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REDACTIONEEL

Veiligheid, Onderzoek en Openbaarheid – over
angstreductie, politieke gevoeligheden en
doofpotten

Jan Terpstra

De zorg voor fysieke en maatschappelijke veiligheid is ondenkbaar zonder specia-
listisch onderzoek en informatie. Niet alleen zijn deze nodig om zicht te krijgen op
uiteenlopende veiligheidsrisico’s, maar ook om de organisatie, uitvoering en effec-
tiviteit van gehanteerde preventieve en reactieve strategieën te kunnen evalueren
en zo nodig te verbeteren. Veiligheidszorg is echter niet alleen afhankelijk van vaak
specialistische kennis en informatie, maar ook van zoiets vaags als vertrouwen. Die
twee hebben meer met elkaar te maken dan op het eerste gezicht misschien lijkt.
Juist omdat burgers deze specialistische kennis vaak zelf niet kunnen beoordelen,
is het belangrijk dat ze moeten kunnen vertrouwen op de onafhankelijkheid,
betrouwbaarheid, kwaliteit en integriteit van onderzoek en van experts. Voor bur-
gers moeten die kennis en informatie bovendien beschikbaar en toegankelijk zijn.
Daarnaast is openbaarheid van informatie en onderzoek nodig voor een publieke
verantwoording en democratische controle op de veiligheidszorg Alleen dan zal de
veiligheidszorg leren van gemaakte fouten.

Het lijkt daarom zo simpel: openbaarheid van onderzoek en onderzoeksgegevens is
een cruciale waarde op het terrein van de veiligheidszorg. Toch is dat minder van-
zelfsprekend dan verwacht zou mogen worden. De afgelopen jaren is in ons land
een discussie gevoerd in hoeverre op basis van veiligheidsoverwegingen grenzen
moeten worden gesteld aan de openbaarheid van overheidsinformatie. Met als
argument dat de staatsveiligheid in gevaar kan komen, wordt bepleit terughoudend
te zijn met het verstrekken door de overheid van informatie over bepaalde risico’s.
Deze discussie speelde de afgelopen jaren bijvoorbeeld met betrekking tot zoge-
naamde provinciale risicokaarten. Van de daarin beschikbare informatie zouden
niet alleen burgers kunnen profiteren, maar ook (potentiële) terroristen. Een ver-
gelijkbaar argument is dat informatie niet naar buiten mag omdat zij een lopend
opsporingsonderzoek kan bedreigen. Dit zijn moeilijke argumenten, want waar ligt
hier de grens? Zo is wel voorgesteld om risico-informatie niet per internet en alleen
op papier te verstrekken. Net alsof personen met terroristische intenties zich daar-
door zouden laten afschrikken.

Nog moeilijker te verdedigen is het argument dat in bepaalde gevallen geen infor-
matie over veiligheidsrisico’s naar buiten mag worden gebracht, omdat dit gevoelens
van onveiligheid en angst onder burgers zou versterken. Het achterhouden van
informatie omdat burgers hier bang van kunnen worden, is niet alleen betuttelend,

Tijdschrift voor Veiligheid 2009 (8) 1 3



Jan Terpstra

maar deze strategie van angstreductie is ook riskant. Als de gevreesde problemen
later onverhoopt alsnog optreden, is de schade vermoedelijk vaak veel groter. Zo
ook wordt informatie over risico’s van maatschappelijke onveiligheid soms uit de
openbaarheid gehouden omdat een verscherping van tegenstellingen tussen bevol-
kingsgroepen en escalatie van conflicten worden gevreesd met de kans dat de risico-
informatie een zichzelf waarmakende voorspelling blijkt te zijn. Ook hier geldt dat
dit riskante keuzes zijn, die slecht kunnen uitvallen. Zoals de gebeurtenissen na de
Bijlmerramp in 1992 hebben geleerd, kan een gerucht of suggestie dat belangrijke
informatie wordt verzwegen jarenlang onrust veroorzaken bij burgers en het ver-
trouwen in de overheid beschadigen.

Volstrekt onacceptabel is nog een andere praktijk die op het terrein van de veilig-
heidszorg helaas ook voorkomt. Het gaat hier om situaties waarin onderzoek en
onderzoeksbevindingen uit de openbaarheid worden gehouden of selectief naar
buiten worden gebracht vanwege politieke of ambtelijke belangen en overwegingen.
Onderzoek levert dan blijkbaar een ‘onwelkome boodschap’ op, zoals Köbben en
Tromp dat tien jaar geleden noemden. Deze onwenselijke informatie probeert men
vervolgens uit de openbaarheid te houden. Alleen al geruchten dat politieke, amb-
telijke of organisatiegebonden belangen een rol spelen bij de selectie van informatie
die wel en niet naar buiten komt, kunnen het gezag van en vertrouwen in deskun-
digen en overheid schaden, zoals in 2002 gebeurde als gevolg van geruchten over
onveilige situaties bij de Nuclear Research & consultancy Group (NRG) in Petten.

Ook het Tijdschrift voor Veiligheid heeft inmiddels met deze bedenkelijke praktijk te
maken gekregen. In één van de laatste nummers van TvV is een artikel gepubliceerd
(om de auteurs niet in de problemen te brengen noem ik hier geen namen) waarbij
door de opdrachtgever (een overheidsinstantie) is geprobeerd publicatie tegen te
gaan. In dit geval was de opdrachtgever van oordeel dat de kritische toon van het
artikel niet paste in het zonnige beeld dat hij van zijn veiligheidsbeleid probeerde
te creëren. Uiteindelijk is de publicatie wel doorgegaan, maar het geval was in vele
opzichten illustratief.
Hoe vaak deze praktijk voorkomt, is onbekend. De omvang van het verschijnsel doet
er eigenlijk ook niet zo toe. Alleen al het feit dat het gebeurt, creëert een sfeer van
doofpotten en gesjoemel rond onderzoek en onderzoeksinformatie. De verdenking
van oneigenlijke belangen, van het achterhouden of selectief verstrekken van infor-
matie en van gebrekkige verantwoording kunnen het vertrouwen van burgers in de
veiligheidszorg ernstig aantasten.
Alleen bij zeer zwaarwegende redenen mag tijdelijk informatie worden achterge-
houden. Ook dan is controle daarop nodig en moet publieke verantwoording zo snel
mogelijk alsnog worden geboden.

Openbaarheid en toegankelijkheid van informatie met betrekking tot veiligheids-
risico’s en veiligheidszorg vereisen een adequaat wettelijk kader. Minstens zo
belangrijk is echter een cultuur en mentaliteit bij overheid en andere publieke
instanties waarin deze waarden als vanzelfsprekend worden nagestreefd. Met de
toegenomen betekenis van private vormen van veiligheidszorg en de groeiende
afhankelijkheid van burgers daarvan, wordt het belangrijk dat niet alleen publieke,
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maar ook private instanties aan eisen van transparantie, verantwoording en het
publiekelijk ter beschikking stellen van relevante informatie voldoen. Voor zover
het daar gaat om collectieve risico’s die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor
burgers zou ook daar openbaarheid van informatie als uitgangspunt moeten dienen.
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ARTIKELEN

De Collectieve Winkelontzegging

Loes Wesselink & Marc Schuilenburg & Patrick Van Calster

‘Shoplifters of the world, unite and take over’ (The Smiths)

In deze bijdrage onderzoeken de auteurs de Collectieve Winkelontzegging
(CWO) in Den Haag. De CWO richt zich op het voorkomen van toekomstig
overlastgevend gedrag. In 2007 is aan bijna 900 personen een CWO opgelegd,
waardoor zij de toegang werden ontzegd tot meer dan 450 ondernemingen in
de Haagse binnenstad. De auteurs stellen vragen naar de effecten van deze
maatregel. Zij laten zien dat wat door ondernemers wordt gepresenteerd als een
efficiënte oplossing voor winkeloverlast, belangrijke consequenties heeft voor
de rechtspositie van de overtreders.

Inleiding

Den Haag startte in 2005 met een nieuwe maatregel om toekomstig overlastgevend
gedrag te voorkomen: de collectieve winkel ontzegging (CWO). Wie winkelt in een
onderneming met een CWO-beleid en ongewenst gedrag vertoont, kan de toegang
tot al de winkels die het CWO-beleid onderschrijven, worden ontzegd. Wordt tevens
tot strafrechtelijke vervolging overgegaan en eindigt deze vervolging niet in een
veroordeling maar in een vrijspraak, dan heeft dit geen consequenties voor de opge-
legde winkelontzegging. Met de vrijspraak is immers nog niet aangetoond dat er
geen kans bestaat dat de betrokkene opnieuw ongewenst gedrag zal vertonen.
Daarom gaat dit soort maatregelen verder dan preventiemaatregelen. Het zijn eer-
der voorzorgsmaatregelen (vgl. Ericson 2007).
Het verschil tussen preventie- en voorzorgsmaatregelen bevindt zich in de mate van
onzekerheid waar de maatregel zich op baseert. Preventie richt zich op een daad-
werkelijk bewezen gevaar. Voorzorg richt zich eerder op het voorkomen van een
mogelijk, nog niet bewezen probleem waarvan de schade zich pas in de toekomst zal
voordoen (Pieterman 2008, 40). Niet elk gevaar kan namelijk gekend of bewezen
worden, dus een gebrek aan bewijs hoeft niet te wijzen op een gebrek aan gevaar.
Om die reden is gebrek aan bewijs geen voldoende reden om geen beschermende
maatregelen te nemen.
In 2005 won de CWO-maatregel de ‘Veiligheidsprijs’ van het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing. Sindsdien hanteert één derde van de ondernemingen in
de Haagse binnenstad een CWO-beleid. Al deze ondernemingen zijn ondergebracht
in ondernemersverenigingen, die op hun beurt bijna allemaal (17 van 20 vereni-
gingen) deel uitmaken van de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF). In totaal
gaat het om 454 ondernemingen die de winkelontzegging toepassen. Deze onder-
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nemingen variëren van kleine eenmansbedrijven tot grootwinkelketens zoals Albert
Heijn, Hema en Bijenkorf. Hoewel de term ‘winkelontzegging’ suggereert dat het
enkel om winkeliers gaat, passen ook theaters, ateliers en galerieën, een hotel, bank
(N.V. Bank Nederlandse Gemeenten), restaurants en zelfs apothekers het CWO-
beleid toe (www.bof-denhaag.nl (3)). In 2007 is in Den Haag aan 846 personen de
toegang tot deze winkels en ondernemingen ontzegd door een CWO-maatregel.
Vanuit de invalshoek van voorzorg is de CWO een interessante maatregel om te
bestuderen, temeer daar hij zich niet langer primair bedient van het strafrecht, maar
steunt op het civiel recht. Het wordt dan aantrekkelijk om te onderzoeken in welke
mate de CWO verschilt van de strafrechtelijke aanpak, wat deze civiele benadering
betekent voor de overtreder en wat de juridische en maatschappelijke consequenties
zijn. Bij dit alles hebben we aandacht voor de CWO als vorm van sociale controle en
als uitsluitingsmechanisme.
Om dit te onderzoeken hebben we gesprekken gevoerd met de preventieadviseur
van de politie Haaglanden en direct betrokken bij CWO-invoer; een lid van het
Openbaar Ministerie, dat betrokken is bij de totstandkoming van het CWO Grote
Marktstraat (onderdeel van de Haagse binnenstad); het hoofd van de particuliere
beveiliging van een grootwinkelketen in de Haagse binnenstad; een juridische
medewerker communicatie van het College Bescherming Persoonsgegevens; het
hoofd van de Invoer CWO, Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF) en het hoofd
van de winkeliersvereniging Den Haag City Center. Daarnaast hebben we beleids-
documenten geanalyseerd en hebben we vergaderingen van het bestuur Binnenstad
Den Haag bezocht waar de onderhavige problematiek aan de orde is gekomen.

Overlast in de binnenstad

De CWO-maatregel is ontstaan als een reactie op een algemeen toenemende
bezorgdheid over de veiligheid in de openbare ruimte in het algemeen. In antwoord
op stijgende criminaliteitscijfers en groeiende gevoelens van angst voor geweld is
de vormgeving van de binnenstad na de jaren tachtig in het teken komen te staan
van beheersbaarheid (Hajer & Reijndorp 2001, 9). Dit uit zich enerzijds in een breed
pakket aan nieuwe maatregelen en instrumenten, zoals videobewaking, preventief
fouilleren, samenscholingsverboden en de inzet van de BIBOB-wetgeving tegen
verdachte ondernemers en bedrijven (Vedder et al. 2007). Anderzijds dient de kwa-
liteit van de stedelijke omgeving te worden vergroot door andere partijen dan de
overheid alleen verantwoordelijk te maken voor het veiligheidsprobleem (Garland
2001, 124; Politie 2003). De politie is diefstal gaan zien als één van de gebieden
waarop actieve samenwerking tussen publieke en private actoren vruchten kan
afwerpen. Door deze veranderingen zijn nieuwe vormen van samenwerking ont-
staan om allerlei vormen van overlast tegen te gaan.
Deze samenwerkingsvormen zijn niet langer te definiëren vanuit het onderscheid
staat-burger of publiek-privaat. Het zijn, in termen van Bruno Latour (1991), ‘hybri-
den’, waarin de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de deelnemende par-
tijen opnieuw wordt uitgevonden, geformuleerd en gelegitimeerd. Een voorbeeld
van deze ‘pluralisering’ (Jones & Newborn 2006) of ‘multilateralisering’ (Bayley en
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Shearing 2001) van het veiligheidslandschap is het Keurmerk Veilig Ondernemen-
winkelgebieden (KVO-w). Het Keurmerk, een initiatief van het Nationaal Platform
Criminaliteitsbeheersing (NPC), wordt aan een gebied toegekend als het voldoet
aan bepaalde veiligheidsstandaarden. Om het gewenste niveau van veiligheid te
behalen, werken ondernemers, gemeente, politie en Openbaar Ministerie in het
KVO samen. Hierbij wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin
wordt vastgelegd dat de betrokkenen zich actief zullen inzetten om de gestelde
doelen te behalen (www.hetccv.nl (2)). De collectieve winkelontzegging is één van
de middelen die zij daarvoor hanteren.
Een CWO wordt opgelegd als een ondernemer constateert dat een persoon ‘onge-
wenst gedrag’ vertoont. ‘Ongewenst gedrag’ is een vrij rekbaar begrip. Het kan zowel
op strafbare gedragingen duiden als op hinderlijk gedrag, stelt de preventieadviseur
van de politie Haaglanden (10 maart 2008). In het laatste geval gedraagt iemand
zich bijvoorbeeld onbeschoft tegenover het winkelpersoneel. Afhankelijk van de
ernst van de gedraging wordt direct een ontzegging opgelegd of wordt eerst een
waarschuwing afgegeven. De ondernemer mag zelf besluiten of hij een waarschu-
wing geeft of een CWO oplegt. Een waarschuwing kan pas worden omgezet in een
ontzegging als er weer overlast wordt gepleegd. De ernst van de gedraging bepaalt
daarbij hoe lang de ontzegging zal gelden. Er kunnen ontzeggingen worden opgelegd
voor zes maanden of voor één jaar. Tijdens deze periode mag degene met de ont-
zegging zich niet meer in de betreffende winkel begeven, of in één van de andere
454 ondernemingen die zijn aangesloten bij de BOF. Een diefstal bij de Bijenkorf
kan zo betekenen dat ook de apotheek niet langer kan worden bezocht. Als de regel
wordt overtreden maakt de persoon zich schuldig aan lokaalvredebreuk, dat straf-
baar is gesteld in artikel 138 WvSr. Meestal wordt in geval van lokaalvredebreuk
ook een nieuwe CWO opgelegd, zodat de looptijd van de ontzegging wordt verlengd.
Daarbij is er geen maximum gesteld aan het aantal verlengingen (www.bof-den-
haag.nl (4)).
Het effect van de CWO is volgens het hoofd van de particuliere beveiliging van een
grootwinkelketen in de Haagse binnenstad (15 februari 2008) dat veelplegers weg-
blijven uit de binnenstad. Dezelfde ontwikkeling neemt ook het hoofd Invoer CWO,
Binnenstad Ondernemers Federatie (18 februari 2008) waar. Ondanks dat concrete
cijfers hierover niet beschikbaar zijn zou er volgens deze laatste momenteel een
verplaatsingseffect waarneembaar zijn, waarbij de overlast buiten het centrum van
Den Haag toeneemt en waarbij zelfs winkelcentra in andere steden een toename
van het aantal Haagse veelplegers meemaken.

De CWO concreet

In Den Haag worden drie categorieën gedragingen onderscheiden die in aanmerking
komen voor een CWO. De eerste categorie gedragingen bestaat uit lichte
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vergrijpen.1 In de proefperiode van de maatregel werd bij deze gedragingen alleen
een schriftelijke waarschuwing voor een CWO uitgereikt. Inmiddels is dit veranderd.
Volgens het hoofd van de Invoer CWO, en namens de Binnenstad Ondernemers
Federatie (BOF) nauw betrokken bij de invoering van het CWO, zijn de meeste
ondernemingen er toe overgegaan ook bij lichte vergrijpen een CWO op te leggen
(18 februari 2008). De BOF stimuleert ondernemers namelijk actief om veelvuldig
gebruik te maken van de maatregel. Actief meedoen betekent meteen bij het kleinste
vergrijp, zoals vormen van overlast en lichte overtredingen, een CWO opleggen
(hoofd Invoer CWO, Binnenstad Ondernemers Federatie, 18 februari 2008). Waar-
schuwingen worden soms nog wel uitgereikt waar het minderjarigen betreft. In 2007
kregen 39 jongeren onder de 18 jaar – waarvan er één zelfs 10 jaar oud was – een
waarschuwing opgelegd (hoofd Invoer CWO, 18 februari 2008). Is een waarschu-
wing eenmaal afgegeven, en degene die de waarschuwing heeft gekregen, pleegt een
nieuw delict of zorgt opnieuw voor overlast bij één van de aangesloten winkels, dan
volgt een CWO van zes maanden. De tweede categorie gedragingen, waarbij de
schade groter is,2 kan aanleiding geven tot een winkelontzegging voor zes maanden.
De meest ernstige categorie gedragingen, waarbij ook rekening wordt gehouden met
geweld3 leidt meestal direct tot een twaalf maanden durende ontzegging (www.bof-
denhaag.nl (4)).
Wordt een strafbare gedraging gesignaleerd – door een beveiliger, het winkelper-
soneel of een klant – dan kan in een online database worden opgezocht of de persoon
in overtreding al eerder een CWO of waarschuwing heeft gekregen. Vervolgens
wordt door de beveiliging of door een leidinggevende uit de winkel besloten of tot
ontzegging wordt overgegaan. Om officieel een ontzegging op te leggen moet een
formulier worden ondertekend door één getuige, én door degene die in overtreding
was. Weigert een overtreder het formulier te tekenen, dan mag door de winkelier
geen dwang worden toegepast, zo vertelt het hoofd van de beveiliging van een
grootwinkelketen (15 februari 2008). Echter, een tweede getuige kan vóór de over-
treder tekenen waardoor het document alsnog geldig wordt. Naast de winkelont-
zegging wordt bij een strafbaar feit aangifte gedaan bij de politie van het gepleegde
feit. Dit gebeurt zowel bij een eerste overtreding als bij lokaalvredebreuk. In het
kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft het Openbaar Ministerie de
intentie uitgesproken élke aangifte te zullen vervolgen van zowel winkeldiefstal als
lokaalvredebreuk. Dat gebeurt echter niet in alle gevallen, aldus de preventieadvi-
seur van de politie Haaglanden (10 maart, 2008). Zeker voor kleine vergrijpen is het

1 Het gaat hier om overlast, poging tot oplichting of valsheid in geschrift, poging tot diefstal, diefstal
voor een bedrag tot € 50, beledigen of bedreigen van personeel en/of winkelbezoekers zonder
geweld, vernieling met schade onder € 100 en vandalisme met schade onder € 100 (www.bof-den-
haag.nl (4)).

2 Deze categorie bestaat uit oplichting of valsheid in geschrifte voor een bedrag tot € 250, diefstal
voor een bedrag tot € 250, vernieling met schade tot € 200 en vandalisme met schade tot € 200
(www.bof-denhaag.nl (4)).

3 De derde categorie omvat oplichting of valsheid in geschrifte vanaf een bedrag van € 250, diefstal
vanaf € 250, beledigen of bedreigen met geweld van personeel en/of winkelbezoekers, mishandelen
van personeel en/of winkelbezoekers en vernieling met schade vanaf € 200 (www.bof-denhaag.nl
(4)).
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niet altijd wenselijk een zaak aan te brengen bij de politie. Toch wordt die gedachte
niet door iedereen gedeeld. In tegenstelling tot de preventieadviseur van de politie
Haaglanden stelt het hoofd van de Invoer CWO bij de BOF (18 februari 2008): ‘Al
stelen ze een pepernoot, er wordt een zaak van gemaakt.’
Lidmaatschap van een ondernemersvereniging is een voorwaarde om het CWO-
beleid te kunnen hanteren. De vereniging van ondernemers maakt het mogelijk de
ontzegging niet in slechts één winkel op te leggen, maar gelijktijdig voor álle aan-
gesloten ondernemingen. In theorie zou bij een ontzegging zelfs in filialen van de
aangesloten winkels elders in Nederland de toegang geweigerd kunnen worden. De
preventieadviseur van de politie Haaglanden vermoedt dat een dergelijke uitbrei-
ding door een rechter zou worden beschouwd als niet-proportioneel (10 maart
2008). Wanneer iemand besluit een dergelijke ontzegging aan te vechten, zou deze
volgens de respondent ongeldig worden verklaard. Lidmaatschap van een onder-
nemersvereniging is overigens niet alleen een voorwaarde voor deelname aan de
maatregel. Het houdt meteen in dat een aangesloten winkelier de maatregel ook
actief ondersteunt. De samenwerking in het KVO-w is niet vrijblijvend. In Den Haag
is een protocol ingevoerd waaraan de deelnemers zich moeten ‘conformeren’. In dit
protocol stellen de partijen zich onder andere tot doel de veiligheid van de binnen-
stad te verbeteren, winkeldiefstal en overlast tegen te gaan, een ‘preventieve uit-
straling te hanteren’ en overlastveroorzakers te ontmoedigen (www.bof-denhaag.nl
(4)). Niet iedereen is vrijwillig deze overeenkomst aangegaan. Het hoofd van de
Invoer CWO bij de BOF legt uit dat bepaalde winkels in winkelcentra verplicht lid
zijn van een ondernemersvereniging en daarmee automatisch zijn gebonden aan
het KVO-w protocol, én de bijbehorende CWO-maatregel (18 februari 2008).
Op de vraag of alle winkeliers in de binnenstad zouden moeten meedoen aan het
CWO-beleid, antwoordt het hoofd van de winkeliersvereniging Den Haag City Cen-
ter: ‘Nou, moet, moet, het is alleen maar in je eigen voordeel’ (19 februari 2008).
Het belangrijkste voordeel voor een winkelier is dat zijn derving vermindert door
afname van diefstal, wat volgens alle betrokkenen één van dé effecten is van het
beleid. Maar de samenwerking biedt ook andere voordelen. In de eerste plaats kan
particuliere beveiliging groter, en vaak met korting, worden ingekocht als een com-
plete winkelstraat deelneemt aan het KVO-w. In de tweede plaats adverteert het
CCV op zijn site met verzekeringskorting bij toepassing van de maatregel. Dit is
echter nog nooit toegekend, stelt de vicevoorzitter van de BOF, tijdens het overleg
van het bestuur Binnenstad Den Haag (3 maart 2008). Wel heeft het Verbond van
Verzekeraars toegezegd eenmalig een bedrag uit te keren als het KVO-certificaat
wordt verlengd, waarbij als voorwaarde is gesteld dat dit bedrag wordt besteed aan
het onderwerp ‘veiligheid’. In de derde plaats biedt de overheid subsidiemogelijk-
heden en kunnen fiscale voordelen worden ontleend aan participatie. In de vierde
plaats is de inspanning van gemeente en politie bij overlast gegarandeerd. Door geen
lid te zijn van de winkeliersvereniging sluiten een aantal winkeliers zichzelf buiten
en dat is jammer, benadrukt het hoofd van de winkeliersvereniging City Center (19
februari 2008). ‘Als ze niet mee zouden doen, dan zou ik dat niet begrijpen.’
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Voor(bij) het strafrecht…

