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In opdracht van de gemeente Amsterdam en de Politie Eenheid Amsterdam van de 
Nationale Politie hebben wij onderzoek mogen verrichten naar de kennelijke daling van 
het aantal jeugdige verdachten sinds 2007 in Amsterdam. Wij hebben gemeend de onder-
zoeksresultaten te vervatten in een rapportage die goed aansluit bij de doelgroep(en) die ‘er 
verder mee moet(en)’.
Allereerst beleid en politiek: voor hen hebben we de structuur van een standaardrapporta-
ge met de conclusies aan het einde radicaal omgelegd. We geven direct aan wat de hoofd-
bevindingen en conclusies zijn: het belangrijkste voorop. Daarbij is grote zorgvuldigheid 
besteed aan de leesbaarheid.

Echter, omdat deze studie – in tweede aanleg – is beoogd als een kwalitatieve voorstudie 
voor het WODC naar de landelijke daling van het aantal jeugdige verdachten, hebben we 
juist in de bijlagen veel zorg besteed aan de onderbouwing en het presenteren van de data 
waarop de hoofdconclusies – uiteindelijk – zijn gebaseerd.

Wij hebben als bureaus (LokaleZaken en Bureau Beke) deze studie met veel genoegen 
samen uitgevoerd en zijn onze opdrachtgevers erkentelijk voor het in ons gestelde ver-
trouwen. In het bijzonder danken wij Kees de Rooij, Jolijn Broekhuizen, Wasja Rijs, Eric 
van Toorn, André van der Laan, Gijs Weijters, Mehran Fakhtei, Myrthe de Ranitz, Rose 
Funke Küpper, Aart Daane, Pieter Jan van Slooten en Patrick Snoek voor hun actieve 
bijdrage in de begeleidingscommissie en de actieve hulp bij de uitvoering van dit onder-
zoek. Ook danken wij Diversion, in het bijzonder Kai Pattipilohy, Esther van Pomeren en 
hun peer educators, voor de klassenpeiling onder middelbare scholieren. Ook zijn wij dank 
verschuldigd aan de deelnemers van de verdiepende sessies die wij hielden op dinsdag 12 
maart 2013 om onze voorlopige bevindingen te toetsen (hun namen worden genoemd 
in bijlage 10). In het algemeen danken wij iedereen die ons als respondent of anderszins 
behulpzaam is geweest bij deze studie.

Dankwoord
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In dit rapport zijn de resultaten van een onderzoek naar de daling van het aantal jeugdige 
verdachten in Amsterdam vanaf 2007 bij elkaar gebracht. Is er sprake van een daling en zo 
ja, wat zijn dan mogelijke verklaringen voor die daling? Zo luiden de belangrijkste vragen.

Naast een analyse van de Amsterdamse criminaliteits- en bevolkingscijfers, lande-
lijke en lokale beleidsdocumenten en criminologische literatuur zijn we in gesprek gegaan 
met Amsterdamse (streetlevel) professionals, Amsterdammers op straat, jongeren in de 
klas en een aantal wetenschappers.

Het onderzoek leert dat we voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van de daling. 
Die daling lijkt er vanaf 2007 in zowel Amsterdam als in Nederland te zijn, maar er is in 
de afgelopen decennia vaker sprake geweest van pieken en dalen. Ook valt op dat maar 
een heel klein deel van de bijna 500 in dit onderzoek geraadpleegde personen een daling 
in het aantal jeugdige verdachten bemerkt of ervaren heeft. De mogelijke daling van jeug-
dige verdachten wordt echter wel bevestigd door het eveneens dalende aantal delicten 
waarvan jongeren worden verdacht. Verder neemt ook het totale aantal jeugdige verdach-
ten ten opzichte van het totale aantal jeugdigen in Amsterdam af. Daarnaast wijzen lan-
delijke zelfrapportagecijfers van jeugdigen en gerapporteerd slachtofferschap eveneens op 
een (mogelijke) daling. Er is dus mogelijk meer aan de hand dan – alleen – een daling van 
het aantal jeugdige verdachten. Wellicht is er vanaf 2007 sprake van een heuse crimedrop: 
een afname van (jeugd)criminaliteit.

Net als bij de daling moeten we – opnieuw – voorzichtig zijn met het geven van mogelijke 
verklaringen. Het onderzoek biedt aanleiding om te veronderstellen dat een deel van de 
daling ‘overkomen’ is en niet terug te voeren op beleid. Een ander deel lijkt desalniettemin 
‘bevochten’ te zijn met beleid.

Professionals, wetenschappers en de wetenschappelijke literatuur zijn voorzichtig 
met het geven van mogelijke verklaringen.1 Als de bevochten daling er al is, dan is zij zeer 
waarschijnlijk de resultante van meer fundamentele beleidswijzigingen en aanpakken. Die 
wijzigingen en aanpakken zijn dan overigens vooral vanuit het landelijke kader ingezet 
en Amsterdam plukt als voorloper de vruchten ervan. Voorloper was Amsterdam bijvoor-
beeld ook met de Top600. Hoewel dit onderzoek zeker geen evaluatie is van die aanpak 
en de Top600 pas te recent bestaat om een mogelijke daling te verklaren, menen we dat 
deze aanpak een aantal interessante werkzame bestanddelen in zich heeft, die aansluiten 
bij meer algemene verklaringen voor een ‘bevochten’ daling.

