organisaties die projecten organiseren op het gebied van
aiminaliteitsbestrijding en preventie. De projecten waar instellingen op het gebied
van cultuur aan deelnemen, zijn vaak georganiseerd door de politie, de gemeente, de
branchevereniging of de bedrijvenvereniging waar de cultuurinstelling lid van is.
Volgens ruim de helft van de instellingen die deelnemen aan projecten heeft hun
deelname rendement opgeleverd. Minder dan de helft van de instellingen die deel
hebben genomen aan een project trekt de effectiviteit van de projecten ernstig in
twijfel of tast in het duister over het rendement van de projecten. Gezien de beperkte
aantallen kunnen we geen uitspraken doen over redenen waarom een project wel of
met resultaat oplevert.

14.2 Behoefte het grootst aan projecten over algemene
criminaliteitspreventie
Hoewel tweederde (66%) van de instellingen op het gebied van cultuur geen behoefte
hebben aan deelname aan projecten, bestaat er een omvangrijke groep (34%)
organisaties die is geinteresseerd in deelname aan projecten. Hierbij worden
projecten over criminaliteitspreventie in algemene zin het meest genoemd.
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39 I Bereidheid tot deelname aan projecten
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Bron: NIPO, 2000
Basis: alle instellingen op het gebied van cultuur (n=256)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)

14.2.1 Ernst problematiek geen aanleiding tot deelname aan projecten
De belangrijkste reden om Met deel te nemen aan projecten is de perceptie dat
criminaliteit geen ml van betekenis speelt bij de bedrijfsvoering. Daarnaast geven
. instellingen aan niet op de hoogte te zijn van georganiseerde projecten.
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40 I Reclenen om niet te participeren in projecten
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Z1105 I Monitor Bedrijven en Instellingen I

NIPO

Consult Amsterdam I juli 2000 I 57

Deelrapport 3: Overige dienstverlening
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15 Ruim een kwart van de overige dienstverlenende
instellingen heeft te maken met criminaliteit;
merendeel ziet criminaliteit niet als een
probleem
In dit deelrapport bespreken wij de criminaliteits- en veiligheidssituatie binnen de
branche overige dienstverlening. De bran.che overige dienstverlening omvat
organisaties op het gebied van recreatie (kansspelen, loterijen, speelautomaten en
hengelsport) maar ook werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties,
levensbeschouwelijk organisaties (zoals religieuze organisaties), politieke organisaties
en overige organisaties zoals hobbyclubs, gezelligheidsverenigingen en steunfondsen.
Ten slotte omvat deze branche bedrijven die zich bezighouden met reiniging van
kleding en textiel, uitvaartverzorging en overige vormen van dienstverlening.
Ruim een kwart (28%) van alle overige dienstverlenende bedrijven heeft de afgelopen
12 maanden te maken gehad met een of meer vorrnen van criminaliteit.
De verschillende vormen van criminaliteit, waar deze branche mee te maken heeft,
komen in het vervolg van deze deelrapportage aan de orde. Voor alle vormen van
criminaliteit geldt dat de bedrijven die slachtoffer zijn, meerdere keren per jaar
slachtoffer zijn van eenzelfde delict (herhaald slachtofferschap). Een op de tien
ondememingen (10%) is meervoudig slachtoffer, dat wil zeggen dat het bedrijf
getroffen wordt door meer dan een soort criminaliteit.

41 I (Meervoutlig) slachtofferschap cmder overige dienstverlenende bedrijven
Percentage ondernemingen dat slachtoffer is van ..

0 delicten
1 soon delict
2 soorten delicten
3 of meer soorten delicten
Totaal
Basis: alle bedrijven (n=443)
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De meerderheid van de overige dienstverlenende instellingen ziet criminaliteit niet
als een ernstig probleem voor de onderneming.

42 I Ernst van de crimindliteitsproblematiek voor de overige dienstverlening

4%

ernstig probleern
0 enigszins een probleem
O geen probleem

Bron: NIP°, 2000
Basis: alle bedrijven (n=443)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen voorgelezen)
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16 Systematiek ontbreekt bij registreren
criminaliteit

16.1 Bij ruim vier op de lien bedrijven meldt personeel
criminaliteit altijd aan leiding
De geconstateerde criminaliteit wordt bij vier op de lien bedrijven en ondememingen
(41%) altijd aan de leiding gemeld. Binnen 20% van de bedrijven meldt het personeel
criminaliteit met aan de leiding. Bij een klein deel (3%) van de bedrijven meldt het
personeel criminaliteit meestal aan de leiding. Binnen ruim een derde deel (35%) van
de bedrijven is niet bekend of medewerkers crirninaliteit wel of met melden.