Vanouds wordt diefstal of ernstige vormen van overlast aangepakt via het klassieke,
op repressieve leest geschoeide strafrecht. De wortels van dit klassieke strafrecht
liggen in de Franse revolutie. Terugblikkend kunnen twee belangrijke kenmerken
worden onderscheiden van dit klassieke strafrecht. Enerzijds diende het strafrecht
de controle van de staat. Het waarborgde de rechtspositie van de burgers tegenover
de staat. Juist het belangenconflict tussen de staat en de burger, zo benadrukte
Peters (1972) in zijn oratie Het rechtskarakter van het strafrecht, is het structurele
principe van het strafproces. In de afstand tussen staat en burger, dus in de ruimte
van dit conflict, kan de legitimiteit van het handelen van de staat worden getoetst
aan de hand van procedurele normen en rechtsbeginselen als ‘het legaliteitsbeginsel’
(geen feit is strafbaar dan krachtens de wet) en ‘de redelijke verdenking van schuld’.
Anderzijds richtte de strafrechtelijke handhaving zich op de bescherming van indi-
viduele rechtsgoederen als leven en eigendom. De bescherming als doel van het
strafrecht past in een ‘strafmentaliteit’ (Johnston & Shearing 2003, 38-55) waarin
de staat de veiligheid van de burger waarborgt door de oplegging van een bij wet
vastgestelde straf of maatregel bij een geconstateerde wetsovertreding. Dit gebeurt
achteraf en op basis van exclusieve verantwoordelijkheid van de staat. Een CWO-
maatregel breekt echter op een aantal punten met het klassieke instrumentarium
van het strafrecht.
In de eerste plaats is de CWO een civielrechtelijke maatregel. Ze staat daarmee los
van het strafrecht. De ontzegging uit een winkel is mogelijk op grond van regels die
ter plaatse gelden. Dit betekent volgens de beleidssecretaris van het arrondisse-
mentsparket Den Haag (3 maart 2008) dat de ondernemers verantwoordelijk zijn
voor het opleggen van een collectief winkelverbod. Een winkelier of ingehuurde
particuliere beveiliger beslist of iemand de toegang wordt geweigerd
(www.hetccv.nl(1)). Een strafrechtelijke verdenking in de betekenis van een ‘redelijk
vermoeden van schuld’ is daarvoor niet vereist. Weliswaar blijft het strafrecht een
ultimum remedium, in de betekenis dat in een strafproces altijd kan worden vastge-
steld of een persoon daadwerkelijk een strafbaar feit heeft gepleegd, bij het opleggen
van een CWO wordt het strafproces overgeslagen. Incidenteel wordt de politie
betrokken of vindt er overleg plaats tussen getuigen en degene die de CWO uit-
vaardigt.
In de tweede plaats gaat een CWO niet gepaard met een tenlastelegging. Er worden
de betrokkene geen strafbare feiten ten laste gelegd. Op het CWO-formulier wordt
vermeld om welk feit het zou gaan. Op dit formulier staat een aantal categorieën
van gedragingen aangegeven waarvan er één kan worden aangekruist. Er hoeft niet
te worden toegelicht welke gedraging van de betrokkene aanleiding heeft gegeven
tot deze kwalificatie. In het strafrecht daarentegen moet altijd worden beschreven
welke handeling precies is verricht om als strafbaar feit aangemerkt te kunnen wor-
den. Bij het opleggen van een CWO kan worden volstaan met een categorisering van
het gedrag, waarbij de feitelijke gedraging achterwege wordt gelaten (www.bof-
denhaag.nl (2)).
In de derde plaats is voor het opleggen van een CWO minder bewijs nodig dan voor
een strafrechtelijke afdoeningsmodaliteit. In het strafrecht geldt de bewijsmini-

Tijdschrift voor Veiligheid 2009 (8) 1 11



Loes Wesselink & Marc Schuilenburg & Patrick Van Calster

mumregel dat er altijd twee bewijsmiddelen nodig zijn voor een veroordeling.
Slechts één bewijsstuk is voldoende wanneer een opsporingsambtenaar een strafbaar
feit op heterdaad heeft geconstateerd (art. 344 lid 2 WvSv). Bij een CWO volstaat
het als een winkelbediende of private beveiligingsmedewerker (die geen officiële
opsporingsambtenaren zijn) een persoon op heterdaad betrapt. Aanvullend bewijs
is voor het opleggen van een CWO niet nodig. Alleen als de overtreder weigert het
CWO-formulier te ondertekenen, is een tweede getuige nodig. De ondertekening
van het formulier door de overtreder gebeurt dus op vrijwillige basis. Op het moment
dat de CWO wordt ondertekend, is de status van de betrokkene die van een dader.
Na ondertekening treedt de ontzegging onmiddellijk in werking.
Kortom, om de binnenstad van Den Haag aantrekkelijker te maken en het doel van
meer veiligheid te bereiken worden privaatrechterlijk instrumentaria of ‘technolo-
gieën’ (Johnston & Shearing 2003, 28-9; Wood & Shearing 2007, 7) ingezet, waarbij
slechts via een omweg het strafrecht nog in beeld komt. Dat ‘nuanceert’ het beeld
waarin het strafrecht wordt gezien als ‘het sturende middel om een vorm van sociale
orde te vestigen’ (Boutellier 2002, 119). Onmiskenbaar is de invloedssfeer van het
strafrecht (strafmaat, aantal delicten) de laatste twintig jaar sterk toegenomen.
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat er zich een heel nieuw arsenaal aan
technieken aandient om normen te bevestigen en mensen uit te sluiten van bepaalde
voorzieningen. Dit roept twee vragen op. In de eerste plaats naar de wijze waarop
de CWO als vorm van sociale controle haar eigen effecten genereert, zoals uitsluiting
en de introductie van een nieuwe doelgroep. In de tweede plaats naar de mate van
rechtsbescherming die de CWO biedt. Niet alleen geschiedt de oplegging van de
ontzegging door lokale partijen; de rechtsbescherming, zo zullen we straks zien,
loopt ook via het burgerlijk recht. Het zijn met andere woorden procedures die met
minder waarborgen zijn omkleed dan het strafrecht.

Publiek gezocht

De CWO is een fraai voorbeeld van een lokale overeenkomst die werkt als een
instrument van sociale controle, wat Crawford (2003) ‘contractuele bestuurlijkheid’
noemt. In de schaduw van de wet produceert de CWO een eigen normaliteit of lokale
jurisprudentie. Deze manier van besturen sorteert verschillende effecten. Niet
alleen functioneert het CWO-formulier als een soort van schuldbekentenis, het
CWO beleid houdt bepaalde individuen ook buiten het gebied van de aangesloten
bedrijven. Volgens het hoofd van de Invoer CWO, Binnenstad Ondernemers Fede-
ratie (18 februari 2008) is deze vorm van voorzorg effectief: ‘De overlast vermindert
door de maatregel’. Van de 846 personen die in 2007 een CWO hebben gekregen,
zo legt de respondent uit, hebben er slechts 42 lokaalvredebreuk gepleegd. Dat
houdt in dat 42 personen opnieuw in een winkel zijn gesignaleerd. Weliswaar kan
dit betekenen dat de overige 804 personen zich niet meer in één van de aangesloten
winkels vertonen; het zou ook kunnen dat zij op andere plaatsen in de stad of zelfs
in andere steden gaan winkelen. Of ze door de winkelontzegging daadwerkelijk
worden afgehouden van criminaliteit is dus nog maar de vraag.
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Er zit namelijk nog een ander addertje onder het gras. De bewaking in de winkel
blijkt niet altijd in staat alle personen met een ontzegging te herkennen. Slechts een
paar gezichten van veelplegers zijn bekend bij de beveiligers. Om die reden worden
in Den Haag wekelijks bijeenkomsten georganiseerd waar foto’s van mensen met
een ontzegging worden getoond aan een wisselende groep van beveiligers. De foto’s
mogen in Den Haag nog niet worden verspreid onder de ondernemers. Momenteel
wordt overleg gevoerd met het College Bescherming Persoonsgegevens voor langere
bewaartermijnen en een vaste database met foto’s. De Wet Bescherming Persoons-
gegevens biedt hiervoor nog geen ruimte. Vooruitlopend op goedkeuring van het
College Bescherming Persoonsgegevens gaan andere steden ‘soepeler om met de
verstrekking van de foto’s’, vertelt het hoofd Invoer CWO, Binnenstad Onderne-
mers Federatie (18 februari 2008). Zo wordt in de binnenstad van Utrecht al gewerkt
met een gezichtsherkenningssysteem: de ‘face-check’. Daarnaast mag een onder-
nemer of private beveiliger altijd iemand verzoeken zich te identificeren. ‘Vragen
mag altijd’, deelt de preventieadviseur van de politie Haaglanden (10 maart 2008)
desgevraagd mee. Het is aan degene die om identificatie wordt gevraagd of hij deze
vervolgens ook toont of bekend maakt.
Los van de vraag of het beleid effect sorteert bij mensen die een verbod hebben,
wordt het CWO-beleid ook gehanteerd om mogelijke overtreders op voorhand af te
schrikken. Opvallend genoeg duidt geen enkele geïnterviewde winkelier de ontzeg-
ging dan ook aan als een straf. Het wordt gezien als een middel om personen te
weren, als een maatregel om diefstal en overlast te voorkomen. Om het effect zo
groot mogelijk te maken, geeft de gemeente veel bekendheid aan het project. Daar-
naast heeft elke onderneming een deursticker om te laten zien dat ze deelneemt
aan het CWO-beleid. Anders is niet duidelijk in welke zaken iemand met een verbod
niet mag komen. Bovendien laat zo’n sticker zien dat er, in de woorden van het
hoofd Invoer CWO, Binnenstad Ondernemers Federatie (18 februari 2008), ‘een
hoop ellende’ gebeurt als iemand de regels overtreedt. Naast het hebben van een
deursticker is het ook nodig een winkeldief een lijst te geven met alle zaken waar hij
niet meer mag komen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam (8
september 2008). In dit geval ging het om een veelpleger die opnieuw voor diefstal
was opgepakt in winkelcentrum Zuidplein. Een lijst van deelnemende winkels zou
op het internet te vinden zijn, alleen was die lijst niet geplaatst op de website van
de Rotterdamse gemeente. Omdat het vaak gaat om dakloze verdachten, zo oor-
deelde de rechtbank, moet altijd een lijst worden overhandigd waarop de deelne-
mende partijen staan vermeld.
Ongemerkt lijkt de maatregel zo een nieuwe doelgroep te introduceren. Terwijl in
het strafsysteem een misdaad altijd verwijst naar het handelen (of nalaten) van een
individu of groep (waarbij er volgens artikel 140 en 140a Wetboek van Strafrecht
sprake moet zijn van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband),
gaat het in het geval van de voorzorgsmaatregel CWO om het (winkelend) publiek.
Het zou verkeerd zijn de term ‘publiek’ louter op te vatten als een optelsom van
losse ‘individuen’ of samen te laten vallen met de juridische betekenis van een
‘groep’. Het is geen homogene of statische categorie. De oorspronkelijke Latijnse
betekenis van het woord publicus duidt op aanwezige mensen, toeschouwers of toe-
hoorders. In algemene termen komt dit neer op een verzameling van personen die
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bijeen zijn gebracht zonder dat daarbij wordt uitgegaan van de eigenschappen die
zij gemeen zouden hebben. Op die manier kunnen we zelfs stellen dat elke veilig-
heidstechniek (CWO, Buurtnet, sms-alert, enzovoort) zijn eigen publiek creëert
(Schuilenburg, 2008).
Afhankelijk van het veiligheidsprogramma en de tijd en plaats wisselt het publiek
steeds van samenstelling. Hoe subtiel de introductie van die nieuwe categorie
plaatsvindt, en hoe ironisch ze vaak door de beste bedoelingen wordt gedreven,
blijkt onwillekeurig uit de uitspraak van het hoofd van de winkeliersvereniging City
Center, dat ‘door de ingrijpendheid van de maatregel de winkeliers meer mensen
willen bereiken’ (19 februari 2008). In dat licht spreken sommigen van de geïnter-
viewden van ‘een maatschappelijke functie’. ‘Al die dingen die we langzamerhand
normaal vinden, daar moet tegen worden opgetreden’, aldus hoofd Invoer CWO,
Binnenstad Ondernemers Federatie (18 februari 2008). Ook het hoofd van de par-
ticuliere beveiliging van een grootwinkelketen in de Haagse binnenstad (15 februari
2008) schaart zich achter de maatschappelijke functie van de maatregel: ‘We hebben
niet alleen een rol in het vroegtijdig stoppen van de harde kern. Door het CWO-
beleid ontmoedigen we ook het ontstaan van criminaliteit.’
Het CWO-beleid lijkt daarom sterk op een laatmodern uitsluitingsmechanisme.
Volgens Jock Young (1999) spelen immuniteit en afscherming een steeds grotere
rol in onze samenleving. Een belangrijke verandering die hiermee gepaard gaat, is
de beperking van toegankelijkheid van plaatsen als winkelcentra, warenhuizen,
vliegvelden, treinstations en woonwijken. Technieken worden ingezet om ‘het
kwaad’ (zwervers, hangjongeren en andere risicogroepen) te identificeren in de
vorm van potentiële bedreigingen of mogelijke veiligheidsrisico’s. Naast technieken
als veiligheidspatrouilles en camerabewaking, die reeds door Young (1999, 18) zijn
aangehaald, zou je nu technologieën als de CWO eraan kunnen toevoegen. Immers,
het CWO-beleid is erop gericht personen te weren uit deze ruimtes die zich schuldig
maken aan ‘ongewenst gedrag’.
De objectivering van een specifiek ‘publiek’ geschiedt niet alleen door de deelne-
mende winkeliers. In het kader van de gezamenlijke aanpak huren sommige straten,
zo vertelt het hoofd Invoer CWO, Binnenstad Ondernemers Federatie (18 februari
2008), ook gemeenschappelijk een private veiligheidsdienst in. Deze beveiligers
lopen op straat, gaan winkels in en uit, en houden potentiële winkeldieven in de
gaten. Wordt een persoon herkend als iemand met een ontzegging, dan volgt het
bewakingspersoneel hem totdat hij een winkel betreedt waarna ze verdere actie
kunnen ondernemen. Zo moeten we ons dus een ‘open ruimte’ voorstellen (Schui-
lenburg, 2008). Voorheen van elkaar gescheiden plekken als winkels en supermark-
ten functioneren daarin niet meer los van elkaar, in die zin dat iedere plek zijn eigen
regels formuleert en individueel bewaking inzet. In het geval van de CWO blijven
de deelnemende winkeliers naar elkaar verwijzen. Niet alleen wordt in steeds meer
gevallen beveiliging – in de vorm van bewakingspersoneel en camera’s – collectief
ingekocht, op allerlei manieren wordt ook informatie gedeeld tussen de deelne-
mende partijen. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat winkels in de binnenstad van
Den Haag informatie geven aan winkeliers in andere steden over mensen met een
ontzegging op zak.
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Juridische vraagstukken

Wat betekent een collectieve winkelontzegging voor de rechten van een overtreder?
In hoeverre is er sprake van een aantasting van zijn rechtspositie? Het is bekend
dat het strafrecht rechtsbescherming biedt door in mogelijkheden te voorzien om
de beslissing aan te vechten. Verdediging tegen een beschuldiging is hier in ruime
mate voorhanden. Rechtsbescherming daarentegen voor iemand met een ontzeg-
ging blijkt beperkt. Om te beginnen is het ingewikkeld onder een eenmaal uitge-
reikte CWO uit te komen. Via het strafrecht kan de maatregel niet zonder meer
worden aangevochten. Er is wel een klachtenprocedure in het leven geroepen. Bij
bezwaar tegen een ontzegging kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van
de Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF). De BOF zet zich echter actief in voor
implementatie van de CWO-maatregel en is daarmee moeilijk een onafhankelijke
instantie te noemen. In het geval van een klacht bekijkt het bestuur de zaak inhou-
delijk en hoort desgewenst de betrokken partijen. Kan de betrokkene zich niet ver-
enigen met de uitspraak van het bestuur, dan is er de mogelijkheid van bezwaar bij
het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het College kan echter geen bin-
dende uitspraak doen in de zaak, zo vertelt een juridisch medewerker communicatie
van het College Bescherming Persoonsgegevens (4 april 2008). Het CBP kan slechts
een bemiddelingsprocedure starten tussen de betrokkenen.
Voor een ontbinding van de ontzegging, buiten de winkelier om, dient de civiele
rechter te worden ingeschakeld, iets wat nog niet gebeurt, aldus deze juridisch
medewerker (4 april 2008). Hoewel er geen expliciete strafrechtelijke procedure
bestaat om de ontzegging aan te vechten, zou het volgens de preventieadviseur van
de politie Haaglanden (10 maart 2008) ook mogelijk moeten zijn een ontbindende
uitspraak van een rechter te krijgen in een strafprocedure waarin het strafbare feit
waarop de CWO is uitgereikt verder wordt vervolgd. Ook dit is nog nooit voorge-
komen, waarbij bovendien de kanttekening moet worden gemaakt dat een straf-
rechter vooralsnog niet de mogelijkheid heeft een civiele overeenkomst te ontbin-
den. In slechts twee zaken is de klachtenprocedure gevolgd die werd ingevoerd met
de start van de CWO-maatregel. Volgens het hoofd Invoer CWO, Binnenstad Onder-
nemers Federatie (18 februari 2008) is dit geen uitzonderlijk laag aantal: ‘Diegene
om wie het gaat weten echt wel wat ze hebben gedaan.’
Een mogelijke verklaring voor het feit dat slechts twee personen een klachtenpro-
cedure hebben aangespannen kan zijn dat de procedure niet meer in verschillende
talen is vermeld op het CWO-formulier. Bij de invoering van het CWO-beleid heeft
het College Bescherming Persoonsgegevens als voorwaarde gesteld dat de klach-
tenprocedure aan de betrokkene bekend gemaakt moet worden. Weliswaar gebeurt
dit wel, maar beduidend beperkter dan vlak na invoering van de maatregel. Ondanks
dat er steeds meer Oost-Europese namen op de lijst met ontzeggingen staan, zo
vertelt het hoofd Invoer CWO, Binnenstad Ondernemers Federatie (18 februari
2008), is toch besloten de uitleg over de klachtenprocedure alleen te verstrekken in
het Nederlands. Het formulier zag er voor de winkeliers te lastig uit om in te vullen,
aldus deze laatste, waardoor deze soms van invulling afzagen. In de uitleg op het
formulier wordt overigens niet vermeld dat binnen twee weken na het opleggen van
de maatregel al bezwaar moet worden gemaakt. Vindt dit niet binnen deze termijn
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plaats, dan is de klacht niet ontvankelijk. Bij welke instantie de klacht precies moet
worden ingediend is ook niet onmiddellijk duidelijk; zowel de BOF als het CBP staat
vermeld zonder uitleg over het verschil tussen deze twee instanties (zie www.bof-
denhaag.nl (2)).
Dikwijls gaat een CWO gepaard met een aangifte bij de politie waarna het Openbaar
Ministerie kan besluiten tot vervolging. Deze vervolging wordt op geen enkele
manier teruggekoppeld aan de vereniging van winkeliers. Leidt de aangifte niet tot
een veroordeling, bijvoorbeeld omdat er te weinig bewijs was, de getuigen onbe-
trouwbaar waren, de overtreding te licht werd bevonden, of er niet van een strafbare
gedraging kon worden gesproken, dan blijft de ontzegging toch overeind totdat de
ondernemer zelf anders bepaalt. De preventieadviseur van de politie Haaglanden
(10 maart, 2008) geeft toe dat het is voorgekomen dat ‘een situatie op z’n zachtst
gezegd discutabel was’. In één specifiek geval was het onduidelijk of er daadwerkelijk
iets was gestolen. Iemand leek iets in zijn tas te hebben gestopt zonder af te rekenen,
maar was nog niet langs de kassa gelopen. Volgens deze laatste vond vervolgens een
‘welles-nietes-dialoog’ plaats tussen klant en bewaking. Daarbij was de procedure
voor de ontzegging ‘niet netjes’ verlopen. De klant werd niet alleen onbeleefd aan-
gesproken en stevig vastgepakt, ook kwamen de camerabeelden en het verhaal van
de beveiliger niet met elkaar overeen. Ondanks bemoeienis van de politie bleef in
dit geval de ontzegging in stand, de ondernemer was niet van zin de ontzegging
ongedaan te maken.
De beperking van de rechtsbescherming vindt bovendien plaats door een zekere
mate van benadeling van de verdediging. Dit gebeurt op verschillende manieren. Bij
een strafrechtelijke vervolging wordt, als dat nodig is, aan de verdachte een verde-
diger toegewezen. Bij een CWO volgt echter automatisch een sanctie die daarmee
direct in werking treedt. De ontzegde moet zelf actie ondernemen tegen de opleg-
ging van de maatregel. Zoals hierboven is vermeld, kan een taalbarrière onduide-
lijkheid scheppen over de mogelijkheden die er zijn om een CWO-beslissing aan te
vechten. Wat verder belemmerend werkt is dat relatief veel mensen met een ont-
zegging geen vaste verblijfplaats hebben. Dit is voor de BOF reden om niet langer
een kopie van de ontzegging naar het huisadres te sturen. Niet alleen is de procedure
daardoor nog ondoorzichtiger geworden, correspondentie over het verloop van de
klachtenprocedure is ook moeilijker geworden.
Daarnaast wordt door de CWO geen rekening gehouden met de persoon van de
dader. In het strafrecht kan aanspraak worden gemaakt op een schulduitsluitings-
grond als aannemelijk wordt gemaakt dat de dader niet verwijtbaar tot zijn daad is
gekomen. Algemene strafuitsluitingsgronden zijn overmacht, noodweer en ontoe-
rekeningsvatbaarheid. Deze gronden zijn van toepassing op verschillende delicten,
waaronder diefstal, mishandeling en oplichting. Een CWO-maatregel neemt de ver-
wijtbaarheid van de dader niet in overweging. Een ongewenste gedraging wordt
altijd op dezelfde manier bestraft. In dat kader noemt het hoofd Invoer CWO, Bin-
nenstad Ondernemers Federatie (18 februari 2008) het voorbeeld van een jongen
met een ontzegging wiens geheugen niet optimaal werkte en daarom onder super-
visie stond. Het verzoek van één van zijn verzorgers om onder begeleiding te kunnen
winkelen werd door de BOF afgewezen. Met bijzondere omstandigheden kon vol-
gens de BOF geen rekening worden gehouden.
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Wordt een klachtenprocedure gestart dan is het voor de BOF lastig te achterhalen
wat er precies is voorgevallen. In het CWO-formulier staat slechts om welk feit het
in zijn algemeenheid zou gaan. Er wordt geen toelichting gegeven over de hande-
lingen van de betrokken persoon. Volgens het hoofd particuliere beveiliging van een
grootwinkelketen in de Haagse binnenstad (15 februari 2008) is ook het proces-
verbaal van de politie vaak een letterlijke kopie van het CWO-formulier: ‘De politie
neemt gewoon over wat de winkelier heeft opgeschreven.’ Om die reden stuit de
weerlegging van de beschuldiging voor de verdediging op de nodige problemen. De
ontzegging hoeft niet gebaseerd te worden op enig ander bewijs dan de verklaring
van één getuige. Om van een ontzegging af te komen moet de verdediging bewijs
aandragen dat de beschuldiging nergens op is gebaseerd. De bewijslast ligt daarmee
bij de verdediging. Dikwijls eindigt dit in het woord van de verdediging tegen het
woord van de getuige.

Besluit

Wat leert de uiteenzetting van de CWO-maatregel en de beschreven vraag naar
veiligheid en zekerheid ons nu over de inbedding van de veiligheidszorg in Neder-
land?
Allereerst dat criminaliteitsbestrijding en -beheersing geen exclusieve taak van de
overheid meer blijkt te zijn, maar vooral dat het klassieke onderscheid tussen staat
en burger plaats maakt voor hybride verbanden waarin de betrokkenheid en ver-
antwoordelijkheid van de deelnemende partijen steeds opnieuw moet worden vast-
gesteld. In dat kader laat het strafrecht zich steeds moeilijker definiëren als ‘beleids-
instrument’ (vgl. Boutellier 2002), dat wil zeggen als hét middel om de samenleving
veiliger te maken en het publiek te beschermen tegen misdaad en misdadigers.
Immers, in het geval van de CWO-maatregel wordt het strafrecht ‘buitenspel’
gezet.4 Hierbij valt op dat er zich een nieuw gebied aandient, waarin feit en recht
zich moeilijk van elkaar laten onderscheiden, maar waarover toch iedere keer moet
worden beslist. Juist door het diffuse karakter ervan verwijzen winkeliers naar
allerlei interne regels die hun eigen handelingen moeten rechtvaardigen. Denk bij-
voorbeeld aan het zogenaamde argument dat er een daling is van diefstal. Of de
particuliere beveiliging die met korting kan worden ingekocht wanneer de winke-
liers van dezelfde winkelstraat dat samen doen. Daarnaast zien we ook dat de win-
keliers trachten het handelen van anderen te veranderen. Een voorbeeld hiervan is
het aanhalen van het (vermeende) succes om andere steden over te halen eenzelfde
maatregel in te voeren. Zo hanteren inmiddels ook Amsterdam, Apeldoorn, Arn-
hem, Beverwijk, Den Helder, Deventer, Eindhoven, Gouda, Heerlen, Helmond,

4 Dit komt ook naar voren in de aanpak van de terrorismedreiging. Daarbij wordt gebruikgemaakt
van voorzorgsmaatregelen als het bevriezen van het financiële vermogen en het verbod tot afsluiten
of aangaan van bancaire leningen en verzekeringen. Een strafrechtelijke veroordeling is hiervoor
niet nodig. Voor plaatsing door de minister van Buitenlandse Zaken op de lijst met personen die
deze maatregelen krijgen opgelegd is geen instemming vereist van een rechter. Bovendien zijn de
gegevens die aan de beslissing tot plaatsing ten grondslag liggen niet openbaar. Deze worden ook
niet bekend gemaakt aan de betrokken personen (Schuilenburg, 2007).
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Leeuwarden, Leiden, Leidschendam, Rotterdam en Utrecht dit beleid of hebben
plannen daartoe in een vergevorderd stadium.5

Toch getuigt het naar onze mening van voorbarigheid om andere winkelcentra en
steden aan te moedigen de CWO in te voeren of om mee te doen om – zoals één van
onze respondenten vertelde – ‘verplaatsingseffecten tegen te gaan’ (hoofd Invoer
CWO, 18 februari 2008). Allereerst is er nog geen duidelijkheid over de effectiviteit
van de maatregel. Daarnaast wordt er bijna geen inhoudelijke discussie gevoerd over
de vraag of de last van winkeldieven zo’n vergaande maatregel rechtvaardigt. Bij dit
alles valt op dat de bijdrage aan veiligheid van private actoren in de governance of
crime bijna kritiekloos wordt omarmd. Want voor wie dient het opgeven van rechts-
tatelijke verworvenheden als een voldoende mate van rechtsbescherming: voor de
burger of voor de ondernemer?
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Veilig melden van incidenten in de
gezondheidszorg: voorbeelden van
(buitenlandse) wetgeving

Johan Legemaate & Robinetta de Roode

De laatste jaren is er van verschillende kanten op aangedrongen in Nederland wet-
geving tot stand te brengen met betrekking tot het melden van incidenten in de
gezondheidszorg. Deze wetgeving dient te voorkomen dat gegevens die worden gemeld
ten behoeve van kwaliteitsverbetering kunnen worden gebruikt voor andere doelein-
den (zoals het bestraffen van de melder). In andere sectoren van de Nederlandse
samenleving, maar ook in andere landen, is reeds dergelijke wetgeving gerealiseerd.
De analyse van deze (buitenlandse) wetgeving levert interessante suggesties op voor
een eventuele wettelijke regeling ten behoeve van de Nederlandse gezondheidszorg.