Daling jeugdige verdachten in Amsterdam
I  Het belangrijkste eerst



8 Daling jeugdige verdachten in Amsterdam

Mogelijke verklaringen voor een bevochten daling die naar voren komen zijn:

 � Vroegsignalering en aanpakken van risicojongeren en -gezinnen
De doelgroepgerichte daderaanpak wordt steeds meer een persoonsgerichte aan-
pak, met onder meer focus op risicojongeren. Zo richt het ‘Programma Bijzondere 
Trajecten Risicojongeren’ (2006) zich op het (opnieuw) motiveren van jongeren 
tussen 15-23 jaar voor school of werk. Het Programma maakt deel uit van het 
‘Amsterdamse Plan van Aanpak van Voortijdig Schoolverlaten’. Het ‘Plan van 
Aanpak Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast’ uit 2007 zet de aanpak 
voort die eerder ingezet is met de ‘Aanpak Harde Kern’ uit 2002. Hiernaast richt 
de aanpak zich actief op overlastgevende jeugd. Vroegsignalering komt tot uiting in 
aandacht voor gezinnen en in relatie tot gedrags- en/of persoonlijkheidsstoornissen 
bij jeugdige criminelen. Verder presenteert de Taskforce Jeugd en Veiligheid eind 
2009 het document ‘Veiligheid begint vroeg’ waarin de Amsterdamse aanpak van 
jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast voor de jaren 2010 en 2011 uiteen wordt gezet. 
Een nieuw element in het jeugd- en veiligheidsbeleid betreft de ‘vroege starters’. 
Ook landelijk richt het beleid zich op vroegsignalering en risicojongeren en -gezin-
nen. Zo wordt met de nota ‘Vasthoudend en effectief ’ uit 2002 een persoonsgerichte 
aanpak, met aandacht voor risicofactoren op individueel- en gezinsniveau, voorge-
staan. Verder werd in de kabinetsnota ‘Veiligheid begint bij voorkomen’ uit 2007 
onder andere gepleit voor een persoonsgerichte aanpak bij risicojongeren. In dat jaar 
start bovendien het inmiddels afgeronde ‘Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit’. 
Onder de paraplu van dit programma wordt de pilot ‘Prokid’ opgezet, een vroegsig-
naleringssysteem dat in 2009 in Amsterdam werd ingevoerd.

 � Ketensamenwerking
Sinds het kabinetsbesluit rond Veiligheidshuizen in 2007 is er gewerkt aan een lan-
delijk dekkend netwerk van Veiligheidshuizen. In 1997 werden in Nederland de eer-
ste Justitie in de Buurt (Jib) kantoren opgericht. In 2002 werd in Tilburg het eerste 
Veiligheidshuis geopend. Na de evaluatie van Jib kwam in 2005 Jib ‘Nieuwe Stijl’. 
In Amsterdam ontstonden in 2004 de Ketenunits2 die vervolgens op 15 augus-
tus 2011 werden omgevormd tot Veiligheidshuis. In Amsterdam vormt de ‘Aanpak 
Harde Kern Jeugd’ (2002) een startpunt in het streven naar een ketensamenwer-
king ten behoeve van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast.

 � Gelegenheidsbeperkende maatregelen en technopreventie 
De nadruk op zichtbare handhaving en situationele preventie klinkt door in lande-
lijk beleid (‘Naar een veiliger samenleving’, 2002). De visie heeft haar weg ook naar 
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het Amsterdamse beleid weten te vinden in de vorm van onder meer de inzet van 
straatcoaches en cameratoezicht. Zo worden in 2006 de eerste straatcoaches ingezet 
in voormalig stadsdeel Slotervaart.

 � Focus in de aanpak en de inzet op hotspots, problematische jeugdgroepen en kopstukken 
zoals jeugdige veelplegers. Het verschijnen van het ‘Veiligheidsplan Amsterdam’ in 
2003 markeert een koerswijziging in de aanpak van veiligheid. De aanpak wordt 
langs twee hoofdlijnen ontwikkeld en uitgewerkt, namelijk middels een doelgroep 
gerichte daderaanpak en een gebiedsgerichte aanpak. 

Jongeren die we hebben geraadpleegd, denken vooral dat criminelen slimmer worden en 
de pakkans kleiner wordt, de Amsterdammers die ons te woord stonden, noemen vooral 
het positieve Amsterdamse politiewerk.

Out of the boxverklaringen hoorden we eigenlijk niet of nauwelijks. De afname van lood in 
ons milieu zou invloed hebben op een afname van afwijkend gedrag van mensen en daar-
naast zou de toename van het smartphonegebruik wel eens een positieve invloed kunnen 
hebben op de omvang van de jeugdcriminaliteit. Het digitale rondhangen, is in de plaats 
gekomen van het fysieke rondhangen dat zoals bekend de bakermat voor veel jeugdcri-
minaliteit is. Wellicht heeft het digitale rondhangen gevolgen voor de pakkans (mogelijk 
lager) en dus ook voor het aantal verdachten, maar dat element vraagt nader onderzoek en 
is in dit verband in deze studie niet verder uitgezocht.
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De gemeente Amsterdam en de Politie Eenheid Amsterdam hebben LokaleZaken en 
Bureau Beke gevraagd om een onderzoek naar mogelijke achtergronden voor de – ken-
nelijke – daling van het aantal jeugdige verdachten in de periode 2007 tot en met 2011. Er 
moest sprake zijn van een kwalitatieve voorstudie (fase 1) op basis waarvan het WODC 
verder zou kunnen met een kwantitatieve analyse waarin uitkomsten statistisch getoetst 
gaan worden (fase 2). Voor het WODC zijn het voorliggend onderzoek en haar eigen 
analyse in Amsterdam een casus in een breder landelijk onderzoek naar de ontwikkeling 
van de geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland. Gevraagd is om een beschrijving 
te geven van mogelijke oorzaken voor het dalende aantal jeugdige verdachten, de jeugd-
criminaliteitscijfers3. Daarbij is gebruikgemaakt van eerder onderzoek, aangevuld met 
gesprekken met lokale wetenschappers en een inventarisatie van welke gegevens kwanti-
tatief beschikbaar zijn op het niveau van de centrale stad, de stadsdelen en eventueel het 
buurtniveau.