16.2 Een vijfde van de overige dienstverlenende instellingen
registreert criminaliteit
Hoewel bij 41% van de bedrijven het personeel de geconstateerde criminaliteit meldt
aan de leiding, registreert een vijfde van de ondernemingen (20%) deze delicten.

16.3 Bijhouden aangiften meest gebruikte registratiemethode
Onder de instellingen die crirninaliteit vastleggen, is het bijhouden van de aangiften
de meest gebruikte methode (49%). Ruim een derde (36%) van de instellingen die
criminaliteit vastleggen, hanteert hiervoor een eigen registratiesysteem.
Een op de den instellingen (9%) registreert de verzekeringsclaims.
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17 Tweederde van de overige dienstverlenende
instellingen treft preventiemaatregelen
Tweederde (64%) van de overige dienstverlenende bedrijven treft maatregelen ter
voorkoming van criminaliteit.

17.1 Extra sloten en alarmen meest toegepaste
preventiemaatregelen
De preventiemaatregelen die door minstens 10% van de bedrijven zijn toegepast, zijn
weergegeven in de onderstaande tabel.

43 I De meeste toegepaste preventie maatregelen
Maatregel

40
Extra sloten
32
Alarm luid
29
Alarm stil
15
Hekwerken
11
(Waa k)hond
10
Camera's / infrarood
Bron: NIPO, 2000
Basis: treft preventiemaatregelen (n=309)

Open vraag (geen antwoordcategorieen voorgelezen)

17.2 Overige dienstverlening investeert 31,5 miljoen in
preventiemaatregelen
De helft van de bedrijven (49%) die preventieve maatregelen treffen om gebouwen en
terreinen te beveiligen ziet de met deze maatregelen gepaard gaande kosten met als
investering ter voorkoming van criminaliteit. Wellicht gaat het in de ogen van deze
ondememingen om gebruikelijke kosten voor huisvesting (op een deur hoort nu
eenmaal een slot te zitten). Gemiddeld besteden de bedrijven die
preventiemaatregelen treffen hieraan fl. 7.000 per bedrijf.
Wanneer we de investering in preventiemaatregelen van de afzonderlijke bedrijven
doorberekenen naar de gehele sector, schatten 7 we het totale bedrag dat de branche
overige dienstverlening uitgeeft aan preventiemaatregelen op grofweg fl. 31,5
miljoen.

7

Eenbeschrijving van de berekening van deze en andere schattingen is opgenomen in bijlage 5.
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18 Vemielingen meest gepleegd delicte tegen
overige dienstverlenende instellingen
In dit hoofdstuk komt het slachtofferschap van overige dienstverlenende bedrijven
aan de orde. Overige dienstverlenende organisaties kunnen in aanraking komen met
verschillende vormen van criminaliteit. Hieronder bespreken wij het slachtofferschap
in deze branche van de volgende delicten:
• inbraak;
• diefstal;
• vemielingen;
• fraude;
• computercriminaliteit;
• overige criminaliteit.
Wanneer de resultaten gebaseerd zijn op een gering aantal ondervraagde
bedrijfsvestigingen, behoeven deze resultaten en daarop gebaseerde conclusies enige
nuancering. Hiervoor gebruiken wij de volgende criteria:
• bij een basis van n > 40 presenteren wij, wanneer relevant, de resultaten in
grafieken;
• bij een basis van n <40 maar 20 presenteren wij de dyers in de vorm van een
tabel. Om toch enig inzicht te geven in de mate waarin bepaalde uitkomsten
voorkomen, presenteren wij de percentages tussen haakjes;
bij een basis van n <20 doen wij geen uitspraken in de vorm van cijfers (aantallen,
percentages, gemiddelden, bedragen.