1. Inleiding

Recentelijk is er in Nederland van verschillende kanten voor gepleit de positie van
hulpverleners in de gezondheidszorg die uit eigen beweging incidenten en fouten
melden, in zekere mate wettelijk te beschermen (Meyst-Michels & Tiems 2007; De
Die 2008; Molendijk, Legemaate & Leistikow 2008). Het ziet ernaar uit dat dit
onderwerp een plaats zal krijgen in de herziening van de wetgeving inzake patiën-
tenrechten die het ministerie van VWS momenteel voorbereidt (KNMG 2008). Aan
wetgeving inzake het melden van incidenten ligt de gedachte ten grondslag dat
wettelijke bescherming de meldingsbereidheid van hulpverleners zal verhogen. Het
ontbreken van wettelijke bescherming maakt zowel meldingssystemen als mel-
dende hulpverleners kwetsbaar. Het moet voor hulpverleners ‘veilig’ zijn om, in het
belang van de algemene kwaliteit en veiligheid van de zorg, zelf incidenten en fouten
te melden. Dat betekent dat zij erop moeten kunnen vertrouwen dat de gemelde
informatie uitsluitend wordt gebruikt voor doeleinden van kwaliteitsverbetering,
en niet om (bestraffende) maatregelen te treffen of procedures te starten tegen
individuele hulpverleners. In de Nederlandse gezondheidszorg bestaat geen wet-
geving hierover. De bescherming van meldende hulpverleners geschiedt op basis
van het in 2007 tot stand gekomen Beleidsdocument Veilig Melden, dat door alle
betrokken partijen, waaronder de Inspectie voor de Gezondheidszorg, is onder-
schreven. Door recente rechterlijke uitspraken is de twijfel ontstaan over de vraag
of het Beleidsdocument wel voldoende bescherming biedt (Legemaate 2008; Van
der Wal 2008). Gegeven het feit dat van verschillende kanten om dergelijke wet-
geving wordt gevraagd, is het de moeite waard om te kijken naar bestaande voor-
beelden van dergelijke wetgeving. Die voorbeelden zijn in Nederland zelf te vinden,
maar ook in het buitenland. Na een korte introductie van achtergronden en ont-
wikkelingen inzake veilig melden analyseren wij hieronder een aantal wettelijke
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regelingen op dit gebied.1 Dit maakt het mogelijk om zicht te krijgen op de aard,
strekking en inhoud van dergelijke wettelijke regelingen. Dat kan nuttige informatie
opleveren ten behoeve van de discussie over wetgeving inzake veilig melden in de
gezondheidszorg, welke discussie naar verwachting nog wel even zal voortduren.

2. Veilig melden: achtergronden en ontwikkelingen

De gedachte achter systemen voor het melden en analyseren van incidenten is, dat
incidenten in een aanzienlijk aantal gevallen aan systeemfouten zijn toe te schrijven
en dat het analyseren van grotere aantallen gebeurtenissen het mogelijk maakt om
de onderliggende oorzaken op te sporen en weg te nemen. In andere maatschappe-
lijke sectoren dan de gezondheidszorg bestaat al veel langer ervaring met dergelijke
systemen en met de bescherming van de melder tegen het gebruik voor andere
doeleinden van gegevens die zijn gemeld in het kader van een kwaliteitssysteem. Te
denken valt aan de petrochemische industrie, aan de transportsector en aan de
luchtvaartsector. Positieve ervaringen met meldingssystemen in deze sectoren heb-
ben de discussie in de gezondheidszorg een belangrijke push gegeven (Barach &
Small 2000). Ook op internationaal niveau is de aandacht voor dit onderwerp sterk
toegenomen. De hierna te bespreken bepalingen van de Wet luchtvaart vloeien
direct voort uit een richtlijn van de Europese Unie inzake veiligheid in de
luchtvaartsector.2 In deze richtlijn komen zowel het belang van het melden van
incidenten aan de orde als de noodzaak van bescherming van de melder. Toegespitst
op de gezondheidszorg is er sinds 2006 een belangrijke Aanbeveling van de Raad
van Europa ‘on the management of patient safety and prevention of adverse events
in health care’.3 In deze Aanbeveling wordt onder meer gewezen op het belang van
de juridische bescherming van melders, en wel zodanig dat tegen hen geen stappen
kunnen worden ondernomen ‘as a sole result of such reporting’. Ook de World
Health Organization heeft hierover richtlijnen gepubliceerd (WHO 2005).
Alom wordt erkend dat meldingssystemen die niet voorzien in een zekere mate van
bescherming van de melder, kwetsbaar zijn. Een treffende Nederlandse illustratie
daarvan is het Delta-incident uit 1998. Hierbij ging het om een beslissing van het
Openbaar Ministerie om ten behoeve van de strafrechtelijke vervolging van enkele
verkeersleiders gebruik te maken van gegevens uit het op kwaliteitsbewaking
gerichte meldingssysteem van de luchtverkeerleiders. Deze actie van Justitie leidde
ertoe dat het aantal meldingen van incidenten door luchtverkeersleiders drastisch
daalde. Pas na een aantal jaren kwam het aantal meldingen weer op het oude niveau
(Legemaate et al. 2006).

1 Dit artikel is het resultaat van een onderzoek naar de juridische aspecten van perinatale audit, die
het Projectenbureau van de KNMG heeft uitgevoerd in opdracht van het RIVM. Zie daarover De
Roode en Legemaate 2008.

2 EG Richtlijn2003/42.
3 Aanbeveling Rec(2006)7 van 24 mei 2006.
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3. Wetgeving in Nederland

Tot op heden is zoals gezegd in de Nederlandse gezondheidszorg geen wetgeving
inzake veilig melden gerealiseerd. Mogelijk komt hierin op korte termijn verande-
ring. In andere sectoren is wel al wetgeving tot stand gebracht, namelijk in de Wet
luchtvaart en in de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid. Laatstgenoemde wet
kan ook op situaties in de gezondheidszorg van toepassing zijn.4

3.1. De Wet luchtvaart
De Wet luchtvaart regelt onder meer de taken en verantwoordelijkheden van per-
sonen en organisaties die betrokken zijn bij de luchtvaart (ondernemingen die een
luchthaven beheren, luchtvaartmaatschappijen, luchtverkeersleiding, cockpit- en
boordpersoneel). De doelstellingen van deze wet zijn de bescherming van de open-
bare veiligheid bij het gebruik van het luchtruim en de bevordering van de veilige
afwikkeling van het vliegverkeer. Teneinde te voldoen aan een richtlijn van de Euro-
pese Unie zijn in 2006 aan de Wet luchtvaart bepalingen toegevoegd over het melden
van ‘voorvallen’. Deze bepalingen voorzien in de bescherming van de melder van
voorvallen.
In artikel 1.1 onder v van de Wet luchtvaart (Wl) wordt het begrip ‘voorval’ als volgt
omschreven: ‘Een operationele onderbreking, defect, fout, of andere onregelmatig-
heid, waardoor de vliegveiligheid wordt of kan worden beïnvloed’. De personen en
organisaties die bij algemene maatregel worden aangewezen, zijn op grond van arti-
kel 7.1 lid 1 Wl verplicht voorvallen te melden bij de minister van Verkeer en Water-
staat. Artikel 7.1 lid 3 opent voorts de mogelijkheid tot het vrijwillig melden van
tekortkomingen welke niet verplicht gemeld moeten worden, maar die de melder
als een reëel of mogelijk gevaar beschouwt.
Het melden van voorvallen wordt nader uitgewerkt in de Regeling melding voor-
vallen in de burgerluchtvaart.5 Een verplichte melding dient de volgende gegevens
te bevatten:
– naam, adres en woonplaats of werkadres van de verplichte melder;
– de functie in het kader waarvan de verplichte melder de melding doet;
– tijdstip en plaats van het voorval;
– een korte beschrijving van het voorval.

De op grond van artikel 7.1 lid 1 door het ministerie ontvangen meldingen worden
opgenomen in een register. De namen en adressen van individuele personen worden
niet in het register opgenomen (art. 7.2 lid 3). Iedere instantie met regelgevende
bevoegdheid op het gebied van de veiligheid in de burgerluchtvaart of met onder-
zoeksbevoegdheid voor ongevallen en incidenten heeft toegang tot de gegevens in
de registratie (art. 7.2 lid 2). Gegevens die het ministerie uit een melding ontvangt,
zijn niet openbaar, aldus artikel 7.2 lid 1. Deze gegevens kunnen dus niet via de Wet
openbaarheid van bestuur worden opgevraagd.

4 Zie bijvoorbeeld het in april 2008 verschenen rapport van de Onderzoeksraad over de afdeling
hartchirurgie van het UMC St. Radboud.

5 Regeling van 12 december 2006, Stcrt. 2007, 1.
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Voorvallen waarbij zowel een meldingsplichtige natuurlijke persoon als een mel-
dingsplichtige rechtspersoon zijn betrokken, mogen gezamenlijk worden gemeld.
In het geval van een vrijwillige melding bepaalt artikel 4 van de Regeling dat uit de
ingediende melding alle persoonlijke bijzonderheden met betrekking tot de melder
wordt verwijderd, en ook de technische bijzonderheden die ertoe kunnen leiden dat
de identiteit van de melder, of van derden, uit de informatie wordt opgemaakt.
De bescherming van de melder komt aan de orde in de artikelen 11.25 en 11.26 Wl.
Artikel 11.25 lid 1 bepaalt, dat een onopzettelijke of uit onachtzaamheid begane
overtreding van een wettelijk voorschrift waarvan kennis is gekregen via een mel-
ding als bedoeld in artikel 7.1 niet mag leiden tot een rechtsvordering van de staat
of een bestuurlijke sanctie van een bestuursorgaan. Deze bescherming is niet van
toepassing indien sprake is van grove nalatigheid (art. 11.25 lid 2). Artikel 11.26
betreft de situatie waarin het OM naar aanleiding van een melding als bedoeld in
artikel 7.1 een strafrechtelijk onderzoek doet. Wil het OM in dat kader gegevens
gebruiken die zijn verkregen bij een intern bedrijfsveiligheidsonderzoek in het kader
van een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem, dan vereist artikel 11.26
daarvoor een machtiging van de rechter-commissaris. Deze laatste bepaling is op
uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer in de wet opgenomen. De Kamer achtte
de mate van wettelijke bescherming van de melding in het oorspronkelijke wets-
voorstel te gering.
In het verlengde van de artikelen 11.25 en 11.26 Wl heeft het Openbaar Ministerie
(OM) een Aanwijzing opsporing en vervolging bij melding van voorvallen in de bur-
gerluchtvaart opgesteld.6 Deze aanwijzing houdt in dat vervolgingen door het OM
zich in beginsel zullen beperken tot gevallen waarin er sprake is van opzet of grove
nalatigheid. De Inspectie voor Verkeer en Waterstaat en het OM hebben met elkaar
afgesproken dat de Inspectie meldingen die aan deze criteria voldoen, doorgeleidt
naar het OM. Ook in die gevallen geldt evenwel dat gegevens uit de melding niet als
bewijs mogen worden gebruikt in een strafzaak tegen de melder. Wel is het mogelijk
deze gegevens te gebruiken als sturingsinformatie, dat wil zeggen als mogelijkheid
om te worden geattendeerd op andere bronnen van informatie die als bewijs tegen
de melder kunnen dienen.7 De gegevens uit de melding kunnen wel zonder beper-
king worden gebruikt als bewijs in een procedure tegen een ander dan de melder.
Overigens kan het OM ook buiten een melding om in actie komen, bijvoorbeeld naar
aanleiding van een (anonieme) tip over een voorval.

3.2. De Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een bij wet ingesteld zelfstandig bestuursor-
gaan, dat onafhankelijk, integraal onderzoek doet naar oorzaken en mogelijke
gevolgen van rampen, zware ongevallen en incidenten op een breed werkgebied.8

6 Stcrt. 2006, 235, aanwijzing geldig tot 30 november 2010.
7 Hierbij speelt een rol art. 6 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) welke ver-

dragsbepaling er in beginsel aan in de weg staat dat informatie die een persoon verplicht is te
melden, in een strafrechtelijke procedure tegen hem wordt gebruikt. De gemelde gegevens gebrui-
ken als sturingsinformatie mag wel. De Aanwijzing van het OM verwijst hier naar de Saunders-
uitspraak van het Europese Hof uit 1996 (17 december 1996, NJ 1997, 699).

8 Zie www.onderzoeksraad.nl.
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De Onderzoeksraad heeft de wettelijke bevoegdheid om voorvallen te onderzoeken.
Artikel 1 onder f van de Rijkswet Ovv omschrijft een voorval als volgt: ‘gebeurtenis
die de dood of letsel van een persoon dan wel schade aan een zaak of het milieu
veroorzaakt, alsmede een gebeurtenis die gevaar voor een dergelijk gevolg in het
leven heeft geroepen’. Deze omschrijving is minder breed dan die welke is opgeno-
men in de Wet luchtvaart. De Onderzoeksraad beweegt zich op verschillende ter-
reinen, waaronder weg- en railverkeer, lucht- en scheepvaart, bouw en dienstverle-
ning, defensie en gezondheidszorg.
Het is de taak van de Onderzoeksraad om verbetermaatregelen te identificeren, en
niet om schuld, verwijtbaarheid of aansprakelijkheid te bepalen. Dit laatste is expli-
ciet geregeld in artikel 61 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid (Rijkswet
Ovv), waarin met betrekking tot het rapport van de Onderzoeksraad wordt bepaald:
‘Een conclusie of aanbeveling behelst niet een vermoeden van schuld aan of aan-
sprakelijkheid wegens een voorval’.
In het kader van onderzoeken die door de Onderzoeksraad worden uitgevoerd, is
het van groot belang dat alle relevante informatie boven water komt. Informanten
van de Raad moeten zich vrij voelen om te spreken. Tegen die achtergrond moet
artikel 69 Rijkswet Ovv worden gezien, waarin de bescherming is geregeld van men-
sen die een verklaring afleggen in het kader van een onderzoek van de Raad. Deze
bescherming heeft de vorm van een verbod om informatie te gebruiken die verkre-
gen is in het kader van een onderzoek door de raad. Artikel 69 bepaalt dat deze
informatie niet kan worden gebruikt als bewijs in een strafrechtelijke, tuchtrech-
telijke of civielrechtelijke procedure, en evenmin als basis mag dienen voor een dis-
ciplinaire maatregel, een bestuurlijke sanctie of een bestuurlijke maatregel. Het gaat
daarbij om de volgende bronnen van informatie:
– verklaringen van personen, afgelegd in het kader van het onderzoek van de Raad

(tenzij met uitdrukkelijke toestemming van degene die de verklaring heeft
afgelegd);

– met een technisch hulpmiddel vastgelegde communicatie tussen personen die
betrokken zijn geweest bij het laten functioneren van een vervoermiddel, als-
mede gegevens ontleend aan vlucht- en voice recorders;

– in het kader van het onderzoek van de Raad vastgelegde medische of privé-
informatie betreffende personen die betrokken zijn geweest bij een door de raad
onderzocht voorval (tenzij betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft);

– meningen, geuit in het kader van het analyseren van het onderzoeksmateriaal;
– door de Raad opgestelde documenten, waaronder het openbare rapport dat de

Raad naar aanleiding van een onderzoek uitbrengt.

Artikel 69 lid 2 regelt dat de hier bedoelde gegevensdragers niet ter inzage kunnen
worden gevorderd of in beslag kunnen worden genomen, dit met uitzondering van
het door de Raad opgestelde en gepubliceerde rapport. In dat rapport worden de
door artikel 69 beschermde gegevens slechts opgenomen voor zover zij wezenlijk
zijn voor de analyse van de toedracht van het voorval of de onderbouwing van de
conclusies. Het rapport vermeldt niet de naam, het adres of identificatiegegevens
van gelijksoortige aard ten aanzien van de personen die betrokken zijn bij een onge-
val of incident (art. 55 lid 3 Rijkswet Ovv). Dit sluit overigens niet helemaal uit dat
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het rapport andere toezichthoudende of opsporingsinstanties aanknopingspunten
biedt voor bewijsvergaring, bijvoorbeeld door aan de hand van de in het rapport
genoemde data werkroosters in beslag te nemen en zo te achterhalen welke perso-
nen op een bepaald moment dienst hadden.
Artikel 69 lid 4 Rijkswet Ovv regelt dat de door artikel 69 beschermde informatie
evenmin op indirecte wijze kan worden verkregen, door een onderzoeker van de
Raad op te roepen als getuige of deskundigen. De onderzoeker kan ingevolge artikel
69 lid 4 niet als getuige of deskundige opgeroepen worden.

4. Buitenlandse wetgeving

De afgelopen jaren heeft een aantal landen wettelijke regelingen getroffen inzake
het gebruik van patiëntengegevens voor kwaliteitsdoeleinden en/of de bescherming
van de melders van incidenten. In deze paragraaf worden de wettelijke regelingen
uit drie landen besproken: Denemarken, de Verenigde Staten en Australië.9

4.1. Denemarken
Op 1 januari 2004 is in Denemarken de ‘Act on Patient Safety in the Danish Health
Care System’ in werking getreden. Het hoofddoel van de wet is het verbeteren van
de patiëntveiligheid, door middel van het rapporteren van ‘adverse events’ (AE):
‘The purpose of the reporting system is to learn, not to punish’.10 De wet omschrijft
AE als volgt: ‘An adverse event shall mean an event resulting from treatment by or
stay in a hospital and not from the illness of the patient, if such event is at the same
time either harmful, or could have been harmful had it not been avoided beforehand,
or of the event did not occur for other reasons. Adverse events shall comprise events
and errors known and unknown’ (art. 2 lid 1). In 2004 ontving de National Board
of Health in totaal zo’n 6000 meldingen van incidenten en (bijna)fouten. Dit leidde
tot ruim 130 openbare adviezen (Poulsen 2005).
De Deense wet kwam tot stand onder invloed van algemene ontwikkelingen op het
gebied van de patiëntveiligheid. Deze ontwikkelingen leidden in de eerste plaats tot
de oprichting van de Danish Society for Patient Safety (DSPS). Deze organisatie
maakte zich sterk voor een wettelijke regeling inzake ‘adverse events’. Voorafgaand
aan de wet was er in Denemarken geen sprake van het melden van incidenten. De
totstandkoming van de wet was politiek mogelijk doordat de rechten van de patiënt
goed geregeld waren, in wetgeving betreffende het toezicht op de zorg, de behan-
deling van klachten van patiënten en de vergoeding aan patiënten van schade (no
fault-regeling). Zonder deze context was er voor de ‘Act on Patient Safety’ onvol-
doende draagvlak geweest. Wat ook bevorderlijk was voor de totstandkoming van
de wet was het gegeven dat ook patiëntenorganisaties deel uitmaakten van de DSPS.

9 We beperken ons tot wetgeving die betrekking heeft op meldingssystemen die binnen zorginstel-
lingen zelf worden toegepast. In sommige landen bestaan meldingssystemen op landelijk niveau.
Een voorbeeld is het Engelse National Reporting and Learning System. De regelgeving hieromtrent
voorziet ook in ‘reporter protection’ (zie nader www.npsa.nhs.uk/nrls/reporting/privacy-policy/).

10 Zie www.dpsd.dk.
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De inhoud van de wet is afgestemd op de structuur en organisatie van de Deense
gezondheidszorg. In deze structuur bestaan zogenaamde ‘County Councils’, welke
verantwoordelijk zijn voor het functioneren van een of meerdere ziekenhuizen. Aan
die regionale organisatie behoren in ziekenhuizen werkzame hulpverleners inci-
denten en (bijna)fouten te melden. Het gaat daarbij om een verplichte melding. De
toestemming van de patiënt op wiens situatie het incident of de (bijna)fout betrek-
king heeft, is niet vereist. De County Council verzamelt, registreert en analyseert
de meldingen, en rapporteert op basis daarvan aan de National Board of Health
(NBH). De NBH bepaalt welke meldingen door de County Councils moeten worden
doorgegeven en op welke wijze. Ook kan de NBH de council naar aanleiding van een
melding om nadere informatie verzoeken. De rapportage van de councils aan de
NBH geschiedt geanonimiseerd: namen van patiënten en hulpverleners worden niet
verstrekt. Op basis van de ontvangen meldingen stelt de NBH ten behoeve van de
Deense gezondheidszorg adviezen op inzake patiëntveiligheid.
De wet bepaalt dat de County Council informatie over de melder alleen verstrekt
aan personen die binnen de council belast zijn met het verwerken en analyseren van
de meldingen. Voor alle anderen wordt de identiteit van de melder afgeschermd.
Hieruit kan worden afgeleid dat de gemelde informatie niet kan worden opgevraagd
ten behoeve van een disciplinaire of juridische procedure, en evenmin toegankelijk
is op basis van wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur. In dat licht moet ook
artikel 6 van de Deense wet worden gezien, waarin wordt bepaald dat een melder
niet ten gevolge van de melding onderworpen mag worden aan disciplinaire maatre-
gelen (van werkgever of toezichthouder) of aan maatregelen van de strafrechter. De
bescherming van de melder in de Deense wet betreft dus bescherming tegen acties,
op grond van de melding, van de werkgever van de melder of van toezichthoudende
en opsporingsinstanties. De tekst van de wet kan de indruk wekken dat de bescher-
ming van artikel 6 alleen de melder betreft en niet andere personen die bij een
incident betrokken zijn (en die niet de melder zijn). Dat is echter niet juist. De
wettelijke bescherming strekt zich niet alleen uit tot de melder, maar tot alle betrok-
kenen.
Artikel 6 van de Deense wet heeft als achtergrond dat melden wettelijk verplicht is.
De redenering is dat als melden verplicht is, de bescherming maximaal moet zijn.
Daarbij heeft de Deense wetgever ook artikel 6 EVRM betrokken.11 Geen enkele
partij heeft toegang tot de gemelde gegevens, ook de Deense Justitie niet. Voor de
Deense Justitie was dat overigens geen punt van discussie,12 maar voor de Deense
zorginstellingen aanvankelijk wel. De zorginstellingen waren bevreesd dat het wet-
telijk systeem ertoe zou leiden dat zij disfunctionerende werknemers niet meer
zouden kunnen aanpakken. Het verzet van de werkgevers tegen de wet werd later
ingetrokken.

11 De Deense wetgever interpreteert art. 6 EVRM kennelijk beperkter dan het Nederlandse OM (zie
noot 6), aangezien in Denemarken ook het gebruik van gemelde gegevens als sturingsinformatie
niet is toegestaan. De Deense Justitie heeft op geen enkele manier toegang tot de gemelde gegevens.