Maar tegelijkertijd is gevraagd om, waar mogelijk, minder conventioneel te werk te gaan. 
We hebben dat vooral tot uiting laten komen bij de onderzoeksmethoden en de manier 
waarop wij snel en efficiënt de onderzoeksgegevens wilden verzamelen (zie hoofdstuk III 
en bijlage 1). Wel wilden wij de op punten onconventionele aanpak altijd en consequent 
vergezeld laten gaan door een onafhankelijk-kritische wetenschapsbenadering. Er wordt 
door de opdrachtgever en het WODC namelijk aangegeven dat:

 � zich ook landelijk een daling voordoet;
 � het een wezenlijke daling betreft die zich in alle stadsdelen openbaart;
 � de daling bij jeugd (strafrechtelijk minderjarigen) zelfs nog groter is dan bij 

jongvolwassenen.

De neiging is begrijpelijk om dan de daling als uitgangspunt te nemen. Vanuit onze kijk 
op wetenschap zijn wij desalniettemin eerst in een ‘dubbelcheck’ nagegaan op grond 
waarvan de conclusie getrokken wordt dat de jeugdcriminaliteit, afgemeten aan het aan-
tal aangehouden jeugdige verdachten, in Amsterdam zou zijn gedaald. Verder hebben 
wij ‘achtergronden van de daling’, zoals genoemd in de onderzoeksuitvraag, geïnterpre-
teerd als ‘veelbelovende verklaringen van de daling’. In dat geval kunnen we aansluiten bij 
bestaande (recente) literatuur waarin de daling van criminaliteit (dus niet specifiek jeugd-
criminaliteit) op kwalitatieve wijze werd onderzocht. Denk aan de studie van Vollaard, 
Versteegh en Van den Brakel uit 2009 voor de commissie Politie en Wetenschap.

II  Aanleiding en achtergrond studie
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Mogelijk zijn verklaringen die te maken hebben met rechtshandhaving, demografische 
ontwikkelingen en economie veelbelovend. Maar we kozen voor een open blik en wilden 
ons daarom niet tot deze drie perspectieven beperken. Door het hanteren van een open 
vizier wilden we ruimte laten voor alternatieve verklaringen. Een bij voorbaat versmalde 
blik helpt niet bij het in kaart brengen van oorzakelijke mechanismen die (nog meer) en 
misschien zelfs alleen in Amsterdam of in een bepaald stadsdeel een rol kunnen spelen. 
Het open vizier verrijkt de informatiegraad en (naar wij menen) de bruikbaarheid van het 
onderzoek.

Verder is het altijd mogelijk dat een daling van de criminaliteitscijfers wel bestaat in de ver-
schillende registratiesystemen, maar niet wordt ervaren door betrokkenen. Uit de crimi-
nologie is immers bekend dat veranderingen in de (objectieve) criminaliteit lang niet altijd 
gevolgen hebben voor hoe de aard en omvang wordt beleefd. Dat hangt deels samen met 
de steeds herhaalde waarneming in de criminologie dat objectieve en subjectieve onveilig-
heid zich geregeld (volstrekt) los van elkaar ontwikkelen.4 Daarom hebben wij naast een 
secundaire analyse van bestaand cijfermateriaal ook gesprekken gevoerd met beleidsma-
kers, uitvoerende professionals, wetenschappers (wetenschappers, collega-onderzoekers) 
en – niet in de laatste plaats – Amsterdamse buurtbewoners en de jongeren zelf.

Common sense en wetenschappelijke verklaringen
Wij maken in dit onderzoek een onderscheid tussen:

 � subjectieve common sense verklaringen die wij in het veld (bijvoorbeeld in inter-
views en een wetenschappersessie) tegen zijn gekomen,

 � wetenschappelijke verklaringen uit de literatuur, onze analyses en uit een weten-
schappersessie.

Deze twee typen verklaringen kunnen uiteraard overlappen. Bij elke ‘veldverklaring’ gin-
gen wij na wat ze waard is bij de uiteindelijke beantwoording van de hoofdvraag (zie para-
graaf III verderop).