18.1 Vernielingen meest voorkomende vorm van crirninaliteit
Van de onderzochte vormen van criminaliteit komt vernieling het meest voor, op de
voet gevolgd door diefstal en inbraak. Bijna alle vormen van criminaliteit kennen in
meerdere of mindere mate een vorrn van herhaald slachtofferschap.
De onderstaande tabel bevat het percentage instellingen dat door deze vorm van
criminaliteit wordt getroffen. Waar de basis dit toelaat vermelden we ook de
gemiddelde frequentie waarrnee getroffen bedrijven met dit delict te maken hebben.
Daar waar mogelijk geven we ook een schatting van het totaal aantal delicten in de
branche.
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44

I Overige dienstverlening: slachtofferschap, frequentie en schatting totaal aantal delicten
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Basis % slachtoffer: alle bedrijven (n=443); computercriminaliteit (n=369)
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Diefttal

Onder diefstal verstaan we het wegnemen van zaken die eigendom zijn van het
bedrijf of instelling. Het kan hier zowel gaan om diefstal door het eigen personeel als
om diefstal door derden. Om eventuele dubbeltellingen te voorkomen rekenen we de
gestolen goederen bij inbraak met onder diefstal mee. Bij een derde van de diefstallen
(32%) gepleegd tegen overige dienstverlenende instellingen gaat het (ook) om diefstal
van prive-bezittingen.
Vernielingen, brandstichting en graffiti

Hieronder verstaan we:
* opzettelijke vernieling
• brandstichting, of
• het aanbrengen van graffiti
aan gebouwen, op transportmiddelen of andere eigendommen. Onder dergelijke
beschadigingen verstaan we het opzettelijk beschadigen van bezittingen van
bedrijven waarbij de dader met handelt uit winstbejag.
Fraude

Onder fraude verstaan we bedrog zoals het vervalsen van documenten of het op een
andere manier ontduiken van voorschriften, met als oogmerk het bedrijf of de
instelling te benadelen. Hierbij moet worden aangetekend dat aleen geconstateerde
gevallen van fraude gerapporteerd kunnen worden. Bovendien kan een deel van de
instellingen, vanwege het afbreukrisico, terughoudend zijn om de onderzoekers op de
hoogte te stellen van geconstateerde gevallen van fraude. Het werkelijke percentage
bedrijven dat met fraude te maken heeft, kan dus hoger liggen dan hier vermeld.
Computercriminaliteit
Bij computercriminaliteit komen virussen het meeste voor. Misbruik van
gegevensbestanden of onklaar maken van personal computers, netwerken en
mainframes zijn andere vormen van computercriminaliteit
Overige vormen van criminal iteit

Naast inbraak, diefstal, vernielingen, fraude en computercriminaliteit hebben de
dienstverlenende organisaties te maken met andere vormen van criminaliteit
De meest genoemde vorm van overige criminaliteit is bedreiging. Andere genoemde
criminaliteitsvormen zijn beroving en afpersing. Criminaliteit tegen gasten of
bezoekers wordt sporadisch genoemd.

18.2 Dader meestal een onbekende van de instelling
Binnen bedrijven die het slachtoffer zijn van een bepaalde vorm van criminaliteit is
weinig zicht op de mogelijke dader. In de meeste gevallen is de dader een onbekende
van de vestiging. De onderstaande tabel bevat gegevens over de meest genoemde
soorten daders.
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45 I Soorten daders per criminaliteitsvorm
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18.3 Inbraak heeft de meeste schade tot gevolg
De schade die overige dienstverlenende bedrijven ondervinden als gevolg van
criminaliteit valt op te splitsen in directe en indirecte schade. De directe schade
betreft de directe kosten die zijn gemaakt voor vervanging, reparatie en dergelijke
ongeacht het bedrag dat is gedekt door de verzekering. Van indirecte schade is sprake
wanneer een instelling als gevolg van criminaliteit bijvoorbeeld vertraging oploopt in
de levering van producten en diensten. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van
de sector blijkt dat indirecte schade geen belangrijke rol speelt in deze sector. Om
deze reden maalct indirecte schade geen deel uit van het onderzoek.
lnbraak, diefstal en vernieling, brandstichting en graffiti leiden bijna altijd tot directe
schade. Overige vorrnen van criminaliteit leiden niet altijd tot financiele schade. De
onderstaande tabel geeft een beeld van de omvang van directe schade die bedrijven
lijden als gevolg van de genoemde delicten.
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46 I Directe schade van de verschillende vormen van criminaliteit
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Onderstaande tabel bevat de gemiddelde schade en de totale schade voor overige
dienstverlenende organisaties per criminaliteitsvorm. Sommige berekeningen zijn
gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen (kleiner dan 40). Deze bedragen zijn
indicatief en daarom tussen haakjes geplaatst. Indien het aantal waarnemingen
kleiner is dan 20 zijn er geen cijfers opgenomen.
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47 I Gemiddelde en totale schade per delicttype

Basis
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per instelling

voor de gehele branche

die slachtoffer wordt
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n=71
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Diefstal
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n=71

2.600

2,7 miljoen
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n=9
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Bron: NIPO, 2000
Basis: zie per categorie
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19 Meldings- en aangiTtegedrag wisselt per
delicttype