12 Er is in Denemarken niet of nauwelijks sprake van bemoeienis van Justitie met het handelen van
zorgverleners en zorginstellingen.
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De maximalisering van de wettelijke bescherming met betrekking tot het melden
van incidenten houdt in Denemarken ook in dat er geen sprake is van een wettelijke
plicht om calamiteiten te melden bij de toezichthouder in de gezondheidszorg, te
vergelijken met de Nederlandse regeling van artikel 4a Kwaliteitswet zorginstellin-
gen.
In 2006 heeft een evaluatie van de Deense wet plaatsgevonden (Vestergaard et
al. 2007). De hoofdconclusie van deze evaluatie is dat de doelstelling van de wet in
belangrijke mate is gerealiseerd. De wet heeft de bewustwording met betrekking tot
patiëntveiligheid aanzienlijk doen toenemen en heeft geleid tot een nog steeds stij-
gend aantal meldingen. Meer dan de helft van de geënquêteerde artsen en ver-
pleegkundigen geeft aan dat de wet hun opvattingen over het rapporteren van AE
heeft veranderd. Driekwart van de respondenten meent dat een cultuuromslag is
gerealiseerd. Hoewel veel vertrouwen bestaat in het systeem, zijn er nog steeds
zorgverleners die bang zijn dat een melding kan leiden tot persoonlijke repercussies.
15-18% van de respondenten gaf aan om die reden het melden van AE (nog) ach-
terwege te laten. In de Deense situatie gaat het daarbij niet zozeer om de vrees voor
actie van Justitie, maar om de vrees voor maatregelen van werkgevers.
Met betrekking tot de Deense wet valt op dat deze de bescherming van de melder
koppelt aan de plicht van hulpverleners om incidenten te melden. De Deense wet
regelt de absolute vertrouwelijkheid van gemelde informatie. Uitzonderingen
daarop zijn niet mogelijk, ook niet in het kader van strafrechtelijk onderzoek.

4.2. Verenigde Staten (federaal niveau)
Een groot aantal staten binnen de VS heeft wetgeving met betrekking tot het gebruik
van patiëntengegevens voor kwaliteitsdoeleinden en/of de bescherming van de
melder van incidenten. In 2005 is ook op federaal niveau wetgeving van kracht
geworden, in de vorm van de Patient Safety and Quality Improvement Act (PSQIA).
Deze wet kan worden gezien als een reactie van de Amerikaanse wetgever op het
rapport To Err Is Human (Institute of Medicine 1999). De PSQIA is bedoeld om bij
te dragen aan het ontstaan van een veiligheidscultuur binnen de Amerikaanse
gezondheidszorg. In de visie van de Amerikaanse wetgever bevat de wet ‘an appro-
priate balance between encouraging the reporting of valuable information, which
will be used to save lives, and safeguarding the ability of individuals to access neces-
sary information to seek judicial redress when appropriate’.13

‘[The PSQIA]would assure doctors and other health professionals that if they
voluntarily report information to expert patient safety organizations, that
information will be used for health care quality improvement efforts and will
be kept privileged and confidential. This protection will encourage health care
professionals to report and will result in the creation of valuable new informa-
tion that can be used to identify best practices for eliminating errors and
improving patient outcomes’.14

13 Congressional Record – House of Representatives 27 juli 2005, p. H6676.
14 Statement of Administration Policy, 27 juli 2005. Zie www.whitehouse.gov/omb/legislative/sap/

109-1/s544sap-h.pdf.
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Centraal in deze wet staat de zogenaamde ‘Patient Safety Organization’ (PSO). Dit
is een door de overheid erkende publieke of private organisatie, die zich bezighoudt
met activiteiten op het gebied van de algemene kwaliteit en veiligheid van de zorg.
Daarnaast voorziet de wet in de totstandkoming van een netwerk van databanken
op het gebied van patiëntveiligheid, die tezamen een ‘interactive, evidence-based
management resource’ vormen ten behoeve van zorgaanbieders, PSO’s en andere
instanties.
De PSQIA introduceert ‘privilege and confidentiality protections’. Deze zijn van
toepassing op gegevens die een zorgaanbieder aan een PSO verstrekt, en op de
gegevens die een PSO zelf tot stand brengt. Het moet daarbij gaan om ‘patient safety
activities’ zoals die in artikel 921 lid 1 van de wet nader worden omschreven. De
wettelijke bescherming is daarbij gericht op herleidbare gegevens, waarmee wordt
bedoeld: gegevens waaruit kan worden afgeleid om welke zorginstelling en/of welke
beroepsbeoefenaar het gaat. De wettelijke bescherming houdt het volgende in:
– De betreffende gegevens mogen niet worden opgevraagd in een civiele, straf-

rechtelijke of bestuursrechtelijke procedure tegen de zorginstelling/beroeps-
beoefenaar en mogen in een dergelijke procedure evenmin als bewijs dienen.

– De betreffende gegevens mogen niet worden gebruikt in een disciplinaire of
tuchtrechtelijke procedure tegen een beroepsbeoefenaar.

– De betreffende gegevens vallen niet onder de wetgeving inzake openbaarheid
van bestuur (Freedom of Information Act).

De hieruit voortvloeiende bescherming is niet absoluut. Artikel 922 bevat een aantal
uitzonderingen. Zo is het mogelijk herleidbare gegevens te gebruiken in een straf-
rechtelijke procedure, maar alleen nadat een rechter heeft bepaald dat deze gegevens
bewijs bevatten, onmisbaar zijn voor de zaak en redelijkerwijs niet op andere manie-
ren kunnen worden verkregen. Een andere uitzondering is dat de verstrekker van
de gegevens (bijvoorbeeld een zorginstelling) zelf kan besluiten deze openbaar te
maken (art. 922 lid c onder 1). Daarnaast staat het elke houder van herleidbare
gegevens vrij deze te verstrekken aan het Openbaar Ministerie als de houder rede-
lijkerwijs tot de mening kan komen dat de gegevens noodzakelijk zijn voor het
opsporen van een strafbaar feit (art. 922 lid c onder 2). Gegevens die niet herleidbaar
zijn, vallen buiten de wettelijke bescherming.
De PSQIA bevat een bepaling die een melder van gegevens expliciet beschermt ten
opzichte van diens werkgever. Artikel 922 lid e regelt namelijk de zogenaamde
‘reporter protection’. Deze houdt in dat een werkgever geen maatregelen mag tref-
fen tegen een werknemer op grond dat deze in goed vertrouwen een melding heeft
gedaan aan of ten behoeve van een PSO. Negeert de werkgever deze wettelijke
bepaling door toch maatregelen te nemen tegen de melder, dan kan deze op grond
van artikel 922 lid f onder 4 compensatie eisen van de werkgever (‘including rein-
statement, back pay and restoration of benefits’).
Artikel 922 lid g bepaalt dat de PSQIA niet geldt in gevallen waarin andere wetgeving
van toepassing is, bijvoorbeeld wetgeving op statenniveau, die de melder c.q. zorg-
instelling meer bescherming biedt.
Artikel 923 van de PSQIA regelt de het hiervoor al genoemde ‘network of patient
safety databases’. Het is de wettelijke taak van het ministerie van Volksgezondheid
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om dergelijke databanken te faciliteren en te onderhouden. In deze databanken
kunnen ‘non-identifiable’ gegevens worden opgenomen en verwerkt, die op basis
van vrijwilligheid worden verstrekt door PSO’s, zorginstellingen of andere instan-
ties. De databanken mogen deze gegevens gebruiken ‘to analyze national and regio-
nal statistics, including trends and patterns of health care errors’ (art. 923 lid c).
In artikel 924 komen de criteria voor de erkenning van een Patient Safety Organi-
sation (PSO) aan de orde. Een dergelijke erkenning kan ook worden gegeven aan
een onderdeel van een organisatie, mits er geen conflict van belangen ontstaat tus-
sen de wettelijke doelstelling van de PSO (‘to improve patient safety and the quality
of health care delivery’) en die van de organisatie als geheel en er geen ‘confidential’
gegevens vanuit het PSO-deel worden verstrekt aan andere organisatieonderdelen.
De Amerikaanse wet regelt de uitgangspunten die ook in de Deense regeling aan de
orde komen, maar voegt ook elementen toe (zoals het recht van de hulpverlener op
compensatie, indien zijn werkgever de vertrouwelijkheidsbepalingen uit de wet
schendt). Anders dan in Denemarken voorziet de Amerikaanse wet wel in een uit-
zondering op de bescherming van de melder in het geval van strafrechtelijk onder-
zoek.

4.3. Australië (federaal niveau)
In Australië bestaat sinds 1992 wetgeving die beoogt te bevorderen dat beroepsbe-
oefenaren en zorginstellingen zonder aarzeling kunnen deelnemen aan activiteiten
gericht op het verbeteren van de algemene kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daar-
toe regelt de Health Insurance Act (HIA) van 1973 het zogenoemde ‘Commonwealth
Qualified Privilege Scheme’ (CQPS):15

‘The Commonwealth Qualified Privilege Scheme provides important safeguards
for health care professionals who engage in effective quality assurance activi-
ties. This is important for all Australians – health care providers, patients, their
carers and the community, as it helps to ensure the highest quality of our health
care system’.16

‘To improve the safety and quality of health care, it is important to review what
went wrong, and to find ways to prevent the event from happening again.
Medical staff are more likely to talk about the medical mistakes they made if
they know that the information they disclose cannot legally be disclosed to
anyone. Disclosure of medical mistakes allows the identification of environ-
ments conducive to errors, and this facilitates system redesign to create an
environment in which it is impossible to make a mistake’.17

Het doel van de regeling wordt in de wet als volgt omschreven: ‘The object is to
encourage efficient quality assurance activities in connection with the provision of
certain health services’ (art. 124V lid 1 HIA). Nadere (uitvoerings)regels zijn te vin-

15 Onderdeel VC van de Health Insurance Act 1973 (‘Quality assurance confidentiality’).
16 Informatiebrochure Australische (federale) overheid.
17 Informatie van de website van de regering van de deelstaat Western Australia.
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den in de artikelen 23A t/m 23G van de Health Insurance Regulations 1975. De
Australische regeling is getypeerd als ‘a firewall between the systems for learning
and those for accountability’. Runciman, toentertijd voorzitter van de Australian
Patient Safety Foundation, plaatste de wetgeving in 2002 nadrukkelijk in de context
van het maatschappelijk belang van een goed beleid inzake patiëntveiligheid. In zijn
ogen rechtvaardigt dat maatschappelijk belang dat aan de belangen van anderen om
informatie te kunnen gebruiken in juridische procedures, beperkingen moeten wor-
den gesteld (Runciman 2002).
Het CQPS is van toepassing op een brede range van kwaliteitsbevorderende activi-
teiten, zoals ‘hospital based peer review procedures, academic studies of the inci-
dence of or causes of adverse events and performance evaluation in individual health
care professionals’. Het CQPS is door de Australische regering tot stand gebracht
om te voorkomen dat hulpverleners besluiten niet deel te nemen aan kwaliteitsbe-
vorderende activiteiten, op grond van de vrees dat gegevens daaruit zullen worden
gebruikt om procedures tegen hen aan te spannen.
De wetgeving voorziet niet in de verplichting om patiënten te informeren over het
gebruik van hun gegevens voor kwaliteitsdoeleinden. Dit is de verantwoordelijkheid
van de instantie die om een ministeriële aanwijzing op grond van het CQPS vraagt
(zie hieronder). Ten aanzien van het gebruik van herleidbare patiëntengegevens
voor kwaliteitsdoeleinden gelden de gewone juridische regels.

Het CQPS voorziet in twee vormen van bescherming:
1 Garantie van de vertrouwelijkheid van tot hulpverlener of patiënt herleidbare

informatie die aan de orde komt in gegevens ten behoeve van algemene kwali-
teitsbewaking.

2 Bescherming van personen die participeren in (kwaliteits)commissies die oor-
delen over de kwaliteit van door anderen verleende zorg tegen civielrechtelijke
procedures die worden aangespannen door zorgverleners op wie het oordeel
van de (kwaliteits)commissie betrekking heeft.

Het onder 1 genoemde onderdeel houdt concreet in dat informatie die uitsluitend
bekend is geworden in het kader van kwaliteitsbevorderende activiteiten (‘solely as
a result of those activities’) niet openbaar gemaakt mag worden. Deze informatie
mag evenmin worden ingebracht in een rechterlijke procedure (art. 124V lid 2 HIA).
De wet maakt het mogelijk dat de minister kwaliteitsbevorderende activiteiten kan
aanwijzen die onder het CQPS vallen. De wet noemt daarvoor een aantal criteria
(art. 124X), waarvan de voornaamste is dat het ‘in the public interest’ is dat de
betreffende activiteit onder het Scheme wordt gebracht. Een ministeriële aanwij-
zing op grond van artikel 124X kan om twee redenen worden verstrekt:
– om de deelname aan een nieuwe kwaliteitsactiviteit te bevorderen, dan wel om

de deelname aan een reeds bestaande kwaliteitsactiviteit te verbeteren;
– om de acceptatie en implementatie van de uitkomsten van kwaliteitsbevorde-

rende activiteiten te stimuleren.

Functioneert een kwaliteitsbevorderende activiteit zonder problemen, dan zal een
ministeriële aanwijzing doorgaans achterwege blijven.
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Artikel 124Y werkt het al eerder genoemde artikel 124 lid 2 nader uit, en bepaalt
dat het personen die in het kader van door de minister erkende kwaliteitsbevorde-
rende activiteiten beschikken over tot hulpverleners herleidbare18 informatie die
uitsluitend in dat kader beschikbaar kwam, deze informatie niet mogen verstrekken
aan andere personen (dat wil zeggen aan personen die niet betrokken zijn bij de
kwaliteitsbewaking) of aan een rechter. Schending van dit verbod kan leiden tot een
gevangenisstraf van maximaal twee jaar. Met toestemming van de persoon of per-
sonen op wie de informatie betrekking heeft, mag de informatie wel aan anderen
worden verstrekt (art. 124Y lid 5).
Een uitzondering op het verbod van artikel 124Y is voorzien in artikel 124Z en
betreft de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging. In het geval dat onder de
bescherming van de CQPS vallende informatie betrekking heeft op een (vermoede-
lijk) strafbaar feit, kan de minister besluiten deze informatie ter beschikking te
stellen aan de opsporingsautoriteiten. Deze mogelijkheid bestaat ‘to ensure the
public interest is served’. Het betreft een bevoegdheid van de minister van Volks-
gezondheid en niet een op hem rustende verplichting. De minister kan van deze
bevoegdheid gebruikmaken als het gaat om een ‘serious offence’, hetgeen betekent:
een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf is gesteld van ten minste een jaar
(art. 124Z lid 1). Maakt de minister van deze uitzondering gebruik, dan beperkt hij
zich in beginsel tot het verstrekken van feitelijke informatie (art. 124Z lid 2). Artikel
124Z is bedoeld voor ‘truly exceptional circumstances’. De laatste jaren is deze
wetsbepaling niet toegepast.
De relatie tussen het CQPS en de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur is
momenteel in Australië een punt van aandacht. Zowel op federaal niveau als binnen
de deelstaten is deze wetgeving onderhevig aan wijzigingen. Het beleid van de fede-
rale Australische overheid is erop gericht te voorkomen dat de wetgeving inzake
openbaarheid van bestuur de bescherming van het CQPS ondermijnt.
Evenals het geval is in de VS, bevat de Australische wet de mogelijkheid om in het
geval van ernstige misdrijven een uitzondering te maken op de wettelijke bescher-
ming van melders van incidenten. Opvallend is dat in de Australische regeling niet
alleen de melders van incidenten beschermd worden, maar ook de leden van kwa-
liteitscommissies.

5. Conclusies

Bovenstaande analyse geeft een goed beeld van de elementen die te vinden zijn in
bestaande wetgeving betreffende het beschermen van melders van incidenten en
fouten (in de gezondheidszorg maar ook daarbuiten). Samenvattend kunnen als de
belangrijkste elementen worden genoemd:
– Het doel van kwaliteitssystemen. Het is verhelderend in een wettelijke regeling

zelf het doel van kwaliteitsystemen in de gezondheidszorg expliciet te noemen
(zie de Australische wet), en daarbij te vermelden waarvoor deze systemen

18 ‘Either expressly or by implication’ (art. 124Y lid 3).
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niet bedoeld zijn (voor het onderzoeken van schuld en aansprakelijkheid; zie
artikel 61 Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid).

– Zo veel mogelijk anonimiseren van gegevens die worden gebruikt in het kader van
registratiesystemen. Niet alleen de algemene privacywetgeving, maar ook aan-
bevelingen van zowel de WHO als de Raad van Europa benadrukken dit aspect
van privacybescherming.19 Anonimisering van gegevens is een van de moge-
lijkheden om de bescherming van meldende hulpverleners te verbeteren.

– Verbod op het gebruik van gegevens uit kwaliteitssystemen ten behoeve van juridische
of disciplinaire procedures. In enigszins verschillende varianten is deze vorm van
bescherming te vinden in de wetgeving van Denemarken, de Verenigde Staten
(federaal) en Australië (federaal). Ook Nederlandse wetgeving regelt dergelijke
bescherming (Wet luchtvaart, Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid). Een
uitzondering wordt soms gemaakt voor gegevens over (ernstige) strafbare fei-
ten (Verenigde Staten, Australië, Wet luchtvaart), maar in andere gevallen
betreft de wettelijke bescherming juist ook het gebruik van gegevens in straf-
rechtelijke procedures (Denemarken, Rijkswet Onderzoeksraad voor Veilig-
heid). Als men van mening is dat het publieke belang het nodig maakt dat Jus-
titie in uitzonderlijke gevallen gegevens moet kunnen inzien, ligt het voor hand
in de wet daartoe een specifieke besluitvormingsprocedure op te nemen.20 In
de gevallen waarin Justitie kan beschikken over informatie uit een kwaliteits-
systeem is nog een vervolgvraag aan de orde: mag deze informatie direct als
bewijs worden gebruikt of alleen als sturingsinformatie?

– Meldingsplicht voor zorgverleners. Het komt voor dat wettelijke bescherming van
zorgverleners wordt gekoppeld aan een meldingsplicht betreffende ‘adverse
events’ (Wet luchtvaart, Deense wet). Dit wordt dan gezien als de ‘prijs’ die
melders moeten betalen voor wettelijke bescherming in het kader van een kwa-
liteitssysteem: als je beschermd wilt worden, moet daar iets tegenover staan,
namelijk dat je incidenten ook werkelijk meldt.21

– Beschermen van de leden van kwaliteitscommissies. Een zekere mate van bescher-
ming van leden van kwaliteitscommissies tegen juridische stappen is te vinden
in de Australische wet. Een enigszins vergelijkbare regeling is opgenomen in de
Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid, waarin bepaald wordt dat onderzoe-
kers van die Raad niet als getuige kunnen worden opgeroepen. Dergelijke
bescherming kan ook voor leden van kwaliteitscommissies van belang zijn.

– Sanctioneren van uitzondering op de veiligheid van zorgverleners. Zowel de Ameri-
kaanse wetgeving als die uit Australië bevat bepalingen die gevolgen verbinden

19 World Health Organization (WHO) 2005 en Aanbeveling Rec(2006)7 van de Raad van Europa ‘on
the management of patient safety and prevention of adverse events in health care’. Zie over beide
teksten nader Legemaate en De Roode, 2008.

20 Uit de wetgevingsanalyse komen verschillende varianten naar voren: de rechter-commissaris beslist
(Nederland, Wet luchtvaart), de rechter beslist (VS), de minister van Volksgezondheid beslist
(Australië).

21 In de literatuur zijn zowel voor- als tegenstanders van een meldplicht te vinden. Ook wordt wel
betoogd dat uitsluitend bij ernstige incidenten een meldplicht zou dienen te gelden. Zie nader
Legemaate et al. 2006.
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aan onterechte inbreuken op de veiligheid van de zorgverlener, bijvoorbeeld
door een werkgever.

– Beperking van de toepasselijkheid van de wetgeving inzake openbaarheid van
bestuur. Een bedreiging voor de veiligheid van de zorgverlener die deelneemt
aan kwaliteitssystemen kan, zoals eerder opgemerkt, ook gelegen zijn in de
wetgeving inzake de openbaarheid van bestuur. Er zijn goede redenen om deze
wetgeving niet van toepassing te laten zijn op gegevens uit c.q. ten behoeve van
algemene kwaliteitssystemen (Wet luchtvaart; wetgeving in Denemarken, de
VS en Australië).22

In de hiervoor beschreven wettelijke regelingen zijn bepalingen opgenomen die de
melder van incidenten en fouten bescherming bieden tegen het gebruik van de
gemelde gegevens voor andere doeleinden dan kwaliteitsverbetering. Vaak wordt
gedacht dat dergelijke regels erop gericht zijn melders van incidenten te vrijwaren
van disciplinaire of juridische maatregelen. Dat is een misverstand. Bescherming
van de melder is geen doel op zich, maar een middel om de effectiviteit van het
meldingssysteem te bevorderen. Die effectiviteit is een algemeen belang. Dat recht-
vaardigt een ‘firewall’ tussen systemen gericht op leren en kwaliteitsverbetering
enerzijds en procedures gericht op bestraffing anderzijds. Dat betekent niet dat
tegen onzorgvuldig handelende hulpverleners geen maatregelen kunnen worden
genomen. Dat zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Waar het om gaat is, dat
in dergelijke bestraffende procedures geen gegevens uit het meldingssysteem wor-
den gebruikt. Er zijn tal van andere manieren om in een specifiek op verantwoor-
ding, verwijtbaarheid en/of bestraffing gerichte procedure de daarvoor relevante
gegevens op tafel te krijgen, zoals door eigen onderzoek van toezichthouders, getui-
genverhoren, inzage van patiëntendossiers en dergelijke (Legemaate 2008).
Specifieke aandacht verdient de positie van de patiënt in de gezondheidszorg. Alge-
meen wordt erkend dat de patiënt recht heeft op informatie over de aard en toe-
dracht van incidenten die hij heeft ervaren of nog kan ervaren. In het geval van
overlijden van de patiënt door een medische fout hebben ook de nabestaanden een
informatierecht. Deze informatierechten staan los van een eventuele wettelijke
regeling inzake veilig melden en mogen door een dergelijke regeling niet worden
beperkt. Wetgeving inzake veilig melden moet vooral worden gezien als een bescher-
ming tegen het gebruik van kwaliteitsgegevens voor andere doeleinden door een
zorginstelling/werkgever of een externe toezichthouder (Inspectie of OM).
Wetgeving ter bescherming van melders van incidenten dient een evident maat-
schappelijk doel. In dat licht gezien is er veel voor te zeggen om in navolging van
andere maatschappelijke sectoren ook voor de Nederlandse gezondheidszorg wet-
geving tot stand te brengen. De in dit artikel geanalyseerde wettelijke regelingen
vormen daarvoor een interessante bron van inspiratie.

22 Dit was ook een aanbeveling in kader van het rapport dat het projectenbureau van de KNMG in
2006 uitbracht over de randvoorwaarden van veilig incident melden (Legemaate et al. 2006).
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Mediaberichtgeving over calamiteiten: de magie
meester?

Bastiaan Zoeteman & Wouter Kersten

Door de globaliserende media kunnen overheden niet meer als monopolisten com-
municeren over hun crisismanagement. Om beter te communiceren bij calamiteiten
kunnen overheden zich bedienen van nieuwe instrumenten. Op basis van een onder-
zoek dat in de periode 2005-2007 is uitgevoerd naar ca. 110 calamiteiten is gebleken
dat de hoeveelheid media-aandacht redelijk goed kan worden voorspeld op basis van
een klein aantal kenmerken. Dit geeft autoriteiten de mogelijkheid in een vroege fase
een passende communicatiestrategie te ontwikkelen. Voorspelcriteria zijn bijvoor-
beeld de economische schade, het aantal geëvacueerden en de magiefactor. Deze factor
betreft aspecten die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat zij tot de verbeelding
spreken en een hoge emotionele lading hebben.