Op voorhand verwachtten wij niet op één enkele, alles dekkende, verklaring te stui-
ten. Het onderzoek moest een aantal veelbelovende verklaringen opleveren in de vorm 
van indrukken en ervaringen van betrokkenen, maar ook op basis van cijfermateriaal. 
We hebben aan de hand van de literatuur geanalyseerd in welke mate deze verklaringen 
afzonderlijk een effect kunnen hebben gehad op de ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit in Amsterdam. De toetsing is vanzelfsprekend kwalitatief, op basis van expliciete 
argumentatie en het aannemelijk maken van een causaal verband. Dat mag geen probleem 
zijn, want het gaat in deze studie immers om een verkenning. We maken een onderscheid 
tussen meer en minder veelbelovende verklaringen.
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Overkomen of bevochten?
We maken ook een ander onderscheid tussen verklaringen. Ten eerste kan de criminali-
teitsdaling Amsterdam zijn ‘overkomen’, dus niet terug te voeren zijn op beleid, maar op 
bijvoorbeeld een autonome ontwikkeling (zoals een wijziging in de bevolkingssamenstel-
ling). Aan de andere kant kan de daling zijn ‘bevochten’ door individuele en collectieve 
reacties op criminaliteit, bijvoorbeeld met specifieke (beleids)maatregelen en interventies. 
Die ‘bevochten’ daling hoeft op haar beurt niet volledig terug te voeren te zijn op lokale 
verklaringen. We hebben zelfs reden om aan te nemen dat een deel van de bevochten 
daling is te herleiden tot landelijke beleidsprogramma’s.
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III  Onderzoeksvragen en opzet

Om deze voorstudie en het landelijke WODC-onderzoek goed op elkaar aan te laten slui-
ten, hebben wij dezelfde hoofdvraag gehanteerd als het WODC:

Wat zijn de mogelijke achtergronden van de daling van het aantal jeugdige verdachten in 
Amsterdam vanaf 2007?

Wij hebben het onderzoek toegespitst en afgebakend met de volgende deelvragen, mede 
op basis van onze zoekstrategie:

1. Is er daadwerkelijk sprake van een daling van het aantal jeugdige verdachten in 
Amsterdam na 2007? Op grond waarvan blijkt dit dan?

2. Wordt de verandering in het aantal jeugdige verdachten herkend en beleefd door:
a. beleidsmakers? Welke verklaringen noemen zij?
b. uitvoerende professionals? Welke verklaringen noemen zij?
c. jongeren zelf? Welke verklaringen noemen zij?
d. Amsterdammers in de wijken en buurten? Welke verklaringen noemen zij?
e. wetenschappers? Welke verklaringen noemen zij?

3. In welke mate is de verandering Amsterdam ‘overkomen’? In welke mate werd 
de verandering ‘bevochten’?

4. Wat zijn veelbelovende verklaringen voor de daling in Amsterdam op:
a. stadsdeelniveau
b. stadsniveau
c. landelijk niveau5

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, hebben we de volgende onderzoeks-
methoden uitgevoerd. De uitgebreide beschrijving per onderzoeksmethode is weergege-
ven in bijlage 1 van dit rapport.

1. analyse eerder onderzoek en criminologische literatuur (bijlage 2);
2. analyse bestaand cijfermateriaal (bijlage 3); 
3. reconstructie beleid en maatregelen (documentanalyse, in bijlage 4);
4. kettingmails onder 37 professionals (bijlage 5);
5. twee afsluitende verdiepende bijeenkomsten met vier wetenschappelijke weten-

schappers en zestien Amsterdamse streetlevel wetenschappers (bijlage 5);
6. bewonersscan: 206 straatinterviews met Amsterdammers bij acht winkelcentra 

verspreid over de stad (bijlage 6);
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7. jeugdscan via peer educators onder 186 jongeren op scholen voor voortgezet 
onderwijs (bijlage 7).

In onderstaande methodenmatrix geven we expliciet aan welke onderzoeksvragen we met 
welke methoden hebben geprobeerd te beantwoorden. Zo is direct ook duidelijk dat 
we, waar nodig, meerdere methoden hebben gebruikt voor de beantwoording van één 
onderzoeksvraag. De afzonderlijke methoden worden beargumenteerd in bijlage 1.

Onderzoeksvraag 

Methode

1. Daling? 2. Beleving 
betrokkenen?

3. Overkomen en/
of bevochten?

4. Verklaringen op 
diverse niveaus?

analyse cijfermateriaal x x

beleidsreconstructie x x

analyse eerder onderzoek x x

kettingmails x x x x

raadplegen jongeren x x x

buurtscan x x x

verdiepende bijeenkomsten x x x x
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We noemen hierna de centrale bevindingen en conclusies uit het onderzoek. Voor de uit-
werking en precieze onderbouwing verwijzen wij u naar de bijlagen. We gaan eerst dieper 
in op de daling (A); we geven daarna de uitgangspunten en trends weer van het lokale 
en landelijke beleid gericht op jeugd en veiligheid (B). Vervolgens geven we aan hoe de 
daling moet worden begrepen en verklaard (C). Deze studie gaat daarbij niet verder dan 
het aannemelijk maken van verklaringen op basis van (multiple) bewijsvoering en weten-
schappelijke logica. Spijkerharde conclusies en het onomstotelijk aantonen van causaliteit 
zijn met de door ons gehanteerde onderzoeksmethoden niet mogelijk. In het onderzoek 
geven we aan welk deel van de daling mogelijk is bevochten (met beleid en daaruit voort-
vloeiende interventies) en welk deel mogelijk is overkomen. Ook maken wij onderscheid 
tussen veelgenoemde common sense verklaringen (veldverklaringen) en wetenschappelijke 
verklaringen. We ronden dit hoofdstuk af met veelbelovende (aannemelijke) verklaringen 
voor de daling van het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam.