19.1 Percentage instellingen dat meldt of aangifte doet het
hoogst bij inbraak
Het melden van een delict onderscheiden we van het doen van aangifte.
Daadwerkelijk aangifte doen houdt in dat op het politiebureau een proces-verbaal of
een standaard aangifteformulier is opgemaakt en ondertekend.
Onderstaande tabel heeft overige dienstverlenende instellingen die slachtoffer zijn
geworden van criminaliteit. De tabel bevat gegevens over:
• meldingsgedrag;
• aangiftegedrag;
• de frequentie waarmee getroffen bedrijven jaarlijks aangifte doen;
• het totaal aantal aangiften voor de branche (schatting).
Volgens de eerder genoemde criteria worden cijfers niet, of tussen haakjes, vermeld
wanneer de basis hiertoe aanleiding geeft.

48 I Meldings- en aangiftegedrag per delicttype
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19.2 Overige dienstverlenende instellingen melden diefstal en
vernielingen niet vanwege de geringe schade
Diefttal

De instellingen die slachtoffer zijn van een diefstal en dit niet melden bij de politie
geven als belangrijkste reden de te lage schade als gevolg van die diefstal (valt binnen
het eigen risico). Andere belangrijke redenen zijn een gebrek aan tijd, de verwachting
dat de politie geen actie zal ondernemen en de verwachting dat de verzekering de
schade niet zal vergoeden.
Vernielingen

De belangrijkste reden volgens bedrijven die slachtoffer zijn van een vernieling om
geen criminaliteit niet te melden is het felt dat de schade te klein is en binnen eigen
risico valt. Ander redenen zijn a) de verwachting dat de politie geen actie zal
ondememen, b) de verwachting dat de verzekering de schade niet zal vergoeden en c)
een gebrek aan tijd.
Inbraak, fraud, computercrimaniliteit en overige vormen van criminaliteit
Gezien het beperkte aantal ongewogen instellingen dat slachtoffer is van deze
delicten, maar hier geen melding van doet bij de politie, kunnen we niets zeggen over
de redenen waarom instellingen deze delicten niet melden bij de politie.

19.3 Meerderheid overige dienstverlenende instellingen
tevreden over afhandelen meldingen door politie
In vorige paragraaf is vastgesteld dat het aangiftegedrag wisselt per delict. Van alle
overige dienstverlenende bedrijven heeft 20% het afgelopen jaar een of meer delicten
gemeld, en heeft 10% van een of meer delicten in officiele zin aangifte gedaan op het
politiebureau. Van de bedrijven die aangifte doen, wordt een lcwart (26%) op een later
moment door de politie geinformeerd over de loop van de zaak.
De meerderheid van de instellingen (62%) is over het geheel genomen tevreden of
zelfs zeer tevreden over de !nattier waarop de politie die meldingen van delicten
afhandelt. Bijna vier op de tien (37%) ondernemingen die de politie op de hoogte
hebben gesteld van voorgevallen criminaliteit zijn niet echter (uitgesproken) tevreden
over de politie.
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49 I Mate van tevredenheid met het afhandelen van meldingen door de politie
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37
Zeer ontevreden
Weet niet
99
Totaal
Bron: NIPO, 2000
Basis: meldt een of meer delicten bij de politie (n=107)

19.4 Vooral snelheid politie reden tot tevredenheid
Bedrijven die te spreken zijn over het optreden van de politie geven hiervoor als
meest genoemde redenen de sneleheid waarmee de politie de melding afhandelt en
het probleemoplossend vermogen van de politie.

50 I De meest genoemde red enen voor tevredenheid

30
Snelheid
probleemoplossend vermogen
27
op alle punten tevreden
9
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8
4
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4
kennis van zaken
3
Correcte opstelling
2
contacten met politie
preventie
1
Bron: NIPO, 2000
Basis: meldt een of meer delicten en is tevreden over de politie (n=66)

Instellingen die met tevreden zijn over het optreden van de politie geven als
belangrijkste redenen hiervoor dat de melding geen zichtbaar resultaat oplevert. Ook
de indruk dat de politie geen actie onderneemt speelt een rol bij ontevreden
instellingen.
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20 Minderheid overige dienstverlenende bedrijven
laat zich adviseren
Van alle overige dienstverlenende organisaties laat 15% zich adviseren op het terrein
van criminaliteitspreventie en veiligheid.