1. Inleiding

Het voorkomen van calamiteiten en het bestrijden van de gevolgen daarvan zijn
grote uitdagingen voor bedrijven en overheden. Daarnaast is een adequate com-
municatie over een calamiteit een steeds grotere rol gaan spelen bij het beheersen
ervan. Op dit laatste aspect richt dit artikel zich. Hoe kan de overheid adequaat
omgaan met de toegenomen rol van communicatie in beheersing van de gevolgen
van calamiteiten? Met welke wetmatigheden in het genereren van media-aandacht
heeft zij daarbij te maken en bieden deze houvast bij het beheer van de gevolgen
van calamiteiten?
Dat communicatie van steeds groter belang is geworden heeft verschillende oorza-
ken. Een daarvan is een verschuiving in de machtsrelatie tussen media, overheid en
burgers. Waar voorheen de overheid een relatief grote invloed had op de media, is
dit steeds meer op de achtergrond geraakt. De overheid staat niet meer aan de top
van de informatiepiramide. Sterker nog, er is geen piramide meer (Van Ginneken
2003). Als gevolg hiervan is het vaak niet het bestuur dat bepaalt wanneer bijvoor-
beeld een persconferentie wordt gegeven, maar wordt door de media aan het bestuur
een communicatiepatroon opgedrongen. De media kunnen niet alleen het tempo
in de communicatie-uitingen bepalen maar zij bepalen soms ook de ‘framing’ van
de gebeurtenissen. Die framing kan eenzijdig zijn of te veel versimpeld (Vasterman
et al. 2005).
Media-aandacht kan een rol spelen als versterker van maatschappelijke aandacht
voor risico’s en calamiteiten (Renn 1999; Kasperson, 1988). Sommigen geven aan
dat media-aandacht slechts een reflectie is van wat er speelt in de maatschappij
(Rosenthal et al. 2004), of geven aan dat media onder druk van deadlines en ver-
hevigde concurrentie vooral nieuws brengen waarvan ze weten dat het een gevoelige
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snaar raakt (Van Ginneken, 1998). De media kunnen onder invloed hiervan al snel
verworden tot een lynching mob die uit is op de val van de bestuurder of die andere
belangen nastreeft waardoor de communicatie van de bestuurders naar de bevolking
wordt bemoeilijkt (Vasterman et al. 2005).
Veel actoren kijken mee over de schouders van de verantwoordelijke bestuurders
en deze worden daarom gedwongen om in de media veelvuldig rekenschap af te
leggen over hun doen en laten. Daarbij blijft het verantwoording afleggen niet alleen
tot lokale of nationale media beperkt, ook internationale media zijn een rol gaan
spelen. Dit maakt dat een bestuurder meer dan vroeger moet inschatten of en in
welke mate een mediahype in aantocht is.
In het licht van het bovenstaande is tussen 2005 en 2007 in opdracht van de minis-
teries van VROM en BZK onderzoek verricht naar de relatie tussen de aard van
fysieke veiligheidscalamiteiten en de mate van media-aandacht (Zoeteman et al.
2006, 2007). Hierbij is aandacht geschonken aan kwalitatieve en kwantitatieve
aspecten van de media berichtgeving, met een accent op de laatste.
Een kernvraag van het onderzoek was of calamiteiten overeenkomstige kenmerken
hebben wanneer zij veel media-aandacht krijgen. Ook werd nagegaan of uit de
bevindingen conclusies zijn te trekken over de ontwikkeling van nieuwe instru-
menten die effectieve communicatie door overheden in de moderne netwerkcom-
municatiestructuur kunnen ondersteunen. Eén van dergelijke instrumenten zou
kunnen zijn het kunnen voorspellen van media-aandacht in een vroege fase, te
beginnen met de eerste dag na een calamiteit.
De initiële focus van het onderzoek lag op calamiteiten op het gebied van externe
veiligheid (productie, opslag en transport van gevaarlijke stoffen) en van overstro-
mingen die buiten Nederland plaatsvonden en in de Nederlandse media een respons
opriepen. De resultaten van dit onderzoek waren interessant genoeg om het onder-
zoek vervolgens ook uit te voeren voor soortgelijke calamiteiten in Nederland.
De onderzoeken zijn gebaseerd op literatuurstudie, media-analyse en interviews
met deskundigen en bestuurlijk verantwoordelijken voor de bestrijding van cala-
miteiten.

2. Voorspelbaarheid van media-aandacht

2.1. Kwantitatief onderzoek naar buitenlandse calamiteiten
Het eerste media-onderzoek is uitgevoerd op basis van een in beginsel aselecte
steekproef met een zestigtal buitenlandse calamiteiten. Het werd daarnaast wen-
selijk geacht enkele zeer bekende calamiteiten (zoals Tsjernobyl, Exxon Valdez) op
te nemen, waardoor de steekproef niet helemaal aselect was. De rest van de inci-
denten is betrokken uit calamiteitenoverzichten.

Voor de media-analyse werd uitgevoerd, zijn eerst een twintigtal meest Nederlandse
deskundigen en bestuurlijk betrokkenen (ex-minister, commissaris van de konin-
gin, gedeputeerden, burgemeesters, hoge ambtenaren) geïnterviewd over hun erva-
ringen met de media ten tijde van calamiteiten. De door hen gesuggereerde criteria
voor voorspelling van media-aandacht werden in het onderzoek betrokken evenals

36 Tijdschrift voor Veiligheid 2009 (8) 1



Mediaberichtgeving over calamiteiten: de magie meester?

criteria die uit de literatuur naar voren kwamen (onder andere Sandman 1987; Blake
1995). Op basis hiervan zijn 18 voorspelcriteria onderscheiden. Voor elk van de 18
voorspelcriteria is een 5-punt schaal gemaakt. Incidenten konden van 0 tot 4 scoren,
waarbij 4 het maximum is. In tabel 1 wordt de schaalopbouw voor de criteria
getoond.

Voor iedere calamiteit is volgens een vaste set aan regels bepaald hoe de kwantita-
tieve maat voor media-aandacht werd geregistreerd, waarbij dubbeltellingen in een

Tabel 1: Schaalopbouw van voorspelcriteria buitenlandse calamiteiten

Voorspelcriteria Vertaling 
naar score 
niveau
0 1 2 3 4

1 Vermoedelijk aantal slachtoff ers

a – totaal aantal te verwachten 
doden

0 1 tot 10 11 tot 100 101-1000 > 1000

b – aantal gewonden 0 1 tot 10 11 tot 100 101-1000 > 1000

c – aantal evacuees (*1000) < 0.1 0.1 - 1 11 tot 100 101-1000 > 1000

2 Vermoedelijke omvang

a – grootte van diret getroff en 
gebied (km2)

< 0.01 0.01 - 1 1 tot 100 101 - 10000 > 10000

b – economische schade (mln $) < 10 10 tot 100 101 tot 1000 1001-10000 > 10000

c – ecologische hersteltijd (jaren) < 1 1 tot 3 4 tot 10 11 tot 30 > 30

3 Relatie tot Nederland

a aantal Nederlandse slachtoff ers 
lokaal

0 1 tot 5 6 tot 20 21 tot 100 > 100

b Nederlandse hulpverlening geen detail noodhulp mega order giro 555

c fysieke nabijheid ramp buiten 
EU

rand EU centrum EU buurland nabij
grens

d directe impact in Nederland

1. mogelijke gezondheidsschade niet uitzonde-
ringen

zieken enkele doden vele doden

2. mogelijke soc-economische 
schade (mln euro)

< 1 1 tot 10 11 tot 100 101 tot 1000 > 1000

3. ecologische hersteltijd (jaren) < 1 1 tot 3 4 tot 10 11 tot 30 > 30

e mogelijkheid van ramp in NL
(1 keer per jaar)

> 100 100 40 20 10

4 Sociale versterking

a aard van beeldverslag nee foto's beperkt 
video

uitgebreid 
video

ook ont-
staan van

b gedupeerdheid slachtoff ers niet zwak matig sterk zeer sterk

c sociale kwetsbaarheid slachtoff ers niet zwak matig sterk zeer sterk

d herkenning (reeds eerder gebeurd) niet zwak matig sterk zeer sterk

e historische banden met Nederland niet zwak matig sterk zeer sterk

f mentale nabijheid niet zwak matig sterk zeer sterk

g magiefactor niet zwak matig sterk zeer sterk
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zelfde medium op een zelfde dag werden uitgesloten. Het archief van Beeld en Geluid
was de bron voor radio en tv, en het Volkskrant-archief voor de krant. Deze krant
werd gekozen vanwege de gebleken invloed van deze bron op politici (Sanders et al.
2004). Door alle calamiteiten te scoren op alle criteria, werd inzicht verkregen in de
correlatie tussen ieder individueel criterium en de gemiddelde hoeveelheid media-
aandacht over de drie media (zie tabel 2).

Hieruit kon worden afgeleid welke criteria geen significante voorspellende waarde
hadden. Van de 8 statistisch significant voorspellende criteria is ook de gemiddelde
score berekend, en uitgezet tegen de gemiddelde media-aandacht per calamiteit. Dit
leidt tot een beeld waaruit duidelijk wordt dat er een verband is tussen de gemiddelde
score van de voorspelcriteria en de hoeveelheid media-aandacht (zie figuur 1). De
vermelde R2-waarde biedt hierbij een indicatie van de sterkte van het verband tus-
sen de twee variabelen, maar geeft nog geen uitsluitsel over de richting van dit
verband.

Uit analyse van de afzonderlijke correlaties tussen de aandacht per medium en het
totaal, bleek dat de hoeveelheid tv-aandacht representatief was voor het totaal.

Tabel 2: Correlatie tussen individuele criteria en gemiddelde Nederlandse
media-aandacht

rank Voorspelcriterium Correlatie met media-aandacht
(gem. van de 3 media)

1 Directe impact in Nederland 0,67
2 Ecologische schade ,63
3 Economische schade ,54
4 Magie-factor ,54
5 Grootte getroff en gebied ,5
6 Nederlandse hulpverlening 0,49
7 Aantal evacuees ,43
8 Aard van beeldverslag ,35
9 Aantal doden 0,27
10 Nederlandse slachtoff ers lokaal 0,21
11 Aantal gewonden ,19
12 Gedupeerdheid slachtoff ers 0,09
13 Mentale nabijheid 0,09
14 Sociale kwetsbaarheid slachtoff ers 0,09
15 Herkenning 0,06
16 Fysieke nabijheid ramp ,05
17 Historische banden Nederland 0,01
18 Mogelijkheid ramp in Nederland -0,24
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Bovendien bleek praktisch gezien tv-aandacht het meest makkelijk te achterhalen.
Om deze redenen is het onderzoek vervolgd door alleen de tv-aandacht te meten.
Omdat het ook wenselijk was een uitspraak te doen over de richting van het verband
en 12 criteria praktisch niet handig is, werd vervolgens factoranalyse uitgevoerd om
het aantal voorspellende variabelen te reduceren. Hiervoor zijn 12 van de 18 oor-
spronkelijke criteria gebruikt. Uit de factoranalyse blijkt dat de 12 criteria kunnen
worden gereduceerd tot 3 hoofdcomponenten van factoren die bij elkaar 62% van
de totale variantie in de steekproef bepalen. Deze factoren zijn Impact en beleving in
Nederland, Omvang van de ramp, en Slachtoffergegevens genoemd. Om ook uitspraken
te doen over de richting van het verband tussen de voorspelcriteria en de hoeveel-
heid media-aandacht is vervolgens regressie-analyse uitgevoerd met deze 3 hoofd-
componenten waaruit blijkt dat ze gezamenlijk 54% van de variantie in de televisie-
aandacht voor calamiteiten bepalen. Hierbij geldt dat de derde hoofdcomponent
nauwelijks verklarend en verre van statistisch significant is. Met deze uitkomsten
in de hand kan worden geconcludeerd dat een hogere score op de voorspellingscri-
teria een duidelijk causaal verband vertoont met meer aandacht in de Nederlandse
media voor buitenlandse externe veiligheidcalamiteiten.

2.2. Kwantitatief onderzoek naar binnenlandse calamiteiten
Een tweede onderzoek richtte zich op een vijftigtal nationale calamiteiten. Hierbij
is op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek van meet af aan alleen naar
de tv-aandacht gekeken. Voorbeelden van calamiteiten die zijn geanalyseerd waren
de vuurwerkramp in Enschede (mei 2000), diverse ontploffingen met chemische
stoffen, en bijvoorbeeld de brand in Hotel Polen in de jaren zeventig. De criteria
zijn, evenals de inrichting van de 5-puntsschaal, waar nodig aangepast om recht te
doen aan de kleinere geografische schaal van Nederland ten opzichte van die van
buitenlandse gebeurtenissen. Daarnaast heeft bijvoorbeeld een criterium als ‘Moge-
lijkheid van soortgelijke ramp in Nederland’ geen zin in deze context. In de nationale

Figuur 1: Relatie tussen gemiddelde criteriascore en de gemiddelde Nederlandse
media-aandacht voor buitenlandse calamiteiten

Relatie tussen de gemiddelde media-aandacht (krant/tv/radio)
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context zijn 10 criteria relevant waarvan er 8 statistisch significant blijken (zie tabel
3).

Na het volgen van dezelfde stappen als bij het onderzoek naar buitenlandse cala-
miteiten blijken de resultaten soortgelijk, te beginnen met een duidelijk verband
tussen de gemiddelde score op de criteria en de hoeveelheid tv-aandacht (zie figuur
2).

De 10 criteria blijken door de factoranalyse gereduceerd te kunnen worden tot 2
hoofdcomponenten, te weten Omvang en Sociale en harde slachtoffergegevens, die
tezamen voor meer dan 66% de variantie in de steekproef verklaren. Met deze twee
hoofdcomponenten is de regressie-analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat ze 37% van
de variantie in de televisie-aandacht voor binnenlandse calamiteiten bepalen. Dat
is een minder goed resultaat dan bij buitenlandse calamiteiten, maar voldoende
significant om de conclusie te mogen trekken dat er een aantoonbare causale relatie
is tussen de media-score en de media-aandacht.

3. Discussie

Bovenstaande resultaten zijn een weergave van het kwantitatieve deel van beide
onderzoeken. Daarnaast is onder andere in de interviews met experts de nodige
kwalitatieve informatie verzameld, bijvoorbeeld met betrekking tot het nut van
voorspellen, nadere reflectie op de hier gehanteerde methode zoals beperkingen en
mogelijke andere toepassingen ervan. Onderstaand wordt een en ander besproken.

3.1. De waarde van voorspellen van media aandacht
Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat media-aandacht na calamiteiten redelijk
voorspelbaar is. Voorspellen van de omvang van de media-aandacht kan volgens de

Tabel 3: Correlatie tussen individuele criteria en Nederlandse tv-aandacht bij
nationale calamiteiten

rank Voorspelcriterium Correlatie met media-aandacht 
(gem. van de 3 media)

1 Magie-facto ,62
2 Economische schade ,57
3 Aard van beeldverslag ,56
4 Aantal gewonden ,47
5 Gedupeerdheid slachtoff ers 0,46
6 Aantal evacuees ,39
7 Aantal doden 0,36
8 Grootte getroff en gebied ,31
9 Ecologische schade ,23
10 Herkenning 0,15
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meeste geïnterviewden helpen om van meet af aan communicatie, woordvoerder-
schap en ondersteunende maatregelen naar een passend bestuurlijk niveau op te
schalen. Ook kan de voorspelmethode de ervaringsinschatting van diverse experts
objectiveren, zodat er meer houvast is voor een gezamenlijk standpunt. Daarmee is
ook een steviger basis voor communicatie voorhanden met anderen, inclusief
bestuurders, woordvoerders, hulpdiensten en burgers. Sommigen vinden het echter
een minder nuttig instrument als de betrokken bestuurder ten tijde van de crisis
nog vertrouwd gemaakt moet worden met het instrument. Dan leidt het alleen maar
af. De meesten zijn echter van oordeel dat hoe meer men weet in de beginfase na
een ramp, hoe beter. Immers tijdig inzicht geeft meer ruimte om zich voor te berei-
den en in te schatten wanneer extra actie en ook improvisatie nodig is. Ook kan de
uitkomst van een voorspelmethode worden gebruikt om naar het publiek een hoge
inzet van de beleidsmaatregelen te rechtvaardigen. Een betere voorspelbaarheid van
media-aandacht kan ook een steun zijn voor situaties waarvoor nog geen draaiboe-
ken bestaan.
Het is echter belangrijk om zich altijd te realiseren dat voorspellingen er naast kun-
nen zitten. Ervaringen van lokale verantwoordelijken blijven volgens de meeste
geïnterviewden maatgevend. Bovendien zullen de media nooit volledig voorspelbaar
reageren (Vasterman et al. 2005). Autoriteiten moeten dus oppassen zich blind te
staren op de uitkomst van een eventuele voorspelmethode. Ervaring, intuïtie,
inschattingen ter plekke, herhaling van beoordelingen in de begindagen en ‘crea-
tieve intelligentie’ (LBCB, 2006) zullen de methode in de praktijk moeten aanvullen
om tot een zo goed mogelijke inschatting van de media-aandacht en de gevolgen
daarvan te komen.

3.2 Meester over de magie?
Aangezien bij de binnenlandse en buitenlandse calamiteiten dezelfde methode is
gebruikt, kunnen overeenkomsten en verschillen tussen beide typen worden nage-

Figuur 2: Relatie tussen gemiddelde criteriascore en Nederlandse tv-aandacht
voor binnenlandse calamiteiten
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gaan. Indien wordt gekeken naar de voorspelcriteria die de hoogste correlatie ver-
tonen met de hoeveelheid media-aandacht (zie tabellen 2 en 3) dan valt onder andere
op dat een criterium dat door diverse andere onderzoeken (Wahlberg & Sjöberg,
2004) en ook door geïnterviewden werd genoemd, namelijk het aantal doden, een
geringe voorspellende waarde heeft.
Media-aandacht blijkt vooral te worden bepaald door een combinatie van praktische
factoren zoals impact en economische schade, managementfactoren en emotionele
factoren. Geëvacueerden bijvoorbeeld hebben meer ‘media-impact’ dan doden
omdat ze hun verhaal kunnen vertellen en bovendien een logistiek probleem vor-
men. Daarnaast is een rol weggelegd voor wat als ‘magiefactor’ is aangeduid.
De magiefactor is een koepelcriterium waarbij het gaat om aspecten als: onver-
wachtheid (Tsjernobyl), reusachtigheid die de menselijke verbeelding ontstijgt (tsu-
nami), de icoonstatus van betrokken personen of gebouwen (WTC, prinses Diana),
nieuwheid of onbekendheid (SARS), geheimzinnigheid (onduidelijkheid over man-
nen in ‘witte’ pakken na de Bijlmerramp, vergiftiging van Alexander Litvinenko) of
mismanagement en/of gebrek aan goede communicatie door de autoriteiten
(Katrina, Bijlmerramp). De gemene deler is dat de door de magiefactor vertegen-
woordigde aspecten tot de verbeelding spreken en een sterke emotionele lading
hebben.
De breedte van de aspecten en van de voorbeelden laat zien dat de magiefactor nog
verder moet worden verkend om beter bruikbaar te worden. Tijdens het onderzoek
is een score aan deze factor gegeven door gebeurtenissen te vergelijken met in volg-
orde gerangschikte typerende voorbeelden. Het bestaan van invloed van een magie-
factor op media-aandacht is door veel betrokkenen bij het onderzoek erkend als
belangrijk fenomeen. Overigens kan de magiefactor, evenals sommige andere fac-
toren, tijdens de calamiteit wijzigen, al naar gelang er meer informatie over aard en
omvang van de calamiteit ter beschikking komt. De beoordeling van de voorspel-
criteria enkele malen herhalen in de eerste week lijkt dan ook zinvol.
Teneinde meer grip te krijgen op dit containerbegrip, is een poging ondernomen
het nader te ontleden. Een voor de hand liggende component is bijvoorbeeld de
icoonstatus van personen of objecten. Dit leidde bij externe veiligheidcalamiteiten
niet tot een aangrijpingspunt, maar kan bij andere typen calamiteiten wel relevant
zijn. Zo bleek bij vervolgonderzoek (Zoeteman et al. 2007) naar media-aandacht bij
terroristische aanslagen, of aanslagen op bekende personen dat icoonstatus in Neder-
land een zeer duidelijke correlatie heeft met de media-aandacht, en dit ging ten koste
van de voorspellende kracht van de magiefactor. Naarmate een gebeurtenis meer
persoonsgebonden is, kan worden verwacht dat persoonsgebonden factoren een
grotere voorspellende kracht krijgen. Ook andere elementen die in de magiefactor
besloten liggen, waaronder de hiervoor genoemde voorbeelden zoals de nieuwheid
zouden gedetailleerder op hun voorspellende waarde kunnen worden onderzocht.

3.3. Structurele en incidentele factoren
Bij het beoordelen van de voorspelkracht van de criteria moet men zich realiseren
dat er bij een calamiteit naast structurele ook incidentele factoren zijn die de media-
aandacht kunnen stimuleren of dempen. Het gaat dan over zaken als interferentie
met ander nieuws, de timing (bijvoorbeeld: is het komkommertijd?), het belang van
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groeperingen of bepaalde media om een gebeurtenis in het nieuws te houden en
dergelijke. Deze factoren zijn achteraf niet meer goed na te gaan, maar kunnen bij
toekomstige calamiteiten wel worden meegenomen door beoordelaars van de te
verwachten totale mediarespons.

3.4. Toepasbaarheid methode op andere typen calamiteiten
Ook is onderzocht of deze voorspelmethode toepasbaar is voor andere calamiteiten.
Dit blijkt duidelijk het geval te zijn bij aanslagen op bekende personen en terroris-
tische aanslagen (Zoeteman et al. 2007). In het algemeen lijkt de methode toepas-
baar bij calamiteiten met een profiel waarbij de start van de calamiteit plaatsvindt
op een duidelijk te benoemen plaats en tijd. Naast de onderzochte gevallen van
aanslagen zou dit kunnen gelden voor justitiële missers (bijvoorbeeld ontsnapping
van gevaarlijke gedetineerden) en bij economische calamiteiten (beurskrach, plot-
selinge val van een munt). Veterinaire calamiteiten zoals bijvoorbeeld de vogelgriep
lenen zich niet voor de hier gepresenteerde methode omdat de oorzaak van de cala-
miteit zich voortdurend verplaatst en op diverse plaatsen een verschillende impact
kan hebben.

3.5. Toepasbaarheid methode bij meerdere actoren
De onderzoeken zijn uitgevoerd met het oog op het verbeteren van het functioneren
van autoriteiten. Deze autoriteiten waren in de meeste gevallen de centrale over-
heid. De meeste conclusies zullen waarschijnlijk ook toepasbaar zijn voor provinciale
en gemeentelijke overheden en voor bedrijven. Voor bedrijven is al eerder gewezen
op de invloed van de aard van de acties en de aandacht in media en maatschappij
hiervoor (zie o.a. Harrison & Prugh, 1989). Het gaat hier bijvoorbeeld om externe
veiligheidsituaties als de Exxon Valdez, Brent Spar en de explosie bij Bhopal. Het
gaat hierbij niet alleen om calamiteiten, maar ook om andere bedrijfsontwikkelingen
die het nieuws kunnen halen, zoals bestuurswisselingen, aandelenemissies of tegen-
vallende resultaten. Voor de lokale overheden is van belang dat de lokale en regionale
media goed worden bediend. Momenten om preventief voor te lichten over risico’s
en risicomanagement doen zich bijvoorbeeld voor bij nieuwe inrichtingsplannen in
gebieden of stadswijken. In deze gevallen moeten wel op het onderwerp toegespitste
voorspelcriteria worden bepaald.

3.6 (Zelf)versterkende media-effecten
De voortgaande globalisering en technologische ontwikkeling op het gebied van de
informatievoorziening heeft ertoe geleid dat de ‘media’ steeds meer open zijn komen
te staan voor bijdragen van niet-reguliere partijen. Deze democratisering van
berichtgeving in de media heeft de rol van burgers, die zichzelf steeds beter kunnen
informeren, versterkt. I-report-achtige ontwikkelingen (burgers die gestimuleerd
door media-bedrijven eigen beelden van incidenten insturen) passen in dit beeld.
Daarmee wordt de eigen ervaring en connotatie van burgers een belangrijke factor,
waarbij deze publieke perceptie vaak zwaarder weegt dan wat wetenschappelijk aan
feiten speelt (Tayloy-Gooby & Zinn, 2006).
In het licht van deze democratisering van de media is er doorgaans een relatie tussen
de mate van onrust in de maatschappij over een bepaalde kwestie en de mate waarin
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hier in de media over wordt bericht. Volgens Rosenthal et al. (2004) is dit cynisch
genoeg zelfs in het belang van de media. Het feit dat iets veel aandacht krijgt kan
op zichzelf weer een nieuwsfeit worden (Vasterman et al. 2005). Er is hier sprake
van krachten die elkaar wederzijds beïnvloeden en die kunnen opstuwen tot een
momentum waarop escalatie onvermijdelijk wordt (Urry 2003). Volgens sommige
auteurs zijn ook hierin wetmatigheden te onderkennen (Gladwell 2000). Dit alles
illustreert het belang om in een vroeg stadium een mediagolf te zien aankomen.
Daarmee kan men door alert en pro-actief te communiceren het risico van een
onwenselijke framing van het onderwerp zo goed mogelijk zien te voorkomen.

3.7. De rol van de magiefactor inperken door effectieve communicatie
Na het voorspellen van media-aandacht komt vervolgens het accent te liggen op het
effectief communiceren over calamiteiten. In verschillende fasen van het verloop
van een calamiteit gaat het hierbij om het belang van openheid (Leeuwis et al. 2002),
aansprekend communiceren en vooraf betrekken van burgers (Beunders & Muller
2005; Slovic 1999). Deze kunnen immers in crisissituaties wezenlijk bijdragen aan
oplossingen (Sandman 2005). In de moderne maatschappij wordt niet meer geac-
cepteerd dat wordt medegedeeld dat er niets aan de hand is terwijl al snel blijkt dat
dit niet klopt (Kennedy 1992). Daarom zijn acties van de autoriteiten die zijn gericht
op het niet-informeren van burgers uit angst voor paniekreacties af te raden. Het
is belangrijk gebleken om burgers met maatwerk te informeren en op meewerken
aan oplossingen aan te spreken (Slovic 2004; Pennings & Grossman 2008; Kunreu-
ther 2001; Beunders 2005).
De overheid heeft zelf ook een rol om de invloed van de magiefactor bij het genereren
van media-aandacht enigszins af te zwakken door te voorkomen dat een sfeer van
geheimzinnigheid wordt geschapen of dat de media aandacht besteden aan misma-
nagement voor of tijdens de afhandeling. Factoren waarop de overheid direct
invloed heeft zoals openheid en eerlijke informatievoorziening vooraf (Glicksman
2004) kunnen ook helpen het algemene vertrouwen van burgers te versterken. Ver-
trouwen in de zender van informatie verhoogt de rust tijdens ongelukken (Pidgeon
2005) en crisissituaties (Covello et al. 2001), maar moet worden verdiend (Cossa
2005) en vervliegt sneller dan dat dit kan worden opgebouwd (Slovic 1999).