A  De daling nader bekeken

1. Jeugdige verdachten: eerst een piek en daarna een daling
 � De daling van het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam blijkt uit de figu-

ren. In figuur 1 staat het aantal unieke jeugdige verdachten in Amsterdam weer-
gegeven. In figuur 2 staat het aantal jeugdige verdachten per 1.000 jeugdige 
Amsterdammers weergegeven. Deze nadere bestudering van de daling van het 
aantal jeugdige verdachten in Amsterdam laat een belangrijke nuancering zien. 
Met name de periode 2006-2007 laat een stijging zien van het aantal jeugdi-
ge verdachten. Daarna komen in 2008-2009 de cijfers terug op het niveau van 
2004-2005. Pas in 2009 is er sprake van een daadwerkelijke daling die doorzet 
in 2011 en 2012. De daling van het aantal jeugdige verdachten afgezet naar de 
totale bevolking laat een nog sterkere daling zien voor beide leeftijdscategorieën, 
die inzet vanaf 2007.

IV  Belangrijkste bevindingen en conclusies
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Figuur 1. Aantal unieke6 jeugdige verdachten in Amsterdam7

Bron: HKS, 2013

Figuur 2. Aantal jeugdige verdachten per 1.000 jeugdige Amsterdammers 

Bron: HKS, 2013; O+S, 2013

 � De daling vanaf 2007 doet zich vooral voor bij minderjarige verdachten tussen 
12 tot en met 17 jaar en in mindere mate bij jongvolwassen verdachten van 18 tot 
en met 24 jaar.

 � De daling van het aantal jeugdige en jongvolwassen verdachten vindt met name 
plaats in Nieuw-West, West, Oost en Zuidoost. Dat zijn gebieden waar de 
onveiligheid (gemeten in de veiligheidsindex) de afgelopen jaren het minst posi-
tief was. Volgens de wetenschappers en professionals is het dan ook niet verras-
send dat daar het eerst veranderingen (verbeteringen) in de vorm van afgenomen 
aantallen verdachten kunnen worden waargenomen.

 � De (collega-)wetenschappers toonden zich voorzichtig met het al te gemakkelijk 
trekken van de conclusie dat sprake zou zijn van een daling. Om na te gaan hoe 
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de recente periode moet worden geduid, zou de trend van het aantal jeugdige 
verdachten over een langere periode moeten worden bestudeerd.

 � De daling van het aantal jeugdige verdachten – vanaf 2007 – is landelijk. 
Daarom mogen verklaringen – of zij nu ‘bevochten’ zijn met beleidsinterven-
ties of zijn ‘overkomen’ – niet zonder meer alleen op het lokale conto worden 
geschreven.

 � We nemen in de analyse van de cijfers een mogelijk registratie-effect waar (zie 
figuur 3). Het aantal overlastincidenten is sinds 2010 sterk gestegen. Een moge-
lijke ‘overkomen’ oorzaak voor de daling van het aantal jeugdige verdachten van-
af 2010 kan daarom zijn dat het gedrag van jeugdigen meer wordt aangemerkt 
als overlast dan als criminaliteit en op basis van dit gedrag minder aanhoudin-
gen plaatsvinden.

Figuur 3. Incidenten overlast8

Bron: HKS, 2013

 � In tabel 1 is te zien dat het percentage jeugdige verdachten sinds 2007 daalt ten 
opzichte van het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam. Deze 
daling is met name sterk vanaf 2009 (HKS; bewerking O+S, 2013). Dit resul-
taat kan twee dingen betekenen, of het aantal jeugdige verdachten daalt daad-
werkelijk ten opzichte van het totaal aantal gepleegde misdrijven. Of hetzelfde 
aantal jongeren pleegt gemiddeld minder misdrijven, waardoor door jongeren 
gepleegde misdrijven een kleiner aandeel vormen van het totaal aantal geregis-
treerde misdrijven.

 
 
 
   

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2008 2009 2010 2011 2012

incidenten overlast



18 Daling jeugdige verdachten in Amsterdam

Tabel 1. Ratio jeugdige verdachten ten opzichte van totale aantal misdrijven in Amsterdam

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal geregistreerde misdrijven 
(aantal)

105.595 104.960 102.100 99.965 95.805 98.235 100.720

Aantal jeugdige verdachten (aantal) 3.993 4.596 4.605 4.108 4.037 3.665 3.296

Percentage jeugdige verdachten 
van totaal aantal misdrijven (%)

3,8 4,4 4,5 4,1 4,2 3,7 3,3

Bron: HKS, bewerking O+S, 2013

 � De daling van het aantal jeugdige verdachten sinds 2007 mag niet zonder meer 
en als enige indicator worden gezien van een ‘crime drop’, dus als een afname van 
(jeugd)criminaliteit. Voorzichtigheid blijft geboden – zeker als er op de langere 
termijn gekeken wordt – en de ontwikkelingen in de komende jaren zullen laten 
zien of er sprake is van een echte ‘crime drop’.

2. De Amsterdammer voelt zich veiliger, maar merkt de daling van jeugdige 
 verdachten niet

 � Er is sinds 2003 sprake van een stijging van de subjectieve veiligheid: inwoners 
zijn zich dus veiliger gaan voelen. Vanaf 2008 stabiliseert de subjectieve veilig-
heid. Zowel de bevolkingsonderzoeken, de subjectieve veiligheidsindex als onze 
straatinterviews wijzen erop dat Amsterdammers zich over het algemeen niet 
onveilig voelen.