20.1 Elektronische beveiliging meest populaire adviesterrein
In veruit de meeste gevallen hebben de ingewonnen adviezen te maken met
elelctronische beveiliging van de vestiging en het voorkomen van diefstal door
derden.

511 Adviesterreinen

electronische beveiliging vestiging

79

preventie diefstal door derden

8 61

beveiliging bedrijfsgegevens / computezbestanden

39

preventie diefstal eigen personeel

25

preventie vandalisme

23

openbare orde problemen

13

preventie graffiti

47

anders rA 4
I

I

0

10

20

30 40

50 60

70 80

90%

Bron: NIPO, 2000
Basis: laat zich adviseren (n=81)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen)

20.2 Overige dienstverlenende organisaties laten zich meestal
adviseren door beveiligingsbedrijven
Voor advies kloppen overige dienstverlenende bedrijven meestal aan bij private
beveiligingsbedrijven en de politie. Ongeveer een kwart van de ondernemingen die
door de politie is geadviseerd, krijgt dit advies naar aanleiding van een aangifte.
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52 I Adviserentie partijen

38

beveiligingstedrijf

28

politie

verzekering

ander extern bureau

brandweer

ondernemersvereniging

eigen beveiligingsexpert

antlers
5

10

15

20

25

30

35

40 %

Bron: NIPO, 2000
Bron: laat zich adviseren (n=81)
Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen)

20.3 Driekwart van de overige dienstverlenende instellingen
heeft geen behoefte aan advies
Bij 75% van de overige dienstverlenende bedrijven bestaat geen behoefte aan advies
op het gebied van criminaliteitspreventie.
20.3.1 Ernst problematiek vormt geen aanleiding voor adviesbehoefte
Het uitblijven van de adviesbehoefte wordt voomarnelijk veroorzaalct doordat
openbare orde- en criminaliteitsproblemen geen rol spelen bij de bedrijfsvoering. Len
andere reden om geen (extra) advies te willen is dat ondememingen zelf de benodigde
kennis in huis (denken te) hebben.
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53 I Red enen om geen ad vies te willen

criminaliteitsproblemen
spelen geen rol

72

zelf benodigde expertise in
huis

12

is reeds voldoende
geadviseerd

8

3

heeft geen zin

geen geld voor 1

anders

11

0

10

20

30

40

50

60

70

80%

Bron: NIPO, 2000
Basis : geen behoefte aan advies (n=263)
Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen)

20.3.2 Twee op de lien bedrijven hebben behoefte aan advies; hierbij is
advies over het beveiligen van bedrijfsgegevens het meest gewild

Hoewel de meerderheid van de overige dienstverlenende organisaties om
bovengenoemde redenen geen behoefte heeft aan advies, heeft een kwart (25%)van de
overige dienstverlende instellingen wel een adviesbehoefte.
De grootste behoefte blijkt te bestaan uit advies over het beveiligen van
bedrijfsgegevens en/of computerbestanden.
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54 I Terreinen waarop (meer) &Ivies gewenst is

beveiliging
bedrijfigegevens

' A'

preventie diefstal door
y
derden
openbare orde probleem
preventie vandalisme

vs

electronische beveiliging
vestiging
preventie aiminaliteit
tegen bezoekersigasten
preventie graffiti

WA
r

preventie diefstal door
eigen personeel
geen behoeft aan sneer
advies

75
0

10

20

30

40

50

70

60

80%

Bron: NIP°. 2000
Basis: alle bedrijven (n=443)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen)
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21 Weinig •bedrijven participeren in projecten
Een klein deel van de overige dienstverlenende organisaties (4%) participeren in
projecten op het gebied van bestrijding van criminaliteit, openbare orde en veiligheid.
Gezien het kleine aantal ondernemingen dat deelneemt aan projecten (n=15) kunnen
we geen uitspraken doen over de ervaringen van deze bedrijven.

21.1 Behoefte aan algemene criminaliteitspreventieprojecten
het grootst
Drielcwait van de overige dienstverlenende organisaties (75%) heeft geen behoefte aan
deelname aan projecten over criminaliteitsbestrijding. Onder de groep die wel zou
deelnemen is het animo het grootst voor projecten over criminaliteitspreventie in het
algemeen.