4. Conclusies en aanbevelingen

Overheden hebben de moeilijke taak om in een netwerkstructuur te communiceren
over het omgaan met calamiteiten. Daarbij kijken vele partijen mee over de schouder
van de bestuurder en heeft de overheid al lang geen informatiemonopolie meer.
Het hier gerapporteerde onderzoek heeft echter uitgewezen dat er wetmatigheden
bestaan in het genereren van media-aandacht waarmee de overheid en andere par-
tijen hun voordeel kunnen doen.
De overheid kan zich in een vroege fase na een calamiteit een beeld vormen van de
mate waarin er een mediahype zal volgen door een klein aantal kenmerken van de
calamiteit op basis van de dan beschikbare gegevens over de calamiteit te scoren.
Daarmee kan de overheid, samen met andere instrumenten, voor zichzelf meer
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houvast creëren om crisisteams op het juiste bestuurlijke niveau voor te bereiden
en ruimte scheppen om snel een strategisch adequate lijn van acties uit te zetten.
Ook kan de score ertoe bijdragen dat in goed overleg juist een lage prioriteit aan een
calamiteit wordt toegekend. Onderdelen van acties in een vroeg stadium kunnen
zijn een op het juiste niveau opgeschaald woordvoerderschap en het naar de maat-
schappij toe communiceren van het scoreniveau als een maatstaf voor de ernst van
de calamiteit. Ook kan het scoreniveau aanknopingspunten bieden door eerdere
calamiteiten met een zelfde score als referentiekader te hanteren. Het is wel van
belang zich te realiseren dat de eerste dagen veel nieuwe informatie boven tafel kan
komen, die de score kan beïnvloeden. Het is dan ook verstandig om de eerste week
het scoren enkele malen te herhalen. Hiermee kan voortschrijdend inzicht worden
gecreëerd in een vaak dynamische situatie.
Een belangrijk criterium bij het voorspellen van de hoeveelheid media-aandacht is
de magiefactor. Dit is een samengesteld begrip dat door nader onderzoek kan wor-
den ontrafeld. Dit is mede van belang om overheden mogelijkheden in handen te
geven de rol van deze factor in het genereren van media-aandacht te dempen door
de manier waarop voorlichting vooraf wordt gegeven en over de calamiteit wordt
gecommuniceerd.
Bij het beoordelen van de mediagevolgen van calamiteiten moeten er naast de
structurele kenmerken ook incidentele factoren in ogenschouw worden genomen.
Daarom moet het maken van een inschatting altijd breder zijn dan het interpreteren
van een berekende score.
Om de waarde van de voorspelmethode verder te testen is het wenselijk dat wordt
geoefend met de methode in nieuwe situaties waarbij vooruit moet worden gekeken.
Het onderzoek had noodzakelijkerwijs een retrospectief karakter. Dat heeft als
gevolg gehad dat de onderzoekers over meer informatie beschikten dan in een echte
situatie het geval zou zijn.
De ontwikkelde voorspelmethode lijkt ook van waarde bij andere typen calamiteiten
en voor andere actoren dan de rijksoverheid. Voorwaarde is dat de karakteristieken
van de calamiteiten vergelijkbaar zijn naar hun gedrag in de ruimte en de tijd met
de hier onderzochte externe veiligheidscalamiteiten. Voorbeelden zijn terroristi-
sche aanslagen, grote economische gebeurtenissen en dergelijke.
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DISCUSSIE

De recidive van Den Engh

Gijs Weijters & Stefan Bogaerts

1. Achtergrond

De justitiële jeugdinrichting Den Engh is gericht op het (her)opvoeden en residen-
tieel behandelen van ernstig gedragsgestoorde en/of criminele jongeren. De doel-
groep bestaat uit jongens tussen de 12 en 23 jaar die functioneren op zeer zwak tot
zwakbegaafd niveau (IQ tussen 60 en 85). De (her)opvoeding en behandeling bij
Den Engh richt zich niet alleen op probleemgedrag maar ook op contextfactoren
zoals het bieden van een toekomstperspectief op het vlak van huisvesting en wonen,
opleiding en werk. Den Engh gebruikt sinds 1996 als uitgangspunt en basismetho-
diek de groepsgerichte SocioGroepsStrategie (SGS).1 Deze methode houdt in dat
vanuit de groep jongeren zelf getracht wordt inzichten te krijgen in het gedrag en
gedragsverandering te bewerkstelligen met als doel de jongeren (conventionele)
normen en waarden bij te brengen. Volgens de SGS wordt jongeren eerst aangeleerd
te functioneren als lid van een leefgroep door samen taken te leren uitvoeren, geza-
menlijke verantwoordelijkheid te leren dragen en oplossingen proberen te vinden
voor conflicten. De voor iedere groep verschillende kenmerken en groepsdynami-
sche aspecten worden door de groepsleiding (door Den Engh groepsopvoeders
genoemd) gehanteerd om op te voeden. De groepsopvoeders gebruiken dus leef-
groepkenmerken en positieve groepsmechanismen als onderbouwing en aankno-
pingspunten voor het (her)opvoeden. Zij dienen de grenzen te bewaken waarbinnen
de zichzelf opvoedende leefgroep (zelfregulatie) dient te functioneren. (Dijns 2008).
Uit een programma-evaluatie van Den Engh uitgevoerd door de DSP-groep (Van
Heerwaarden, Hilhorst & Slabbèrtje 2005), blijkt dat er – op basis van de ‘What
Works’- richtlijnen – geen redenen zijn om te veronderstellen dat de SGS effectief
is. Echter, op basis van deze programma-evaluatie kan niet worden geconcludeerd
dat de methode niet werkt, omdat evidence based niet in alle gevallen zaligmakend
is en practice based bevindingen ook hun nut hebben. Door de auteurs wordt gesteld
dat alleen effectonderzoek de vraag kan beantwoorden of de SGS effectief is.
In 2004 verscheen een eerste evaluatieonderzoek van de methode-Den Engh in het
proefschrift Niet opsluiten, maar opvoeden van Arjen Jonker (2004). Eén van de meest
opmerkelijke resultaten in dit proefschrift betreft de gerapporteerde recidive. Jon-
ker stelt dat slechts 9% van de Den Engh-jongeren binnen 1 jaar na uitstroom
opnieuw met justitie in aanraking komt. Dit percentage is aanzienlijk lager dan de
recidivepercentages van de gemiddelde justitiële jeugdinrichtingen gerapporteerd
door andere onderzoekers (zie bijvoorbeeld Hendriks & Bijleveld 2004; Van der
Geest et al. 2005; Wartna et al. 2006b). In reactie op het onderzoek van Jonker gaf

1 Zie voor een uitgebreide beschrijving van Den Engh: www.den-engh.nl.
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de toenmalige minister van Justitie het WODC de opdracht om de recidivemeting
van Jonker indien mogelijk te repliceren, afhankelijk van de beschikbare data waar-
over het WODC beschikte en de transparantheid van de onderzoeksmethode om
recidive te meten. De resultaten van deze replicatiemeting uitgevoerd door Wartna
et al. (2006a) kwamen niet overeen met het door Jonker gerapporteerde recidive-
percentage. Niet negen procent van de Den Engh-jongeren uit Jonkers steekproef
bleek na één jaar te hebben gerecidiveerd, maar 28%. Dit komt overeen met het
percentage recidiverende jongeren na uitstroom uit een behandelinrichting
(Wartna et al. 2006a). De verschillen in recidivepercentage zijn voor een deel toe te
schrijven aan het feit dat Jonker niet het moment van invrijheidsstelling gebruikte
als startdatum voor het berekenen van de recidive, maar het moment waarop de
behandeling in Den Engh werd beëindigd. Het probleem is echter dat het eind van
de behandeling niet direct betekent dat jongeren weer op vrije voeten komen. Jon-
geren kunnen namelijk overgeplaatst worden naar een andere JJI of op (proef)verlof
zijn, wat bij een aantal jongeren ook daadwerkelijk gebeurde.
Een tweede probleem in de recidivemeting van Jonker is de wijze waarop wordt
omgegaan met jongeren die de SGS niet hebben voltooid (drop-outs). Jonker betrekt
deze groep niet in zijn recidiveberekening. Om een volledig en correct beeld te krij-
gen of een behandeling effectief is, moeten ook degenen die de behandeling niet
afmaken worden meegenomen in de meting. Mocht er namelijk sprake zijn van
selectieve uitval, dan zou dat kunnen betekenen dat de behandeling niet voor ieder-
een even geschikt is en is er sprake van selectiebias. Wartna et al. (2006a) hebben
ook de recidive berekend van de ‘afhakers’ van de SGS. Maar liefst 70% van deze
afhakers recidiveert binnen één jaar na invrijheidsstelling. Dit roept de vraag op wie
deze ‘afhakers’ precies zijn en waarom ze de SGS niet voltooien. Hierop wordt niet
ingegaan in het proefschrift van Jonker. Gezien de onduidelijkheden over de
betrouwbaarheid en de validiteit van de onderzoeksresultaten van Jonker, is er op
basis van zijn onderzoek geen uitspraak te doen over de effectiviteit van de ‘methode
Den Engh’ in termen van recidive (Van der Ploeg 2005; Knorth 2006; Van der Laan
2006) en kan tevens worden besloten dat de gerapporteerde recidivepercentages
zeer discutabel zijn. Het is dus onduidelijk of de werkwijze van Den Engh effectief
tot minder recidive leidt.
Recentelijk promoveerde Daniëlle Dijns op een onderzoek naar opvoeding, houding
en gedrag van jongeren in Den Engh en jongeren thuis. In haar onderzoek gaat zij
onder andere in op de effectiviteit van Den Engh in termen van recidive. In het
persbericht naar aanleiding van haar proefschrift stelt zij dat vooral veelplegers baat
hebben bij de ‘methode-Den Engh’.2 De recidive van de veelplegers in het onderzoek
van Dijns blijkt namelijk lager te zijn dan de landelijke recidive.3 Uit het onderzoek
van Jonker kon niet geconcludeerd worden of de methode die gehanteerd wordt op
Den Engh leidt tot minder recidive. De vraag is nu of dit op basis van het onderzoek
van Dijns wel gesteld kan worden voor, in ieder geval, een deel van de jongeren

2 Zie voor het persbericht naar aanleiding van het proefschrift van Dijns: www.rug.nl/corporate/
nieuws/archief/archief2008/persberichten/106_08.

3 Dijns vergelijkt haar resultaten met de recidivepercentages uit het rapport Jong vast van Wartna
et al. (2005) onder jongeren die in de periode 1996-2000 uitstroomden uit een JJI.
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binnen een justitiële jeugdinrichting, namelijk de groep veelplegers. Is het gerecht-
vaardigd om te concluderen dat vooral veelplegers baat hebben bij de methode-Den
Engh? Hierna bespreken we daartoe eerst de voorwaarden waaraan een effecton-
derzoek moet voldoen om conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van
een interventie of een methodiek gericht op recidivevermindering. Daarna worden
de resultaten met betrekking tot de strafrechtelijke recidive binnen het onderzoek
van Dijns besproken in het licht van deze voorwaarden.

2. Kwaliteitscriteria van effectonderzoek

Er bestaan duidelijke richtlijnen om te bepalen of een interventie ‘effectief’ is. In de
kwaliteitscriteria zoals gesteld door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies
Justitie 4, 5 wordt gesteld dat bij een effectevaluatie moet worden aangetoond of de
behandeldoelen van de interventie zijn gehaald (gedragsmodificatie) en of de inter-
ventie leidt tot recidivevermindering. Om te bepalen of een interventie daadwer-
kelijk leidt tot recidivevermindering, moet er een vergelijking gemaakt worden van
individuen die een interventie ondergaan met individuen die geen of een andere
interventie ondergaan (Farrington 2003). Idealiter worden mensen at random toe-
gewezen aan de experimentele of de controlegroep. Dit type onderzoek heeft in
Nederland echter nog nauwelijks plaatsgevonden (Van der Laan et al. 2007). Een
alternatief is de experimentele groep te vergelijken met een groep die op belangrijke
punten ook daadwerkelijk te vergelijken is met de experimentele groep. Hiervoor
kan worden gebruikgemaakt van gegevens uit de WODC-Recidivemonitor (zie voor
een beschrijving Wartna et al. 2008). In het kader van de recidivemonitor worden
herhaaldelijk op gestandaardiseerde wijze recidivemetingen gedaan van verschil-
lende dadergroepen, zoals ex-gedetineerden en voormalig JJI-pupillen. Door bin-
nen de recidivemonitor een groep te selecteren die op belangrijke punten overeen-
komt met de eigen onderzoeksgroep en door op dezelfde wijze recidive te berekenen,
wordt een vergelijking met een experimentele groep benaderd en kunnen betere
uitspraken gedaan worden over of een interventie al dan niet effectief is.

3. Resultaten van Dijns: recidive van Den Engh-jongeren

3.1 De meting van recidive
De onderzoeksgroep in het proefschrift van Dijns bestaat uit jongeren afkomstig
van drie verschillende trajecten binnen Den Engh. Het gaat hierbij om de trajecten
SGS-opleidingen, Maritiem en Project Veelplegers. Jongeren die in de periode
augustus 2003 tot en met september 2007 in Den Engh zaten, zijn betrokken bij
het onderzoek. Onduidelijk is Dijns echter over waar de grens van september 2007
voor staat. In het jaarverslag van Den Engh over 2007 staat te lezen dat twee groepen

4 www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/erkenningscommissie/.
5 De reden waarom verwezen wordt naar de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie is

dat deze commissie als primaire afhankelijke variabele recidivereductie hanteert voor interventies.
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binnen de onderzoeksgroep van Dijns6 uitstroomden in 2007 (Den Engh 2007).
Hieruit leiden wij af dat in september 2007 de laatste groep jongeren uit haar
onderzoeksgroep de behandeling in Den Engh heeft afgerond.7 Dit betekent dat,
net als in het onderzoek van Jonker (2004), de datum van uitstroom uit Den Engh
gelijk wordt gesteld aan de datum van invrijheidsstelling, waardoor de recidive
onderschat wordt. Uit de discrepantie tussen de resultaten van Jonker (2004) en
Wartna et al. (2006a) blijkt dat het verschil in strafrechtelijk recidive juist kon wor-
den toegeschreven aan de datum van invrijheidsstelling.
Een ander probleem bij de recidivemeting van Dijns is dat niet alle jongeren in haar
onderzoeksgroep voldoende lang de tijd hebben gehad om te recidiveren. Zij rap-
porteert namelijk het percentage jongeren dat in het eerste jaar na uitstroom uit
Den Engh en het percentage jongeren dat in het tweede jaar na uitstroom recidi-
veert. Zij berekent deze percentages echter over de hele onderzoeksgroep. Dus ook
over de jongeren die nog geen jaar respectievelijk twee jaar vrij zijn. Hiervoor moet
worden gecontroleerd om recidiveonderschatting te voorkomen.
Verder stelt Dijns dat in het tweede jaar na uitstroom uit Den Engh minder jongeren
hebben gerecidiveerd dan in het eerste jaar. Zij houdt echter geen rekening met
mogelijke straffen van jongeren die in het eerste jaar na uitstroom uit Den Engh
recidiveren. Jongeren die binnen een jaar na uitstroom uit Den Engh een delict
plegen en daarvoor opnieuw opgesloten worden, hebben minder gelegenheid om
ook in het tweede jaar na uitstroom te recidiveren (kortere time at risk en incapa-
citatie). Zij zitten namelijk een deel van die tijd opgesloten. Wanneer hiervoor
gecorrigeerd wordt, dan liggen de recidivepercentages hoger.
Een laatste opmerking met betrekking tot het meten van de strafrechtelijke recidive
behelst de recidivefrequentie. Dijns rapporteert dat deze aanzienlijk lager ligt dan
zoals gerapporteerd door Wartna et al. (2005). Dit komt doordat Dijns de non-
recidivisten meeneemt in de berekening van de recidivefrequentie. Wartna et al.
(2005) echter berekenen de recidivefrequentie over de jongeren die daadwerkelijk
recidiveren. Zij laten de niet-recidivisten dus buiten hun berekening. Het is dus
onterecht dat Dijns haar berekende recidivefrequentie vergelijkt met de recidive-
frequentie die door Wartna et al. (2005) werden berekend.

3.2 De vergelijkingsgroep
De interne validiteit binnen evaluatieonderzoek refereert aan de mate waarin
geconcludeerd kan worden dat een interventie daadwerkelijk leidt tot gedragsver-
andering wat zich manifesteert in een verlaagde recidive (Shadish et al. 2002). Zoals
in paragraaf 2 gesteld, moet om te kunnen concluderen of een interventie werkt,
een vergelijking gemaakt worden van individuen die een interventie hebben onder-
gaan met individuen die geen of een andere interventie (treatment as usual) onder-
gaan (Farrington 2003). In het onderzoek van Dijns wordt geen gebruik gemaakt
van een quasi-experimenteel design om te bepalen of de methode Den Engh ‘effec-
tief’ is. Zij vergelijkt de recidivepercentages van de drie trajecten (SGS, Maritiem,

6 Het gaat om de groepen Sirocco 4 en Sirocco 5 uit het veelplegerstraject.
7 Dijns (2008) vermeldt in haar onderzoek niet duidelijk of het gaat om de datum van invrijheids-

stelling of om de datum van einde behandeling.
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Veelplegers) met een totaal andere heterogene populatie, namelijk recidivegegevens
van ex-JJI-pupillen die zijn uitgestroomd in de periode 1997 tot en met 2000 (zie
Wartna et al. 2005). Naast het feit dat de vergelijkingsgroep, zacht uitgedrukt, niet
optimaal is omwille van de heterogene samenstelling van de groep, is het onduidelijk
waarom Dijns haar resultaten niet met recentere cijfers vergelijkt. Het WODC heeft
in 2006 de recidive gerapporteerd van jongeren die in de periode 1997 tot en met
2003 zijn uitgestroomd uit een JJI (Wartna et al. 2006b). Het lag meer voor de hand
als Dijns haar cijfers met de recidive van jongeren die meer recent zijn vrijgekomen,
had vergeleken.
Een groter probleem en aansluitend bij het voorgaande is het feit dat Dijns in haar
vergelijking geen rekening houdt met de specifieke kenmerken van de jongeren in
haar onderzoeksgroep. Den Engh vangt een specifieke groep jeugdigen op. Om te
kunnen bepalen of de ‘methode-Den Engh’ recidiveverminderend werkt, dient in
het meest ideale geval een vergelijking te worden gemaakt met jongeren met
dezelfde (psychosociale) kenmerken en dezelfde delictgeschiedenis die niet aan deze
methode worden onderworpen. Zoals eerder gesteld, heeft een dergelijke vergelij-
king niet plaatsgevonden in dit onderzoek. Een alternatief is dan om een vergelijking
te maken met vergelijkbare jeugdigen wat betreft achtergrond en delictgeschiedenis
die in een andere JJI zijn behandeld dan Den Engh. Op deze manier kunnen uit-
spraken gedaan worden over of de jongeren die uitstromen uit Den Engh er beter
voor staan dan jongeren die uitstromen uit een andere JJI. Dit laat Dijn achterwege
waardoor er vraagtekens zijn te plaatsen bij de interne validiteit van haar resultaten
met betrekking tot de strafrechtelijke recidive.

3.3 De afhakers
Net als Jonker is Dijns in haar proefschrift onduidelijk over hoe zij bij het berekenen
van de recidive omgaat met jongeren die het behandeltraject in Den Engh niet vol-
maken. Bij de beschrijving van haar onderzoeksgroep gaat ze uit van een totale
onderzoeksgroep van 293 jongeren uit de drie trajecten.8 Echter, in de tabellen met
betrekking tot de strafrechtelijke recidive gebruikt ze de informatie van 266 jonge-
ren (zie de tabellen IV.4–IV.7 in bijlage IV van het proefschrift). Het rapporteren
van alleen de recidivegegevens van ‘afmakers’, kan een te gunstig effect geven. Met
betrekking tot de uitval kan men de vraag stellen wie deze jongeren zijn. Opvallend
is dat de meeste ‘uitvallers’ tot het veelplegerstraject behoorden. Van deze groep
worden 24 van de 127 jongeren niet meegenomen bij de berekening van de recidive.
Waarschijnlijk zijn dit voor een deel jongeren die als gevolg van ontvluchting uit het
traject zijn gestroomd. Uit tabel III in bijlage III van het proefschrift blijkt namelijk
dat van de 73 jongeren uit de onderzoeksgroep van Dijns, er 18 na ontvluchting zijn
uitgeplaatst uit Den Engh.
Belangrijker nog is de vraag of er sprake is van selectieve uitval. Zo ja, dan zou dit
kunnen betekenen dat het veelplegerstraject voor een bepaalde groep jongeren niet
geschikt is. Een beschrijving van de kenmerken van de uitvallers vergeleken met de
kenmerken van degenen die de behandeling afmaken, kan duidelijk maken of er

8 De jongeren zijn als volgt verdeeld over de drie trajecten: 77 jongeren uit de SGS-opleidingen, 89
jongeren uit het Maritiem-project en 127 jongeren uit het Veelplegerstraject.
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sprake is van een specifieke groep die afhaakt. Door de kenmerken van de uitvallers
in het onderzoek niet te bespreken, laat Dijns de kans onbenut om uitspraken te
doen over de externe validiteit van haar resultaten. Met name gezien de grote uitval
binnen de veelplegersgroep is het de vraag of dit traject wel voor iedereen geschikt
is. Gezien het relatief groot aandeel afhakers onder de jeugdige veelplegers, moet
de uitspraak dat veelplegers baat hebben bij de methode Den Engh worden genuan-
ceerd. Uit de gegevens van Dijns blijkt namelijk dat op voorhand niet alle veelplegers
baat hebben bij de ‘methode-Den Engh’.

4. Conclusie

Op basis van een eerste onderzoek waarin een poging werd gedaan om de effecti-
viteit van Den Engh in kaart te brengen (Jonker 2004), konden vanwege methodo-
logische tekortkomingen geen conclusies getrokken worden over de effectiviteit van
de gebruikte methode op Den Engh. Recent verscheen een tweede onderzoek waarin
werd getracht om de effectiviteit van Den Engh in termen van strafrechtelijk reci-
dive te onderzoeken (Dijns 2008). In deze discussiebijdrage hebben we laten zien
dat ook aan dit onderzoek belangrijke methodologische tekortkomingen kleven met
betrekking tot de betrouwbaarheid en de validiteit van de recidivepercentages en
de conclusies die worden getrokken. Dijns is niet duidelijk over de datum vanaf
wanneer ze de recidive berekent. Het is de vraag of ze de recidive van ex-Den Engh-
pupillen berekent vanaf de datum van invrijheidsstelling of vanaf de datum van het
einde van de behandeling in Den Engh. Wartna et al. (2006a) laten zien dat deze
keuze een belangrijke indicatie geeft van de hoogte van de recidivecijfers. Verder
houdt Dijns, net als Jonker, geen rekening met jongeren die de behandeling niet
afmaken, waardoor het onduidelijk is hoe representatief de resultaten zijn en voor
wie deze wel opgaan en voor wie niet.
Door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie zijn duidelijke richtlij-
nen gesteld om te bepalen of een interventie ‘effectief’ is. Deze richtlijnen stellen
dat moet worden aangetoond of de behandeldoelen van de interventie zijn gehaald
en of de interventie leidt tot recidivevermindering. De onderzoeksopzet ten
behoeve van een effectevaluatie moet onder meer rekening houden met de aard en
de ernst van het delict. Tevens moet de selectie van de onderzoeksgroepen trans-
parant worden weergegeven en expliciet worden verwoord hoe met uitval en selec-
tie-effecten wordt omgesprongen. We mogen stellen dat aan deze richtlijnen onvol-
doende aandacht is besteed in het proefschrift van Dijns.
We kunnen besluiten dat op basis van het proefschrift van Dijns (2008) niet gecon-
cludeerd mag worden dat ‘vooral veelplegers baat hebben bij methode Den Engh’,
zoals Dijns doet in de media. Betreurenswaardig is het om te constateren dat ruim
10 jaar na de introductie van de SGS in Den Engh er nog geen deugdelijk onderzoek
is uitgevoerd naar de effectiviteit van deze methode en dat er hierover dus nog geen
uitspraken te doen zijn. In deze bijdrage hebben we ons geconcentreerd op de effec-
tiviteit van de methode Den Engh in termen van recidivereductie. Echter, inter-
venties richten zich niet alleen op het voorkomen van recidive. Om een volledig
beeld te krijgen van de effectiviteit van een interventie is het zaak om ook naar

Tijdschrift voor Veiligheid 2009 (8) 1 53



Gijs Weijters & Stefan Bogaerts

andere zaken te kijken die verbeterd kunnen worden door behandeling. Wat dat
betreft onderschrijven we het voorstel van Van der Laan (2006), in zijn reactie op
het proefschrift van Jonker, om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de uit-
komsten van de SGS, wat betreft justitiële recidive, verblijfssituatie en werk en
onderwijs.
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Repliek: reactie op de discussiebijdrage ‘De
recidive van Den Engh’ van Gijs Weijters en Stefan
Bogaerts.