 � Slechts een op de tien bewoners die wij op straat bevroegen, merkt de daling 
op van het aantal jeugdige verdachten in die zin dat zij menen dat er een daling 
is van jeugdcriminaliteit. Ook de middelbare scholieren die wij raadpleeg-
den in de klas herkennen in meerderheid de daling niet. Dat wijst erop dat de 
daling mogelijk alleen in de systemen voorkomt en (nog) niet leidt tot gevol-
gen (ook bijvoorbeeld effecten van beleidsinterventies) die merkbaar zijn voor de 
Amsterdammer op straat en in de wijk. Aan de andere kant hoeven bewoners 
(waaronder jongeren) de daling zelf niet per se waar te nemen. Daarbij verwij-
zen we naar de uitgebreide criminologische literatuur over de tamelijk losse en 
uiteenlopende ontwikkeling van objectieve en subjectieve criminaliteit (zie ook 
bijlage 2).

B Beleid: bedacht en uitgevoerd

1. Lokaal beleid: integraal, meer samenwerking in netwerken en ketens en met 
focus

 � Volgens sommige professionals is er de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de 
jeugdige doelgroep, met name in de strafrechtelijk minderjarigen (12 tot en met 
17 jaar). Er is in de hoofdstad sinds de eeuwwisseling, mede ingegeven door 
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landelijk beleid (zie verderop) maar ook door lokale ontwikkelingen en zelfs 
incidenten9, veel aandacht geweest voor de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcri-
minaliteit. Voor die tijd was er nauwelijks sprake van een gezamenlijke (integra-
le) aanpak en was er aantoonbaar ook een aantal voorzieningen niet dat er nu wel 
is. Denk onder andere aan het Veiligheidshuis sinds 2011, een persoonsgerichte 
aanpak, aandacht voor vroegsignalering en de gemeenschappelijke aanpak van 
problematische jeugdgroepen.

 � Die intensieve aandacht tekent zich ook af in het lokaal gerealiseerde veilig-
heidsbeleid van het afgelopen decennium. De voornaamste trends in het (ook 
daadwerkelijk gerealiseerde10) beleid waren: 

 – meer (integrale) samenwerking door afstemming, overleg en informatie-uit-
wisseling tussen partijen in de veiligheids- en zorgketen. Dat leidde in 2004 
tot de zogeheten Ketenunits, die in 2011 zijn opgegaan in een regionaal 
Veiligheidshuis. Voorlopers van de Ketenunits waren Justitie in de Buurt en 
daarvoor diverse overlegvormen op stadsdeelniveau rondom jeugdveiligheid.

 – meer focus in het veiligheidsbeleid (onder andere op problematische jeugd-
groepen, hotspots, harde kern en jeugdige veelplegers). De Top600 is vanaf 
maart 2011 een loot aan deze stam (en kan daarom ook niet dienen als moge-
lijke verklaring van het aantal jeugdige verdachten sinds 2007).

 – meer gerichtheid op de verschillende leefvelden van jongeren en de daaraan 
gekoppelde zogeheten risicofactoren dan voor 2000. Denk bijvoorbeeld aan 
vroegsignalering van risicojongeren en het bestrijden van schooluitval, in de 
onderzoeksliteratuur een bekende voorspeller van crimineel gedrag.

 – meer aandacht voor preventie, waaronder het voorkomen van recidive door 
onder meer nazorg aan (jeugdige) gedetineerden.

 – zichtbare handhaving en situationele preventie, onder meer door de introductie 
van straatcoaches11 en cameratoezicht.

 � De externe maatschappelijke druk – bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten 
met (Marokkaanse) jeugd in 1998, 2005 en in 2007 – zorgde voor een wezen-
lijke verhoging van het urgentiegevoel om meer en beter samen te werken in de 
keten en in de veiligheidsnetwerken.

 � Tussen de stadsdelen zijn er geen wezenlijke verschillen. Overal werden in min-
dere of meerdere mate de bovenstaande uitgangspunten gehanteerd.

 � Wel moet worden opgemerkt dat er sinds 2009 omvangrijke bezuinigingen zijn 
doorgevoerd op het jeugdveiligheidsterrein in Amsterdam.12 Sinds dat jaar is een 
stevig aantal projecten en programma’s beëindigd, waaronder een aantal stede-
lijke projecten voor risicojeugd.
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2. Landelijk beleid: kabinetsnota’s, veiligheidshuizen en actieprogramma’s 
 � De hierboven genoemde vijf trends van het lokale Amsterdamse beleid zijn deels 

(ook) terug te voeren op landelijke ontwikkelingen en landelijk beleid. Lokaal 
moet ook het (gemeente)bestuur voortaan werk maken van veiligheid (regierol), 
nog meer dan ze al deed. De politie kan de aanpak van onveiligheid onmoge-
lijk alleen aan en heeft daarom behoefte aan de inzet van anderen. Theoretisch 
sluit deze integrale veiligheidsbenadering aan bij de gedachte dat onveiligheid zo 
vroeg mogelijk (preventief) diende te worden aangepakt (vgl. Van Steden, 2011). 
Met alleen handhaving en straffen, een justitiële aanpak, zou de overheid steeds 
achter de feiten aanlopen.