55 I Bereidheid tot deelname aan projecten
.■•■

preventie algemeen

14
•••■•

orngevin

11

gebouw

11

vandalisme

openbare orde

graffiti bestrijding V4 6
■•■•

andere projecten

2

A 71

geen behoefte aan project
10

20

30

40

SO

60

70

80 %

Bron: NIPO, 2000
Basis: alle bedrijven (n=443)
Gesloten vraag (antwoordcategorieen opgelezen)

21.1.1 Ernst problemaliek geen aanleiding tot deelname aan projecten
De belangrijkste reden om met te participeren in projecten is de perceptie van de
isntellingen dat criminaliteit geen rol van betekenis speelt bij de bedrijfsvoering.
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56 I Refienen out niet te participeren in project en

aiminaliteit geen
probleem

niet bekend met projecten

54

nsssa

28

A 10

te laat op de hoogte gesteld

A

onvoldoende tijd

verwachten peen v.
voordelen

bedrijf te klein

te duur

0

10

20

30

40

50

60%

Bron: NIPO, 2000
Basis: geen behoefe aan projecten (n=418)
Open vraag (geen antwoordcategorieen opgelezen)
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Bijlage 1

Disproportionele stratificatie en herweging
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Disproportionele stratificatie en herweging
De structuur van zakelijke markten wordt gekenmerkt door een scheve verdeling: er
zijn heel veel kleine bedrijven en instellingen en relatiefweinig grote
ondememingen. Ook de verdeling over sectoren en branches is ongelijkmatig. Om
over de afzonderlijke branchegroepen, sub-branches en regio's betrouwbare en valide
uitspraken te lcunnen doen, is de steekproef disproportioneel gestratificeerd naar
grootteklasse, politieregio en sub-branche.
Disproportionele stratificatie houdt in dat, om voldoende waamemingen te
realiseren, gecorrigeerd wordt voor penetratiecijfers. Bepaalde categorieen
(bijvoorbeeld: grote ondememingen) 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.
De herweging gebeurt aan de hand van de NIPO 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
etc.). De informatie uit de Business Monitor wordt onder andere gebruikt om het
Handelsregister te corrigeren en voor bedrijven in de diverse sectoren van het
bedrijfsleven bestaanskansen te bepalen. Met deze bestaanskansen berekent het NIPO
de werkelijke omvang en samenstelling van het Nederlandse bedrijfsleven.
Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de NIPO Business Monitor verwijzen
wij naar het Handboek Monitor Bedrijven en Instellingen.
Ongewogen en herwogen cijfers

De steekproef is herwogen op branche, bedrijfsgrootte en regio. Op grond van
gegevens uit de NIPO Business Monitor schatten wij dat in de sector cultuur, recreatie
en overig dienstverlening ruim 25.000 bedrijfsvestigingen (25.035) actief zijn. Voor de
bovengenoemde achtergrondkenmerken vermelden wij hieronder zowel de gewogen
als de ongewogen cijfers voor de sector cultuur, recreatie en overig dienstverlening.

57 I Branche

Branche

Ongewogen
%
Abs.

Gewogen
Abs.
%

Sport

301

30

4484

18

Cultuur

256

26

12643

51

Overige dienstverlening

443

44

7908

32

Totaal

1000

100

25035

100
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58 I Klasse werkzame personen

Ongewogen

Gewogen

Masse werkzame personen

abs.

%

abs.

%

1

326

33

11547

46

2-4

368

37

8752

35

5-9

119

12

2385

10

6

1719

7

10-19

82

20+

105

11

633

3

1000

100

25035

100

Totaal
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59 I Politieregio

Politieregio

Ongewogen
%
Abs.

Gewogen
Abs.
%

(1) Groningen

36

4

768

3

(2) Friesland

38

4

706

3

(3) Drenthe

37

4

577

2

(4) Usselland

34

3

545

2

(5) Twente

48

5

718

3

(6) Noord- en Oost-Gelderland

44

4

1162

5

(7) Gelderland-Midden

41

4

916

4

(8) Gelderland-Zuid

42..

4

735

3

(9) Utrecht

47

5

1939

8

(10) Noord-Holland-Noord

38

4

1045

4

(11) Zaanstreek-Waterland

38

4

455

2

(12) Kennemerland

36

4

904

4

(13) Amsterdam-Amstelland

43

4

3062

12

(14) Gooi en Vechtstreek

35

4

1129

5

(15) Haaglanden

39

4

1376

5

(16) Hollands Midden

54

5

1139

5

(17) Rotterdam-Rijnmond

48

5

1504

6

(18) Zuid-Holland-Zuid

40

4

493

2

(19) Zeeland

27

3

511

2

(20) Midden- en West-Brabant

46

5

1568

6

(21) Brabant-Noord

49

5

872

3

(22) Brabant-Zuid-Oost

36

4

867

3

(23) Limburg-Noord

37

4

692

3

(24) Limburg-Zuid

35

4

819

3

(25) Flevoland

32

3

532

2

1000

100

25035

100

Totaal
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Bijlage 2

Profiel van de sector
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Profiel van de sector Cultuur, recreatie en overige
dienstverlening
In totaal zijn 1.000 bedrijven in de sector Cultuur, recreatie en overige
dienstverlening ondeivraagd. De resultaten van deze gesprekken zijn herwogen naar
regio, bedrijfsgrootte en branche. Op grond van gegevens uit de NIPO Business
Monitor schatten wij dat in de sector Cultuur, recreatie en overige dienstverlening
circa 25.000 bedrijfsvestigingen (25.035) actief zijn.
Vier sub-branches