Daniëlle Dijns

Allereerst wil ik de heren Weijters en Bogaerts bedanken voor hun interesse in mijn
promotieonderzoek. Graag geef ik een algemene reactie op hun opmerkingen.

Ten eerste wil ik opmerken dat de heren, met het gebruik van recidivemeting ter
beantwoording van de vraag of een behandelmethode effectief is, een andere doel-
stelling voor ogen hebben dan ik met mijn proefschrift heb gehad. Mijn doel was
namelijk veel breder, omdat ik de samenhang tussen opvoeding, houding ten
opzichte van sociale limieten en gedrag onderzocht, waarbij ik een vergelijking tus-
sen twee opvoedingsmilieus probeerde te maken. Daarbij heb ik gedrag onder andere
geoperationaliseerd in de vorm van recidivecijfers. Deze cijfers maken dan ook
slechts in beperkte mate deel uit van mijn resultaten en de conclusies die ik daaruit
trek.
Hoewel ik in mijn proefschrift aangegeven heb veelal voorzichtige conclusies te
formuleren (om meerdere redenen), zijn die wat betreft recidive helaas harder in
het persbericht omtrent mijn promotie terechtgekomen. Deze teruglezende zou ik
ze graag nuanceren.
Ook wil ik erop wijzen dat ik meerdere kritiekpunten van de auteurs van het WODC
al genoemd heb in mijn discussiehoofdstuk. Mijns inziens betekent wetenschappe-
lijk onderzoek: op een heldere, logische en consequente wijze antwoorden op vragen
proberen te vinden, waarbij regelmatig kritisch naar eigen werk gekeken moet wor-
den. Discussiepunten die daaruit voortvloeien, kunnen dan vervolgens als basis
dienen om, met de reeds gevonden antwoorden, nog dichter bij de waarheid te kun-
nen komen. Daarbij moet dan in gedachten gehouden worden dat vele benade-
ringswijzen mogelijk zijn, die allemaal weer een ander licht op de zaak kunnen wer-
pen. Samen benaderen zij de waarheid het beste. Ik onderken een aantal van de
gegeven kritieken daarom (dat deed ik bij voorbaat al), maar sta alsnog volledig
achter mijn eigen proefschrift.

Een tweede opmerking betreft het gebruik van recidivecijfers om effecten te meten.
De auteurs lijken ervan uit te gaan dat de recidive van jongeren volledig het effect
is van de voorgelegde behandelmethode. En meer medewerkers van het WODC lij-
ken dit standpunt te delen. Zoals ik aangegeven heb in mijn proefschrift, ben ik
geneigd te denken dat na het verblijf in een jeugdinrichting ook andere factoren dan
de eerder genoten methode hun invloed hebben op de houding en het gedrag van
jongeren en dus ook op de recidive (Dijns 2008, 118-119). Te denken valt dan aan
de rol die actuele omgevingsfactoren zoals gezin, werk, vrienden en vrije tijd hebben.
Recidivecijfers gedurende meerdere jaren na verblijf in een jeugdinrichting, zoals
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het WODC deze presenteert (tot 8 jaar na verblijf), kunnen mijns inziens dan ook
niet het effect van dit verblijf beoordelen. Dit standpunt wordt door diverse andere
onderzoekers erkend (zie onder andere Rink 2008). Een en ander laat onverlet dat
binnen de sociale wetenschappen en de criminologie nog geen eenduidig en tussen
wetenschappers algemeen geaccepteerd antwoord is gevonden op de vraag hoe sta-
tistisch rekening moet worden gehouden met al deze factoren, dat wil zeggen hoe
de invloed van elk daarvan op de houding en het (recidive)gedrag van een gewicht
moet worden voorzien.
Een andere gedachte die ik in mijn proefschrift geformuleerd heb, betreft het moge-
lijke onderscheid tussen de werking van een methode tijdens het ondergaan ervan
met diens werking erna (Dijns 2008, 119-120). Tijdens het ondergaan kan een
methode effect hebben, terwijl dit effect erna weer verdwijnt. ‘Het is vergelijkbaar
met medicijnen bij bepaalde klachten: wanneer je ermee stopt, komen die klachten
weer terug’ (idem, 119). De suggestie van het WODC dat op grond van recidive (een
effect na het ondergaan van een methode) te bepalen is of een methode al dan niet
werkt, doet dan mijns inziens niet volledig recht aan deze methode. Het is alsof het
WODC zegt dat genoemde medicijnen dan dus niet werken. Er komt echter meer
en meer draagvlak voor een redenering zoals de mijne. Zo worden bijvoorbeeld voor
tbs-patiënten long-stay-afdelingen opgezet omdat sommigen niet ‘te genezen’ zijn
en wordt de term ‘chronische tbs-gestelde’ gebruikt.

Samengevat ben ik van mening dat de auteurs één aspect van mijn promotieonder-
zoek tegen het licht hebben gehouden, maar dat mijn opzet van een andere wat
bredere aard was. Hun kritiekpunten zijn daarom voor slechts een klein deel zeker
bruikbaar om in eventueel vervolgonderzoek nog dichter bij de waarheid te komen.
Tot slot zet ik nadrukkelijk twee vraagtekens, en meerderen met mij, bij de manier
waarop het WODC via zijn wijze van recidivemetingen de effecten van behandeling
of opvoeding probeert vast te stellen.
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Bespreking van Bestuur, recht en veiligheid
(Muller et al.) door Arnt Mein

Arnt Mein

Muller, E.R., L.J.J. Rogier, H.R.B.M. Kummeling et al. (2008) Bestuur, recht en veiligheid.
Bestuursrechtelijke bevoegdheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrij-
ding Den Haag, Boom Juridische uitgevers

Burgemeester in crisis?

De hedendaagse burgemeester maakt een ware identiteitscrisis door. Is hij burger-
vader of hulpsheriff? Wat wil hij? Kan hij dat waarmaken? De oorzaak ligt in een
rappe verschuiving van het takenpakket van de burgemeester in de richting van
stevige rechtshandhaving. De afgelopen jaren zijn de bevoegdheden van de burge-
meester op het terrein van de handhaving van de openbare orde en veiligheid aan-
zienlijk uitgebreid. Zo kon hij al sinds enige tijd voetbalvandalen bestuurlijk laten
ophouden, besluiten tot invoering van cameratoezicht en veiligheidsrisicogebieden
aanwijzen ten behoeve van preventief fouilleren. Maar alsof dat nog niet genoeg is
kan de burgemeester binnenkort plegers van huiselijk geweld een huisverbod opleg-
gen, notoire lastpakken een langdurig gebiedsverbod opleggen en worden zijn
Bibob-bevoegdheden uitgebreid in het kader van de aanpak van terrorisme. Verder
zijn er plannen om de burgemeester te laten optreden tegen drankmisbruik door
minderjarigen en hem knopen te laten doorhakken als de hulpverlening aan pro-
bleemgezinnen stagneert (de zogenoemde doorzettingsmacht). Hierdoor krijgt hij
een nadrukkelijke plaats in de aanpak van criminaliteit en terrorisme.
Dit beeld past in de (her)ontdekking van het bestuursrecht als instrument ten
behoeve van de rechtshandhaving. Een ontwikkeling al eerder gesignaleerd door
Rogier (2007) en De Jong (2004 en 2007), die destijds al repte van de opgetuigde
burgemeester. Ook De Vries (2008) onderstreept de ontwikkeling van een sterke
burgemeester. Als het gaat om handhaving kent het bestuursrecht een aantal voor-
delen in vergelijking met het strafrecht. Het kan al in een vroeg stadium (preventief)
worden toegepast, voordat er sprake is van een verdenking van een strafbaar feit
en het richt zich op een bredere doelgroep dan alleen individuele verdachten. Terwijl
de toepassing van het strafrecht kosten- en arbeidsintensief is en het strafrecht
feitelijk overbelast (het handhavingstekort). De Jong en Rogier zijn echter wel kri-
tisch over deze ontwikkeling. De bevoegdheiduitbreiding vindt plaats zonder enige
evaluatieve bezinning op kwaliteit en noodzaak, aldus De Jong. Volgens Rogier zou
er te gemakkelijk inbreuk worden gemaakt op grondrechten.
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Deze ontwikkeling doet de klassieke functie van burgemeester verbleken: de bur-
gervader die boven de partijen staat. Niet iedere burgemeester is daar even gelukkig
mee. Maar ook bij justitie worden de wenkbrauwen gefronst. Hoe verhoudt zich dit
tot de portefeuille van de officier van justitie? Meer in het algemeen: hoe ver moet
deze ontwikkeling gaan? En wat betekent dat voor de rol van de burgemeester in
onze samenleving? Volgens burgemeester Leers (2008) verwordt de burgemeester
tot een Haagse boeman. Andere burgemeesters hebben hier minder moeite mee.1

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten hebben dan ook een bezinning bepleit op deze ontwikkeling.2 Hiermee
is kort de context geschetst die de aanleiding vormde voor het uitbrengen van het
onderzoeksrapport Bestuur, recht en veiligheid. Bestuursrechtelijke bevoegdheden
voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding.

Opzet en uitvoering onderzoek

Gelet op bovenstaande context moest het onderzoek de vraag beantwoorden of de
bestaande bevoegdheden op het gebied van de handhaving van de openbare orde
en veiligheid en de bestrijding van terrorisme voldoende zijn. In het verlengde daar-
van speelde de vraag welke knelpunten zich voordoen en in hoeverre de behoefte
bestaat aan nieuwe bevoegdheden, in het bijzonder om fenomenen vroegtijdig aan
te pakken. Voorts was de vraag of tot meer samenhang kan worden gekomen in het
scala bevoegdheden van burgemeesters.
Het onderzoek is uitgevoerd door een gelegenheidscombinatie van drie instituten:
het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, de Erasmus Universiteit
en de Universiteit Utrecht. Opdrachtgever is de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. De kern van het onderzoek betreft een informatieve ver-
kenning en beschrijving van de bestaande bestuursrechtelijke bevoegdheden ten
behoeve van het bevorderen van de openbare orde en veiligheid en het bestrijden
van terrorisme. Dit gebeurt volgens een helder stramien. Eerst wordt het wettelijk
kader beschreven, dan volgt de toepassingspraktijk, om vervolgens af te sluiten met
een analyse waarin de vraag wordt beantwoord in hoeverre de beschreven bevoegd-
heid passend is of tekortschiet. Dit hoofdstuk is verplichte kost voor veiligheids-
professionals die op bestuurlijk-juridisch vlak werkzaam zijn.
Deze catalogus van bevoegdheden wordt voorafgegaan door een boeiende schets
van de veiligheidsontwikkelingen van de afgelopen decennia en een blik over de
grens om te zien welke lessen uit de buitenlandse handhavingspraktijk vallen te
trekken. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van literatuuronderzoek, docu-
mentanalyse en interviews. Het onderzoek is afgesloten in juli 2007.

1 Zo neemt burgemeester Cohen het openlijk op voor bedreigde ambulancebroeders en maakt bur-
gemeester Wolfsen zich sterk voor de gedwongen verhuizing van een veroordeelde pedofiel.

2 Vgl. De burgemeester vertolkt ferm het volksgevoel, NRC Handelsblad, 20 september 2008.
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De belangrijkste uitkomsten

Zoals gezegd bevat het rapport een uitvoerige beschrijving en beoordeling van
bestaande bevoegdheden in het kader van de handhaving van de openbare orde en
de bestrijding van terrorisme. Daaruit komt naar voren dat er eigenlijk weinig
behoefte bestaat aan nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden. De komst van reeds
aangekondigde nieuwe bevoegdheden (waaronder de Aanwijzingen ernstige over-
last en het Tijdelijk huisverbod) wordt overigens nog wel toegejuicht. Het klinkt
misschien als een verrassing in deze tijd, maar met dit geheel aan bevoegdheden
kan de praktijk goed uit de voeten. De behoefte ligt niet zozeer bij nieuwe bevoegd-
heden, iets waarin op landelijk niveau al gauw de oplossing wordt gezien, maar
veeleer in een betere praktische samenwerking en informatieuitwisseling. Meer in
het algemeen signaleren de onderzoekers dat de burgemeesters worstelen met de
spanning tussen de publieke druk om lokale veiligheidsproblemen op korte termijn
op te lossen (met repressieve maatregelen) en de noodzaak deze problematiek over
een langere termijn structureel aan te pakken.
Niettemin doen de onderzoekers, ingegeven door de praktijk, een aantal voorstellen
ter verbetering van het bestaande instrumentarium. Zo blijkt de bestuurlijke ophou-
ding een ongebruikte regeling, terwijl er in de praktijk wel behoefte is aan een ver-
simpelde variant. De onderzoekers stellen dan ook voor deze regeling in te trekken
en de mogelijkheid te verkennen van een lichte versie: korter en met minder ver-
gaande juridische en organisatorische voorwaarden. Verder bepleiten de onderzoe-
kers een verfijning en verbetering van de wet Bibob, gelet op de knelpunten die zich
momenteel voordoen. Het gaat dan in het bijzonder om een verbetering van de
informatievoorziening tussen gemeenten en politie/Openbaar Ministerie en
gemeenten onderling. Daarnaast suggereren de onderzoekers de mogelijkheid te
creëren om de burgemeester notoire overlastveroorzakers (de aso-gevallen) uit hun
huis te laten zetten. Ook stellen zij voor de reikwijdte van preventief fouilleren uit
te breiden met strafbare feiten in de zin van de Opiumwet. Ten slotte trekken de
onderzoekers een paar juridische grenzen. Zo achten zij het ongewenst artikel 2
Politiewet, waarin de politie de taak wordt toebedeeld om op te treden in het kader
van de handhaving van de openbare orde, te gebruiken als kapstokartikel voor uit-
eenlopende vormen van politieoptreden. En dient het zogenoemde persoonsgericht
verstoren, het intensief in de gaten houden van een persoon die mogelijk betrokken
is bij terroristische activiteiten, een duidelijke wettelijke basis te krijgen.
Een tweede bijzonderheid die uit het onderzoek naar voren komt is dat bovenge-
noemde bevoegdheden vooral pragmatisch worden ingezet. Dat wil zeggen dat de
bevoegdheden afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek worden
gebruikt, in onderlinge combinatie of in combinatie met strafrechtelijke bevoegd-
heden. Een probleemgerichte toepassing, waarbij het niet relevant is of het nu om
bestuursrechtelijke of strafrechtelijke bevoegdheden gaat. Wat nog wel eens blijkt
te spelen bij de keuze van een bevoegdheid is de beschikbare capaciteit in de uit-
voering. Die lijkt groter in de bestuurlijke hoek. Het strafrechtelijke systeem is ken-
nelijk arbeidsintensiever en minder flexibel. Dit was ooit al een belangrijke reden
voor de introductie van de bestuurlijke boete voor overlast in het publieke domein.
De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen dat voor een specifieke bevoegd-
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heid wordt gekozen omdat de rechtsbescherming minder of tijdrovender zou zijn.
Zowel in het strafrecht als in het bestuursrecht is de rechtsbescherming adequaat.
In reactie hierop stellen de onderzoekers dat dit pragmatisme wel hoge eisen stelt
aan de samenwerking en afstemming tussen bestuur en Openbaar Ministerie. Bij-
voorbeeld in verband met het onderscheiden van de politieke en juridische verant-
woordelijkheid en aansprakelijkheid. In het verlengde hiervan ligt de, volgens de
onderzoekers, meest cruciale conclusie: de noodzaak tot samenwerking en infor-
matie-uitwisseling tussen burgemeester, officier van justitie en niet te vergeten
politie. Zij zijn tot elkaar veroordeeld, waarmee de kwaliteit van die samenwerking
in belangrijke mate bepalend is voor het succesvol toepassen van de bevoegdheden
op het gebied van openbare orde en veiligheid en terrorisme. Ook merken zij op dat
niet bekend is wat het cumulatieve effect is (op de grondrechten van burgers) van
een gecombineerd gebruik van bevoegdheden. Zij hameren er dan ook op dat de
toepassing van de onderzochte bevoegdheden gepaard gaat met het in acht nemen
van een aantal fundamentele waarborgen: proportionaliteit, subsidiariteit en
rechtszekerheid. Het gaat immers vaak om een inbreuk op grondrechten. De bur-
gemeester moet zijn besluiten goed motiveren en documenteren, mede met het oog
op rechterlijke toetsing. Hiervoor zijn goede rapportages van de politie onontbeer-
lijk. Verder gaat hard optreden hand in hand met een zorgplicht. Huisuitzetting kan
niet zonder het regelen van vervangende opvang.
Tot slot breken de onderzoekers, na een opsomming van de voor- en nadelen, een
lans voor een Wet Openbare Orde en Veiligheid waarin alle bevoegdheden zijn
samengebracht. Aldus wordt meer samenhang gebracht in het huidige palet aan
bevoegdheden en een eenduidig juridisch kader gecreëerd.

Vervolg...

Het kabinet heeft de hoofdconclusies uit het onderzoeksrapport (geen nieuwe
bevoegdheden, slechts beperkte uitbreiding) overgenomen. Het kabinet is zuiniger
als het gaat om de kritische conclusies (gebruik artikel 2 Politiewet als kapstok en
duidelijke wettelijke basis persoonsgericht verstoren). Het idee voor een Wet OOV
is verworpen. De minister zal het rapport gebruiken bij het formuleren van een visie
op de openbare orde-portefeuille van de burgemeester. Deze visie laat al enige tijd
op zich wachten. Aan het rapport ligt het niet...
Sterker nog, het rapport kan worden beschouwd als een markeringspunt in de ont-
wikkeling van het bestuursrecht als instrument voor veiligheidsbeleid en de aanpak
van terrorisme. Het markeert het (voorlopige) einde van een hijgerige stapeling van
bevoegdheden. Er is niet zozeer behoefte aan telkens nieuwe bevoegdheden, maar
aan (juridische) kwaliteit en leiderschap bij de toepassing van de bestaande bevoegd-
heden. Daarin dient nu vooral te worden geïnvesteerd. Dat is een langetermijnin-
vestering, maar wel een die rendeert.
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J.G.H. Bos, S.D. Schaap, J. Jumelet & M. Wensveen (2008) Het mysterie van Hoogeveen.
Evaluatie van de crisisbeheersing naar aanleiding van een incident in een dierenwinkel in
Hoogeveen. Den Haag: Boom Juridische uitgevers

Op maandag 5 november 2007 werd het personeel van Annen Animal Center in de
gemeente Hoogeveen getroffen door acute gezondheidsproblemen. Hierop kwamen
verschillende hulpverleningsdiensten in actie. In totaal werden 25 personen, na
ontsmetting, in het Universitair Medisch Centrum Groningen opgenomen. Een
groep van 77 personen mocht gedurende de avond van 5 november het afgesloten
gebied niet uit. Uiteindelijk kon iedereen op 6 november huiswaarts keren. De
slachtoffers hielden geen blijvende klachten over aan dit incident. De precieze oor-
zaak van de klachten is nooit vastgesteld. Het COT (Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement) evalueerde in opdracht van de gemeente Hoogeveen de crisis-
beheersing naar aanleiding van dit incident. Uit de evaluatie van het COT blijkt dat
er vele positieve opmerkingen te maken zijn over de respons op het incident. Vooral
de voorlichtingsactiviteiten van de gemeente Hoogeveen en de organisatie van de
nazorgfase zijn goed verlopen. Er zijn echter ook veel lessen te trekken uit de respons
op dit incident. Deze lessen richten zich op de inzet van externe deskundigen,
informatie-uitwisseling binnen de crisisorganisatie, de informatievoorziening rich-
ting de quarantainegroep en het verloop van de ontsmetting van de slachtoffers.
De auteurs beschrijven helder en in chronologische volgorde het gehele verloop van
het incident. Er wordt begonnen met de melding en alarmering. Na een eerste beeld-
en oordeelsvorming worden de opschalingprocessen van de hulpverlening belicht.
Vervolgens wordt kritisch gekeken naar het functioneren van de multidisciplinaire
teams en de onderlinge samenwerking. Tevens wordt er gekeken naar de samen-
werking met de overige partners, zoals de Milieuongevallendienst van het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De maatregelen en activiteiten op
de plaats van het incident komen aan bod, net zoals de informatievoorziening en
voorlichting. Als laatste komt de nazorg. Aan de hand van de opgesomde gebeurte-
nissen wordt er een analyse gemaakt. Daaruit voortvloeiend worden er conclusies
getrokken en aanbevelingen gedaan.
De evaluatie biedt een goed beeld van het verloop van het incident, de manier van
opschalen volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
(GRIP) en de gevolgen van crisisbesluitvorming. De GRIP is in Nederland een lan-
delijke afspraak over de opschaling van incident- en rampbestrijding voor profes-
sionele hulpverleners, zoals de brandweer, politie en Geneeskundige Hulpverlening
bij Ongevallen en Rampen (GHOR).
Vooral in de responsfase op acute crises wordt een beroep gedaan op het adequaat
verbinden van besturende processen op bestuurlijk, strategisch, tactisch en opera-
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tioneel niveau (ketenoriëntatie).Vanaf de plaats van het incident tot en met het
bestuurlijke niveau van een gemeente tot waar nodig regionaal en zelfs landelijk.
De GRIP vindt zijn oorsprong in de regio Rotterdam-Rijnmond maar wordt sinds
de invoering van het Referentiekader GRIP in 2006 landelijk toegepast.
Deze publicatie is een echte aanrader ook al zijn er wel een paar opmerkingen te
maken. Het boekje gelezen hebbende krijg ik sterk de indruk dat het COT evalueert
volgens de traditionele kaders die momenteel gesteld zijn binnen de opschaling. En
er bestaan al heel veel evaluaties van incidenten. Hierdoor klinken de gestelde con-
clusies en aanbevelingen wel erg bekend in de oren. Het is op deze wijze ook een
beetje een brave manier van evalueren wat mij betreft. Waarom niet eens wat meer
buiten de denkkaders treden en bijvoorbeeld de specifieke rollen van de deelnemers
binnen de GRIP ter discussie stellen? Waarom niet eens de opschalingstructuur op
zich ter discussie stellen? Of bestaande organisaties zoals de brandweer, politie en
GHOR, die bij een incident of calamiteit moeten samenwerken met aangepaste
organisaties zoals een lokaal bestuur. Professionele hulpverleners die dagelijks bij
calamiteiten werkzaam zijn, worden incidenteel gecoördineerd door bestuurders
die daar niet hun beroep van hebben gemaakt, er niet voor zijn opgeleid. Worden
er wel voldoende competentie-eisen gesteld? Wordt er voldoende ruimte geboden
om samen te oefenen bijvoorbeeld? Daar wordt helaas niets over geschreven.
Ook mogen wat mij betreft de aanbevelingen wat concreter zijn. Het blijft mijns
inziens wat voorzichtig allemaal. Wat mij opvalt, is dat het COT in het geheel niet
ingaat op de juridische kant van de zaak. Er is tijdens het incident bijvoorbeeld
sprake van het plaatsen van slachtoffers in quarantaine door de hulpverlenings-
diensten. Dit werd volgens de evaluatie op het niveau van het Commando Plaats
Incident (COPI) besloten. Op grond van welke bevoegdheid? Een korte juridische
argumentatie zou het verhaal een stuk completer maken.
Volgens het COT heeft het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) geen rol gespeeld in
deze besluitvorming. Dit wordt overigens wel aanbevolen vanwege de grote maat-
schappelijke impact. Een aanbeveling gaat mij niet ver genoeg, de burgemeester had
gebruik moeten maken van de bevelsbevoegdheid en verordeningbevoegdheid
welke zijn gesteld in de Gemeentewet.
Op het gebied van samenwerking met externe deskundigen valt veel te leren volgens
de evaluatie. De hulpverleningsdiensten zijn daarop onvoldoende voorbereid. Het
advies is om vooral veel samen met externe deskundigen te oefenen met scenario’s
die relevant zijn voor deze partijen. Ook het gebruikmaken van liaisons voor deze
partners binnen bijvoorbeeld een Operationeel Team (OT ) of GBT wordt aanbevo-
len. Ook dit gaat mijns inziens niet ver genoeg.
Er dient op veel meer fronten al een basis gelegd te worden om integraal te kunnen
denken en werken zoals in het (beroeps)onderwijs. Ik noem bijvoorbeeld de hbo-
opleiding Integrale Veiligheid. Ook dienen er duidelijke competentieprofielen
beschreven te worden voor de functionarissen binnen de GRIP-structuur. Een start
is al gemaakt door het Regionaal Crisisplan. Dit projectteam werkt in opdracht van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een eenduidige
basis van de multidisciplinaire proces- en organisatiestructuur voor de veiligheids-
regio’s. Het wachten is op de validatie van de programma’s.
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Op het gebied van informatie-uitwisseling wordt onder andere de rol van de meld-
kamer besproken. Er wordt door het COT geadviseerd om de meldkamer periodiek
te informeren over de actuele situatie. Oud nieuws, volgens mij wisten wij dat al en
we zien het elke keer weer terugkomen. Er zijn concretere verbeteringen te noemen.
Een voorbeeld is de functie van Calamiteitencoördinator (Caco) die zijn intrede heeft
gedaan. Wanneer centralisten van de meldkamer hun handen vol hebben met het
alarmeren van hulpdiensten en het verwerken van informatie, kan de Caco overzicht
houden zonder volledig in het operationele proces gezogen te worden. Deze func-
tionaris is ook verantwoordelijk voor de situationele rapportage naar een Opera-
tioneel Team. De opleiding draait inmiddels ruim een jaar en is tot stand gekomen
door samenwerking tussen het ‘veld’ en drie onderwijsinstituten. Hopelijk wordt
deze opleiding opgenomen in het samenhangend stelsel van de betreffende oplei-
dingsinstituten.