 � Een andere landelijke trend die kan worden waargenomen, is die van de aan-
dacht voor jeugdige veelplegers. Al is het maar omdat beleidsmakers veelvuldig 
recidiverende jongeren zo zijn gaan noemen. In de kabinetsnota ‘Jeugd terecht’ 
van 2002 wordt maatwerk nagestreefd voor jeugdige veelplegers. De beleidsfilo-
sofie bestaat sinds die tijd uit snel aanhouden, veroordelen en een korte, stevige 
straf (Jakobs, Arts & Ferwerda, 2005). De gerichtheid op jeugdige veelplegers 
is onderdeel van de algehele aandacht voor veelplegers en recidive in het justitie-
beleid. Opvallend is dat juist de aanpak van veelplegers de laatste twintig jaar, 
landelijk merkbaar, heeft bijgedragen aan de criminaliteitsafname (Vollaard & 
Koning, 2009).

 � Sinds de nota ‘Vasthoudend en Effectief ’ uit 2002 richten beleidsmakers in 
Nederland zich vooral op een gezamenlijke aanpak van jeugdcriminaliteit, waar-
bij het gedrag van de jongeren en het toepassen van erkende gedragsinterven-
ties een grote rol spelen. Dit komt ook tot uiting in het Actieprogramma ‘Jeugd 
Terecht’ dat het kabinet Balkenende II in 2002 presenteert. De belangrijkste 
aandachtspunten zijn een meer gerichte aanpak in de opsporingsfase, snel en 
samenhangend reageren, effectief straffen en het versterken van de resocialisatie.

 � Ook bij de politie zijn er ontwikkelingen die hebben geleid tot landelijk beleid. 
Sinds 1999 waren er vier interregionale Platforms Politiële Jeugdtaak. De regi-
onale jeugdcoördinatoren van de korpsen ontmoetten elkaar daar om poli-
tiebeleid (en -uitvoering) af te stemmen en samen nieuwe instrumenten te 
ontwikkelingen op het terrein van de politiële jeugdtaak. De voorzitters van 
de vier regionale platforms namen deel aan het Landelijk Platform Politiële 
Jeugdtaak. Dit platform zorgde voor (veel) meer aandacht voor jeugdzaken en 
politiewerk dat (in)direct met jeugd van doen had. Concrete producten zijn bij-
voorbeeld een handleiding Criminaliteitsbeeld Analyse Jeugd (CBA-J) en een 
Landelijk Overdrachts Formulier (LOF) en niet in de laatste plaats de instel-
ling van een Justitieel Casusoverleg (JCO). Verder is er sinds het kabinetsbesluit 
rond Veiligheidshuizen in 2007 de laatste jaren gewerkt aan een landelijk dek-
kend netwerk van Veiligheidshuizen. In 1997 werden in Nederland de eerste 
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Justitie in de Buurt (Jib) kantoren opgericht. In 2002 werd in Tilburg het eer-
ste Veiligheidshuis geopend. Na de evaluatie van Jib kwam in 2005 Jib ‘Nieuwe 
Stijl’. De ontwikkeling in Amsterdam van nog tamelijk vrijblijvende lokale vei-
ligheidsnetwerken, via Ketenunits in 2004 naar een regionaal Veiligheidshuis in 
2011 is mede door deze landelijke prioriteiten beïnvloedt.

 � Ook zichtbare handhaving en meer nadruk op situationele preventie zijn onder-
deel van landelijk beleid. Die wensen klonken immers door in de kabinetsnota 
‘Naar een veiliger samenleving’ uit 2002. Daarin wordt, deels vanuit een ratio-
nele keuzebenadering, gestreefd naar meer zichtbare handhaving en een klimaat 
van veiligheid (‘fixing broken windows’) met gelegenheidsreductie en afschrik-
king.

 � In de kabinetsnota ‘Veiligheid begint bij voorkomen’ uit 2007 wordt onder ande-
re gepleit voor een persoonsgerichte aanpak (en dus ook preventie) bij risico-
jongeren. En ook voor het nieuwe kabinet is die persoonsgerichte, preventieve 
aanpak nog actueel, zij het dat er weer meer nadruk gelegd wordt op eerder en 
sneller straffen. Zo blijkt uit de huidige experimenten met ZSM 13 en snelrecht.