Binnen de sector cultuur, recreatie en overige dienstverlening onderscheiden we drie
categorieen of branches:
1) Sport
2) Cultuur
3) Overige dienstverlening

In de inleiding worden deze branches in meer detail beschreven.
Besclutving van de populatie op een aantal achtergrondkenmerken

Deze bijlage beschrijft de ondervraagde bedrijven uit de sector cultuur, recreatie en
overige dienstverlening op grond van een aantal achtergrondkenmerken.

60 I Klasse werkzame personen

3%

46%

12IEenmanszaak
CI 2-4 werknemers
CI 5-9 werknemers
CI 10-19 werknemers
Ea 20 of meer werknemers

Bron: NIPO, 2000
Basis: Alle bedrijven (n=1.000)
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611 Regio

8%

ElWest
0 Zuid
52

0 Oost
CI Noord

Bron: NIPO, 2000
Basis: alle bedrijven (n=1.000)

62 1 Geografische Egging

abs.
In het centrum van een stedelijke agglomeratie

8734

35

Aan de rand van een stedelijke agglomeratie

10142

41

Buiten een stedelijke agglomeratie

6131

24

Anders

28

0

Totaal

25007

100
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63 I Functie respcmclent in de vestiging

Functie

abs.

%

Eigenaar

16455

66

Directeur

4662

19

Echtgeno(o)t(e) van de directeur

710

3

Financieel directeur

151

1

93

0

Hoofd financiele afdeling

26

0

1443

6

Voorzitter / bestuurslid

119

0

Administratief medewerker

198

1

Financiele controleur
Bedrij fsleider

71

0

1069

4

38

0

25035

100

Secretaresse
Anders
Geen opgave
Totaal

64 I Omzet 1999 (excl. BTW) x fl. 1.000.000

Omzet

abs.

%

200-499

21

0

100-199

22

0

50-99

37

0

40-49

17

0

30-39

0

0

20-29

14

0

10-19

114

0

5-9,9

252

1

2-4,9

900

4

1-1,9

1293

5

0,5-0,9

1351

5

0,1-0,5

5245

21

<0,1

7769

31

Weet niet/geen antwoord

8001

32

25035

100

Totaal

De gemiddelde omzet bedraagt fl. 1,5 mm n gulden.
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65 Aard van de locatie van de vestig-ing

Kantorencomplex

abs.

%

610

2

Handelscentrum of bedrijfsverzamelgebouw

684

3

Winkelcentrum

1769

7

Bedrijfs- of industrieterrein

1428

6

Afzonderlijk kantoorgebouw of bedrijfspand

4416

18

Bedrijf in woonhuis

12575

50

Sportaccomodatie

1817

7

Recreatieterrein

1018

4

Anders

717

3

Totaal

25035

100
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Bijlage 3

Nielsen-gebieden en politieregio's
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66 I Nielsen-gebieden en de bijbehorende politieregio's

Nielsen Politieregio
Noord
Noord
Noord
Oost
Oost

Oost
West
West

West*

Zuid
Zuid

Zuid

(01) Groningen
(02) Friesland
(03) Drenthe
(04) Ijsselland
(05) Twente
(06) Noord- en Oost Gelderland
(7) Gelderland Midden
(8) Gelderland Zuid
(25) Flevoland
(09) Utrecht
(10) Noord-Holland-Noord
(11)Zaanstreek-Waterland
(12)Kennemerland
(13)Amsterdam-Amstelland
(14)Gooi en Vechtstreek
(15) Haaglanden
(16)Hollands Midden
(17)Rotterdam-Rijnmond
(18)Zuid-Holland-Zuid
(19) Zeeland
(20) Midden- en West Brabant
(21)Brabant-Noord
(22)Brabant Zuid-Oost
(23) Limburg-Noord
(24) Limburg-Zuid
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Bijlage 4

Respons
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Respons
Deze bijlage beschrijft de procedures die zijn gevolgd om de lcwaliteit van de respons
te controleren. Ofschoon de methodes van steekproeftreklcing het gevaar van
selectiviteit zoveel mogelijk beperken, blijkt in de onderzoekspraktijk 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 in sterke mate bepaald door de betrokkenheid bij en de interesse in het
onderwerp. Hoe groter de interesse in en betrokkenheid bij een bepaald onderwerp,
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.
Hoogte respons

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

67 I Respons en non-respons
Abs.

Perc.