Een laatste puntje: sinds het bestaan van het Referentiekader GRIP in 2006 spreken
experts op het gebied van conflict- en crisisbeheersing over een Operationeel Team,
het COT gebruikt nog steeds de term Regionaal Operationeel Team. Het zijn maar
kleine dingen, maar het wordt nu echt een keer tijd om landelijk dezelfde termen te
gaan gebruiken.
Deze publicatie is goed te gebruiken in het onderwijs, aangevuld met informatie
over de huidige ontwikkelingen in Crisisbeheersing.
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Bespreking van Handhavers van de vrede of
heroveraars?(Kleijer-Kool) door Eric Bervoets

Eric Bervoets

Lianne Kleijer-Kool (2008) Handhavers van de vrede of heroveraars? Politiestijlen en
conflictpotentieel in Nederlandse multiculturele achterstandwijken. Den Haag: Boom
Juridische uitgevers

Het broeide de afgelopen jaren in multi-etnische stadswijken. Met name moslims
waren onderwerp van discussie. Er waren ook spanningen tussen etnische groepe-
ringen onderling en geweld tegen publieke functionarissen: recent nog ambulance-
personeel in Amsterdam-West en Goudse buschauffeurs. Grootschalige ordever-
storingen in de buitenwijken van Parijs (‘Franse toestanden’) zijn het angstbeeld
van Nederlandse bestuurders en politici. Bij spanningen in multi-etnische wijken
probeert de politie op te treden als ‘scheidsrechter’. Maar op andere momenten is
zij partij of zelfs het mikpunt van ongenoegen.

Dat politiewerk in een verdeelde, multi-etnische, samenleving geen eenvoudige
opgave is vindt ook Lianne Kleijer-Kool van het Willem Pompe Instituut. Onder
begeleiding van Frank Bovenkerk leverde ze een relevant boek af in opdracht van
Multicultureel Instituut Forum. Zij vraagt zich af wat de politie zelf heeft ‘uitge-
vonden’ om conflictpotentieel aan te pakken en hoe politiemensen dit conflictpo-
tentieel percipiëren. Haar tweede onderzoeksvraag is hoe de politie probeert con-
flicten in multiculturele wijken te vermijden. Bij de beantwoording van de vragen
kiest de auteur voor een benadering vanuit ‘politiestijlen’, wat gebruikelijk is in de
politiesociologie. Zij hoopt op een antwoord na bestudering van eenentwintig wij-
ken (vaak ‘aandachtswijken’) in zestien steden, waaronder De Kruiskamp in Den
Bosch, Wesselerbrink in Enschede en Leiden-Noord. De vier grote steden zijn buiten
beschouwing gelaten, omdat volgens de auteur daar al veel politieke en weten-
schappelijke aandacht voor is.

In hoofdstuk twee beschrijft Kleijer-Kool haar eenentwintig wijken. Zij bespreekt
ook de herstructurering in de wijken: renovatie, sloop en nieuwbouw die de (verdere)
vorming van een achterstandskarakter dient te voorkomen. Zij meent dat sprake is
van een mislukte bevolkingspolitiek en gebruikt daarbij de theoretische concepten
van de Amerikaanse socioloog Putnam. In veel etnisch gemengde buurten zijn
burencontacten beperkt. Het ‘bonding capital’ in de wijken is groter dan het ‘brid-
ging capital’. De bindingen tussen bewoners van een bepaalde groep zijn sterker dan
de bindingen met de wijdere samenleving. Dat is een bekende mantra in het onder-
zoek naar probleemwijken. Sociologe Talja Blokland-Potters trok die conclusie al in
1998 in haar dissertatie Wat stadsbewoners bindt. Kleijer-Kool vermeldt opvallend
genoeg deze publicatie niet. Ondanks een gebrek aan bindingen met de wijdere
samenleving ziet de politie in de onderzoekswijken van Kleijer-Kool de overlast en
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criminaliteit dalen als gevolg van de ‘brede’ wijkaanpak (p. 21). Dat goede nieuws
contrasteert met de minder optimistische berichten over deze wijken in de media.
Nu zijn de media erg gericht op wat er allemaal verkeerd gaat in probleemwijken,
maar uit eigen onderzoek weet ik dat politiemensen – met name chefs – vaak vanuit
strategische optiek de resultaten van politiewerk wat rooskleuriger voorstellen. En
politiemensen waren de belangrijkste interviewpartner van de auteur.

Het derde hoofdstuk is het interessantst. Dat gaat over conflictpotentieel in de
onderzoekswijken aan de hand van interviews en literatuur. De auteur zoekt de
bronnen van conflicten in cultuur, economie, politiek en ideologie. Bij economie
gaat het vooral om conflicten als gevolg van schaarse hulpbronnen. De politieke
verklaring betreft de vraag wie macht heeft over de publieke ruimte. Ideologie als
oorzaak heeft volgens Kleijer-Kool vooral te maken met radicaliserende moslim-
jongeren en zogeheten Lonsdale-jeugd die elkaar het leven zuur maken in de wijken.
Veel aandacht besteedt zij aan culturele verklaringen en de zogenaamde Neder-
landse ziekte, al eerder in publicaties door haar begeleider Bovenkerk aangehaald
(Bovenkerk 2006). De culturele interpretatie van minderhedenvraagstukken is in
Nederland dominant. De oorzaak van conflicten in interetnische wijken wordt vaak
(te vaak volgens de auteur) in verband gebracht met cultuurverschillen. Als voor-
beeld haalt zij ‘Culturele Contrasten’ aan van Gabriël van den Brink, een uitbreid
onderzoek in Rotterdam waarin volgens Kleijer-Kool ten onrechte interetnische
conflicten in verband worden gebracht met de ‘onverenigbaarheid van culturen’
(Van den Brink, 2006). De Nederlandse ziekte zou op de politiewerkvloer nog niet
zijn uitgebroken. Dat is maar de vraag. In de interviews melden politiemensen in
de onderzoekswijken dat cultuurverschillen er wat hen betreft weinig toe doen bij
de verklaring van etnisch conflict. Intern hangt de vlag er dan toch anders bij. Kleijer-
Kool geeft zelf voorbeelden van situaties waarin allochtone politiemensen worden
‘geplaagd’ door hun collega’s vanwege hun etnische achtergrond.

Dat brengt ons op hoofdstuk vier: diversiteit bij de Nederlandse politie. De auteur
signaleert bij de politie meer aandacht voor interne diversiteit, onder meer via per-
soneelsmanagement en, zij het minder, voor externe diversiteit. Ik onderschrijf deze
conclusie van harte. Minder overtuigend is haar uitgangspunt dat wanneer de politie
meer allochtonen in dienst zou hebben, de politie effectiever zou zijn, ook in multi-
etnische probleemwijken. Die redenering is vreemd, gezien haar eerdere pleidooi
tegen de ‘Nederlandse ziekte’. Als blijkt dat conflictpotentieel minder met cultuur
en etnische achtergrond te maken heeft dan wordt verondersteld, waarom zou de
politie dan kiezen voor een oplossing waarbij cultuur en etniciteit ineens wél belang-
rijke elementen zijn? Dat staat natuurlijk los van het motief om de politie een
afspiegeling te laten zijn van de Nederlandse samenleving en (wellicht) van de wijk
waarin politiemensen werken.

Het vijfde hoofdstuk is ingeruimd voor de politiestijlen in het omgaan met con-
flictpotentieel. De titel van het boek verwijst hiernaar. De ‘repressieve stijl’ staat
voor het heroveren van de publieke ruimte en de ‘preventieve stijl’ voor het hand-
haven van de vrede. Op mij komt dit onderscheid grofmazig over. Ik hoopte dat de
auteur na haar vele veldwerk tot meer differentiatie in politiestijlen zou komen,
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bijvoorbeeld op basis van een typologie aan de hand van dimensies die een rol spelen
bij politiewerk in multi-etnische buurten. Zij werkt de twee basisstijlen weliswaar
uit in twee repressieve substijlen en zeven preventieve politiestrategieën. Bij de
repressieve stijl gaat het om ‘brandjes blussen’ en ‘confrontatie tussen politie en
burgers’. De preventieve stijl bestaat onder meer uit ‘kennen en gekend worden’,
‘bemiddeling’ en een ‘integrale aanpak’. Dat is allemaal heel herkenbaar, hoewel de
repressieve stijl weinig recht wordt gedaan. Sterker nog: de auteur laat voortdurend
haar voorkeur doorklinken voor preventie. Dat is sympathiek, maar pleitbezorging
hoort niet thuis in het empirisch-beschrijvende deel van een onderzoek. De auteur
beschouwt repressie als puur reactief en tegen burgers gericht. Dat hoeft natuurlijk
niet. Wanneer de politie met repressie de rust in een buurt herstelt, kan ik me
voorstellen dat veel burgers daarmee blij zijn en dat daarvan ook een preventieve
werking uitgaat. De community policing, het gebiedsgebonden politiewerk, rekent zij
daarentegen tot de preventieve stijl (integrale aanpak). Het gebiedsgebonden poli-
tiewerk gaat echter uit van een samengaan van repressief en preventief politieop-
treden. Wijkagenten, een vast bestanddeel van de gebiedsgebonden politiestrategie,
hebben een groter aandeel in handhaving en opsporing dan hun imago (‘netwerker’,
op de werkvloer ook wel: ‘wijkzuster’) doet vermoeden. Desondanks propageren zij
met hun mond vaak nog wel de geromantiseerde, opbouwwerkachtige aanpak. Zo
ook in de gesprekken met de auteur. In de praktijk zijn zij vaker de loyale uitvoerder
van al het politiewerk waar de rest van de politie niet aan toekomt en dat zijn gere-
geld ook handhavingsproblemen.

En dat is meteen het lastige van dit onderzoek. Kleijer-Kool heeft een interessant
werk afgeleverd, maar zij heeft zich beperkt tot interviews met politiemensen.
Daarmee heeft zij zicht gekregen op wat zij met de mond belijden en minder op
daadwerkelijk politieoptreden. Met deze werkwijze komt bovendien het perspectief
van de wijkbewoners onvoldoende aan bod. Verder: eenentwintig wijken onderzoe-
ken blijkt te ambitieus. Gevolg is dat op cruciale punten de redenering wat te weinig
is uitgewerkt. De auteur gelooft stellig in bepaalde opvattingen die zij verder niet
problematiseert. Empirische bevindingen, een op punten onvolledige literatuur-
studie, analyse, conclusies en eigen opvattingen van de auteur lopen geregeld door
elkaar. Mede daardoor is dit voor onderzoekers en beleidsmakers relevante boek
soms lastig te lezen.
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C.C.J.H. Bijleveld & J.J.F. Commandeur (2008) Multivariate analyse. Een inleiding voor
criminologen en andere sociale wetenschappers. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

Het boek Multivariate analyse behandelt vier belangrijke multivariate technieken
die gebruikt worden in criminologisch en ander sociaalwetenschappelijk onderzoek:
multipele regressie-analyse, overlevingsduur-analyse, principale componenten-
analyse en exploratieve schaaltechnieken.
Het prettige aan dit leerboek is dat het sterk georiënteerd is op de toepassing van
deze technieken in concrete onderzoeksituaties. Elke techniek wordt, na een con-
ceptuele uiteenzetting, behandeld aan de hand van een voorbeeld dat met SPSS
wordt uitgewerkt. Omdat de datasets, samen met de menugestuurde uitleg van
SPSS, zijn te downloaden, kan de lezer de voorbeelden met het boek mee uitwerken.
Het maakt dat de materie meer gaat leven en actiever kan worden verwerkt, wat
didactisch gezien een pluspunt is.

Voorbereidende stof

In het voorwoord geven de auteurs aan uit te gaan van voorkennis op het gebied
van statistiek en methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk en crimi-
nologisch onderzoek. En niet ten onrechte, aangezien multivariate analyse door-
gaans niet het eerste (M&T-)onderwerp is waar criminologen en andere sociale
wetenschappers mee te maken krijgen.
Omdat de eerste multivariate techniek echter pas na ruim 80 pagina’s, in hoofdstuk
zes, aan de orde komt, lijkt het erop dat de auteurs toch minder voorkennis veron-
derstellen dan eerder aangegeven. Lijkt, want de eerste vijf hoofdstukken hebben
in de opbouw van het boek een zekere meerwaarde.
Zo behandelt het eerste hoofdstuk onder meer de kenmerken die van belang zijn
voor het bepalen van de juiste multivariate analyse; de eigenschappen van de gege-
vens en de kenmerken van de vraagstelling. In hoofdstuk vier komen de auteurs
hierop terug met een overzicht van de te behandelen technieken, waarbij kort de
verschillen en overeenkomsten uiteengezet worden. In de twee tussenliggende
hoofdstukken worden enkele basale methodologische, respectievelijk statistische
kwesties besproken. De meerwaarde van deze hoofdstukken ligt vooral in de para-
graaf waarin regressie-analyse en overlevingsduur-analyse als bivariate technieken
worden uitgelegd. Hiermee is deze paragraaf als een inleiding te beschouwen voor
hoofdstuk zes en zeven, waarin de multivariate uitbreidingen van deze technieken
worden behandeld.
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Tot slot beschrijven de auteurs in hoofdstuk vijf enkele praktische kwesties met
betrekking tot het databestand, alvorens van start te gaan met de multivariate ana-
lyses. Wellicht niet strikt noodzakelijk voor de behandeling van multivariate tech-
nieken, maar het hoofdstuk past wel goed bij de eerder genoemde oriëntatie op
toepassing van deze technieken in concrete onderzoeksituaties. Vooral de paragraaf
over missende waarden is interessant. Hierin komt onder meer een geavanceerdere
methode van imputatie aan de orde, die vervolgens aan de hand van de missing values
analysis-procedure van SPSS in het voorbeeld van hoofdstuk zes wordt uitgewerkt.

Kernhoofdstukken

In hoofdstuk zes tot met negen worden de vier multivariate technieken, multipele
regressie-analyse, overlevingsduur-analyse, principale componenten-analyse en
exploratieve schaaltechnieken, respectievelijk behandeld. De structuur van de
hoofdstukken is hierbij steeds min of meer gelijk. Telkens wordt begonnen met een
conceptuele uiteenzetting van de techniek, waarbij enige technische aspecten (for-
mules) niet geschuwd worden. Vervolgens worden de assumpties beschreven die
aan de techniek ten grondslag liggen en wordt er stilgestaan bij de missende waar-
den. Alvorens de nieuw verworven kennis aan de hand van een voorbeeld praktisch
toe te passen, worden eerst nog de procedures met SPSS geïntroduceerd.
Een substantieel deel van elk kernhoofdstuk wordt besteed aan een op echt onder-
zoek geënt voorbeeld dat met SPSS stapsgewijs wordt uitgewerkt. Het is aan te
bevelen de bijbehorende datasets te downloaden en ook zelf de analyses uit te voe-
ren. Het maakt dat de materie meer gaat leven en actiever kan worden verwerkt. De
aansturing kan gevolgd worden door de SPSS command syntaxes uit het boek over
te nemen. Handiger is wellicht de eveneens te downloaden menugestuurde uitleg
van SPSS te volgen om vervolgens de command syntax te pasten. Na elke analysestap
worden de resultaten getoond, besproken en toegelicht.

Asymmetrische multivariate technieken

De eerste twee kernhoofdstukken behandelen multivariate technieken waarbij
gepoogd wordt de afhankelijke variabele te voorspellen uit meerdere onafhankelijke
variabelen of predictoren.
Als eerste van deze technieken wordt de multipele regressie-analyse behandeld,
waarbij wordt nagegaan in hoeverre van jongens met gedragsproblemen de mate
van recidive na een bepaalde behandeling kan worden voorspeld uit een aantal risi-
cofactoren. In de uitwerking van dit voorbeeld komt eerst nog de in hoofdstuk vijf
behandelde missing values analysis aan de orde, waarna met de maximum likelihood
estimation-procedure missende waarden in het databestand worden geïmputeerd.
Verder besteedt het voorbeeld veel aandacht aan de controles op de diverse assump-
ties die aan deze analyse ten grondslag liggen.
Als de afhankelijke variabele dichotoom is, bijvoorbeeld als men wil voorspellen of
bepaalde personen wel of niet zullen recidiveren, moet een variant van deze multi-
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pele regressie-analyse gebruikt worden, te weten logistische regressie-analyse. Deze
techniek wordt alleen conceptueel uiteengezet.
Vervolgens komt een variant van de multipele regressie-analyse aan de orde, waarbij
de afhankelijke variabele de duur tot een zekere gebeurtenis of event weergeeft. Bij
de behandeling van deze overlevingsduur-analyse wordt nagegaan in hoeverre bij
meisjes met gedragsproblemen de tijdsduur tot recidive na behandeling kan worden
voorspeld uit een aantal risicofactoren. De overlevingsduurfunctie van deze meisjes
wordt eerst bivariaat, uitgesplitst naar het wel of niet hebben van delinquente
vrienden, uitgewerkt. Daarna wordt met de zogenoemde Cox regressie in een mul-
tivariaat model nagegaan welke van de risicofactoren de tijdsduur tot recidive sig-
nificant voorspellen. Ten slotte wordt nagegaan of de resultaten wel voldoen aan
de assumpties die aan deze analyse ten grondslag liggen.

Symmetrische multivariate technieken

De tweede helft van de kernhoofdstukken behandelt multivariate technieken waar-
bij het gaat om het verband tussen allerlei variabelen onderling, zonder dat er sprake
is van een afhankelijke variabele.
Als eerste van deze technieken wordt de principale componentenanalyse (PCA)
behandeld, die uitgaat van variabelen van interval meetniveau of hoger. Deze tech-
niek zoekt binnen de totale set variabelen naar samenvattingen of principale com-
ponenten zonder al te veel informatieverlies. PCA is dus een techniek voor datare-
ductie. Naast de PCA wordt ook Cronbach’s α besproken, een maat voor de interne
consistentie van een set items. In het voorbeeld worden beiden uitgewerkt door na
te gaan in hoeverre de antwoorden van 1248 Nederlanders over de redenen waarom
criminelen zouden moeten worden gestraft, terug te brengen zijn tot enkele prin-
cipale componenten of schalen die intern consistent zijn. Vervolgens wordt in het
voorbeeld nog nagegaan in hoeverre de gevonden componenten samenhangen met
de politieke voorkeur van de respondenten.
In het geval dat een groot aantal variabelen teruggebracht moet worden tot een
kleiner aantal dimensies die echter niet van minimaal interval meetniveau zijn,
worden twee exploratieve schaaltechnieken besproken. De multipele correspon-
dentie-analyse of HOMALS, als de variabelen van nominaal meetniveau zijn en de
niet-lineaire principale componenten-analyse of PRINCALS, als de variabelen van
‘gemengd’ meetniveau zijn. Aan de hand van een bestand dat gegevens bevat over
alle 251 opgeloste moorden die in 2007 in Nederland zijn gepleegd, worden beide
technieken nader uitgewerkt. Hierbij wordt nagegaan wat de belangrijkste onder-
linge relaties tussen de kenmerken van deze moorden zijn, door de vele relaties
tussen de categorieën van de variabelen terug te brengen tot een multivariaat pla-
tje, waarmee het verband tussen deze variabelen geïnterpreteerd kan worden.

Andere multivariate technieken

Vanzelfsprekend blijven veel technieken in dit boek onbehandeld. Al worden in
hoofdstuk tien nog de variantie-analyse, loglineaire modellen, multilevel-analyse,
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latente klasse-analyse en padmodellen kort en slechts conceptueel besproken.
Samen met de eerder besproken technieken wordt hiermee het overzicht uit hoofd-
stuk vier vervolgens uitgebreid, waarna nogmaals de verschillen en overeenkomsten
tussen de verschillende technieken op een rij gezet worden.

Tot besluit

Multivariate analyse is misschien niet het eerste en spannendste onderwerp waar
men aan denkt als men besluit om criminoloog of sociale wetenschapper te worden.
Hierover een leerboek schrijven is alleen daarom al een uitdaging. Het resultaat is
dan wel niet een unputdownable boek, maar de auteurs zijn er mijns inziens wel in
geslaagd een leesbaar en vlot leerboek te schrijven over ingewikkelde materie. Niet
alleen door de gekozen opzet om aan de hand van praktische voorbeelden deze
technieken in concrete onderzoeksituaties toe te passen, maar ook door de schrijf-
stijl. Vooral met het zelf veelvuldig stellen van vragen (‘Maar waarom …?’) aan de
hand waarvan de materie vervolgens wordt uitgelegd, geven de auteurs blijk zich
goed in de lezer te kunnen inleven. Ook al werkt het soms verwarrend dat een
onderwerp op verschillende plaatsen in het hoofdstuk of het boek wordt behandeld.
Er wordt veelvuldig terug- of vooruit verwezen, waardoor de neiging ontstaat al te
veel te gaan bladeren.
Dat het uiteindelijk niet om de multivariate analyses zelf gaat, maar vooral om het
zoeken en toetsen van verklaringen over wat er nu echt aan de hand is, moge ook
uit dit boek te halen zijn. Evenals het plezier dat hieraan te beleven is.
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SUMMARIES

Collective Shop Ban
Loes Wesselink & Marc Schuilenburg & Patrick
Van Calster
Public Private Partnerships (PPS) are becom-
ing one of the most popular answers to prob-
lems of crime and disorder. In this contribu-
tion, the authors research the Collective
Shop Ban, maybe the most successful form
of Public Private Partnerships currently
operating in the Netherlands. A Collective
Shop Ban is a civil measure bestowed upon a
person by the shop owner, when s/he dis-
plays ‘unwanted behaviour’. As a conse-
quence entry can be denied for every shop
assembled in the association of entrepre-
neurs. In 2007 almost 900 people have been
denied access to over 450 shops in the city
centre of The Hague. This new form of col-
laboration between police, public prosecu-
tion service and entrepreneurs has already
been rewarded with the Regional Crime Con-
trol Platform ‘safety award’. However, the
authors question the effects of this collabo-
ration. They argue that the Collective Shop
Ban creates its own public of ‘unwanted
shoppers’, that can be banned from a shop-
ping area by devising new terms of exclusion.
This ‘public’ is subjected to new means of
power, to be applied by private security
guards and shop owners. While entrepre-
neurs celebrate the possibilities of this civil
measure, the authors warn for the juridical
and ethical consequences of this measure.

Blame free reporting of adverse events in
health care: examples of (foreign)
legislation
Johan Legemaate & Robinetta de Roode
In the Dutch health care the importance of
reporting adverse events is increasingly rec-
ognized. Reporting adverse events is seen as
a valuable instrument to assess and improve
the quality and safety of patient care. It is
widely acknowledged that health care prac-
titioners (physicians, nurses) should be able
to report adverse events blame free, to pre-
vent that information reported to improve
the quality and safety of care is used for other

purposes (e.g. to punish the reporter of other
persons involved). Several parties have pro-
posed to enact legislation to protect health
care practitioners who report adverse
events. In other sectors of the Dutch society,
as well as in other countries, such legislation
already exists. This legislation may serve as
an example for legislative action in the area
of Dutch health care.

Media attention for calamities: mastering
magic?
Bastiaan Zoeteman & Wouter Kersten
Authorities are increasingly challenged by
the globalised media to improve their way of
communication to the public. This applies
particularly for the management of calami-
ties. In the past government was acting at
the top of the information pyramid, but this
is no longer the case. Professionals and citi-
zens have become more self reliant and
active in collecting information. The hier-
archical communication structure has been
replaced by a network structure. In case the
government is not handling this changed
situation adequately it is likely to result in
loss of authority and of communication effi-
ciency.In this paper results are presented of
two studies carried out in the period
2005-2007 involving in total 110 calamities.
The general purpose of the study was to ana-
lyze the changing communication landscape
of risks and calamities in order to provide
government authorities with recommenda-
tions to improve communication effective-
ness e.g. by applying communication instru-
ments adapted to the new situation. In this
context the predictability of the size of the
media attention for a calamity has been
assessed. If media attention can be predicted
in an early phase of the calamity this will
provide extra reaction time to authorities
and may help to e.g. nominate a spokesper-
son at the right level from the beginning.The
results show that media attention can be
reasonably well predicted on the basis of a
limited number of criteria. Powerful predic-
tive criteria are e.g. economic damage, num-
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ber of evacuated people, and a general crite-
rion called the magic factor. This is a con-
tainer criterion including aspects such as
newness, hugeness and related aspects
which have as common denominator that
they stimulate imagination and have a
highly emotional content.Although the
study focused on external safety calamities
the predictive methodology is also applicable
for other types of calamities which have sim-
ilar time-space characteristics, such as ter-
rorist attacks. Media will however never be
completely predictable. Therefore intuition,
local expertise, and repeated assessment of
the likely media attention are needed to
come to a reliable overall judgement.
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