1000

42%

Geen gehoor/ in gesprek/ antwoordapparaat

313

13%

Weigering persoon ziek/afwezig

288

12%

Weigering te druk/geen tijd

591

26%

Weigering principieel

106

4%

Overige weigeringen

68

3%

2366

100%

Geslaagd

Niet geslaagd:

Totaal
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Wanneer we de categorie "geen gehoor / in gesprek / antwoordapparaat" buiten
beschouwing laten, kijken 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. Er zijn geen grote regionale of sectorverschillen te ontdekken in
de netto respons.

And 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. Mn deze laatste groep bedrijven (weigeraars) is een vraag
gesteld, namelijk: of in de afgelopen 12 maanden aangifte is gedaan (op het
politiebureau). Dit cijfer is voor de verschillende branches en grootteklassen
vergeleken met de aangifte-cijfers van bedtven die wel aan het onderzoek
deelnamen.

68 Aangifte-gedrag respondenten en weigeraars naar branche

Sport

Cultuur

Overige

Resp weig Resp weig Resp Weig
Melding

21%

(formele) aangifte 5%

19% 18% 1 13% 20%

J

9%

1

14%

10%

}

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 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.
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Met het oog op toekomstige onderzoeken is het verstandig om de zogenaamde `nonrespons-vraag' te herformuleren, zodat de vergelijking van de cijfers minder ruimte
voor interpretatie laat.
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Bijlage 5

Methodologische verantwoording
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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 vermelden.

Gepresenteerde cijfers
In de sectorrapportages worden de volgende uitkomsten verrneld:
• 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.
Berekening van de totaalschattingen

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.

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
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marge zal liggen. Voor het vaststellen van de marges hanteren wij de volgende
formules:

69 I Formules voor het vaststellen van de statistische marges

Penetratie-cijfers / percentages:
Gemiddelden (frequenties, bedragen):
rotalen (bedragen, aantallen):

1,96 • {(p(1-p))/n}
1,96 SE
1,96 N SE

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

Een aantal rekenvoorbeelden
De ongewogen steekproefgroottes worden in deze rapportage steeds vermeld. Met de
behulp van deze steekproefgrootte en de onderstaande formules (uitgezonderd de
formules die de standaardfout bevatten), kunnen de bijbehorende marges worden
berekend. Hieronder staat een aantal voorbeelden van hoe dergelijke marges kunnen
worden berekend.

Percentages
Voorbeeld: 5% van de bedrijven is getroffen door inbraak in gebouwen.
De hierbij behorende statistische marge bedraagt:
0,05 +/- 1,96* {(0,05* (1-0,05))/1010} = 0,05 4/- 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.
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 41- 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.

8 De standaardfouten zijn niet opgenomen in de rapportages. Deformule voor het berekenen van de
standaardfout is: SE = s / n. Hierbij is s = tie steekproefstanclaarddeviatie.
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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 9.
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 sector 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 sector als gevolg van inbraak in de hele populatie (afgerond) tussen
67.916.000 en 133.582.000 ligt.

9

In de sectorrapporage staan de afgeronde getallen vermeld.
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Bijlage 6

Samenstelling van de klankbordgroepen
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70 I Klankbordgroepen

Bouwnijverheid

Dhr.
Clerx
Dhr. NA. van Amstel

Algemeen Verbond Bouwbedrijf
Verenigde Infrastructuur aannemers Nederland

Vervoer, opslag en conununicatie

Mew. D.D. Gevers Deynoot - De Booy
Dhr. J. J. Paauwe
Dhr. R. Tameling
Dhr. J. Cornelisse

EVO, ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
Algemeene Schippers Vereeniging
Koninldijk Nederlands Vervoer
Verenigde Telecommunicatiebedrijven

Cultuur, recreatie en overige dienstverlening

Dhr. D.J. Verstand
Dhr. W. Meutstege
Dhr. T.J. Beije
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RECRON, Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
Gemeente Den Haag, dienst 0.C.W., Productgroep Binnensport
ICNVB District West III
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