 � Vooral het aspect van resocialisatie uit de reeds genoemde nota ‘Vasthoudend en 
Effectief ’ is een verandering ten opzichte van eerdere maatregelen. Daarnaast 
wordt een verschillende aanpak voorgesteld voor risicojongeren, first offenders, 
licht criminelen en veelplegers (Ministerie van Justitie, 2002). Hierbij wordt 
tevens een onderscheid gemaakt tussen groepen (hinderlijk, overlastgevend en 
crimineel), 12-minners en allochtone jongeren. Opvallend is dat binnen het 
actieprogramma ‘Jeugd terecht’ veel wordt gesproken over risicofactoren. Ook 
wordt gericht ingezet op het binden van jongeren aan de samenleving en op de 
overdracht en handhaving van belangrijke normen en waarden. Deze persoons-
gerichte aanpak, waarbij gekeken wordt naar risicofactoren op individueel en 
gezinsniveau, wordt voortgezet in het programma ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ 
in 2008 (Ministerie van Justitie, 2008). Daarnaast blijven een snelle en con-
sequente jeugdketen, vroegtijdig ingrijpen en een passende nazorg belangrijke 
speerpunten in de aanpak. Een voorbeeld uit dit programma is de aanpak van 
risicojongeren binnen veiligheidshuizen. Hier worden zorg en straf bij elkaar 
gebracht om zo een persoonsgerichte aanpak te genereren met gedragsveran-
dering, recidivevermindering en een verbetering van de kwaliteit van leven van 
delinquenten tot doel. Uit een eerste evaluatie van Veiligheidshuizen blijkt dat 
de afstemming tussen partijen en de samenhang in interventies duidelijk zijn 
toegenomen, net als een vroegtijdige signalering en aanpak (Rovers, 2011). Ook 
is naar aanleiding van dit programma een landelijk instrumentarium jeugdstraf-
rechtketen (LIJ) ontwikkeld.14 Hiermee kan voor iedere jongere een passende, 
persoonsgerichte aanpak worden gerealiseerd.
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 � In 2011 richtte het Kabinet Rutte zich op niet alleen op de aanpak van hinderlij-
ke en overlastgevende jeugdgroepen, maar ook nadrukkelijk op criminele jeugd-
groepen (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011). In het actieprogramma 
‘Criminele jeugdgroepen’ wordt gesteld dat criminele jeugdgroepen de zwaarste 
categorie jeugdgroepen zijn die ernstige vormen van criminaliteit plegen, zoals 
gewapende overvallen en mishandeling. De ernst van de feiten en de ingrijpende 
gevolgen voor de samenleving en het veiligheidsgevoel zorgen ervoor dat het 
kabinet wil dat de in kaart gebrachte criminele groepen binnen twee jaar zijn 
aangepakt. Jeugddelinquenten moeten hierbij worden aangepakt op een manier 
die hen het meest raakt en effectief is.

C De daling begrepen en verklaard

1. Mogelijke verklaringen in de statistieken
 � Demografische verklaringen, meer specifiek verklaringen met betrekking tot 

een gewijzigde bevolkingsontwikkeling, zijn volgens ons onderzoeksmateriaal 
niet waarschijnlijk. De jeugdige bevolking tot en met 24 jaar in Amsterdam 
neemt zelfs licht toe van 28 procent van de totale Amsterdamse bevolking in 
2005 tot 28,7 procent in 2012. Met name de groep jeugdigen van 18 tot en met 
24 jaar laat een stijging zien. Alleen de subcategorie tieners tussen 13 en 17 jaar 
laat eerst een stijging zien tussen 2005 en 2007, waarna ze licht afneemt (O&S, 
2013). Afgezet naar het aantal jeugdigen in Amsterdam daalt het aantal jeug-
dige verdachten per 1.000 jeugdigen sterk.

 � De in het onderzoek genoemde oorzaken voor de sterkere daling bij de categorie 
jeugd tussen 12 en 17 jaar zijn tegenstrijdig:
 – Volgens sommige professionals zou met name zijn geïnvesteerd in de jeug-

dige doelgroep (zie B) en daar zou de sterkere daling deels het resultaat van 
zijn. De daling is vanuit dat perspectief bevochten.

 – Andere professionals geven aan dat de (sterkere) daling van de jeugdige ver-
dachten tussen 12 en 17 jaar juist het resultaat is van gaandeweg minder 
aandacht en prioriteit voor de strafrechtelijk minderjarigen. Dat zou minder 
jeugdige verdachten opleveren. Zo bezien is (wellicht deels) sprake van een 
overkomen daling.

 � Op basis van ons materiaal is niet duidelijk wat het verband is tussen de bezuini-
gingen en sanering in het jeugdveiligheidsbeleid in de hoofdstad sinds 2009 (zie 
B) en een verandering van het aantal jeugdige verdachten.

 � Sinds 2008 is er sprake van een daling van het aantal jongeren in de jeugdzorg 
in Amsterdam. Hiervan is de vraag of dit een gevolg is van de daling van het 
aantal jeugdige verdachten, of dat jeugdzorg zijn werk goed doet en daardoor 
minder jongeren het criminele pad op gaan of dat mogelijk nog een andere ver-
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klaring in het spel is. De gezinssituatie van jongeren is op het gebied van gezins-
samenstelling weinig veranderd. Het aantal jongeren in een eenoudergezin is 
van 2007-2011 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal gezinnen met meerdere ver-
dachte jongeren is sinds 2006 afgenomen. Evenals het percentage gezinnen met 
verdachte kinderen ten opzichte van het totaal aantal Amsterdamse gezinnen. 
Er komen dus minder jongeren uit verdachte gezinnen (HKS, bewerking O+S, 
2013).

 � Het aantal zorgmeldingen van politie aan jeugdzorg is in de afgelopen jaren 
sterk toegenomen. In 2007 ging het nog om 500 per jaar en in 2011 om onge-
veer 3.000 meldingen.15 De reden van deze zeer wezenlijke stijging is dat  de 
politie zich steeds bewuster wordt van risicofactoren bij minderjarigen en vroeg-
signalering tegenwoordig een focuspunt is bij de politie.

 � Ook nemen we een daling waar van het aantal voortijdig schoolverlaters sinds 
2009 (LAS/DMO/Bewerking O+S, 2013). Op basis van onze gesprekken met 
professionals en de analyse van beleidsdocumenten weten we dat Amsterdam de 
afgelopen jaren stevig heeft ingezet op precies deze krachtige voorspeller van 
criminaliteit bij jeugdigen.

 � Politiecijfers zijn niet de enige bron waaruit we kunnen putten. Een andere 
manier om jeugdcriminaliteit te meten, is door jongeren zelf te vragen naar hun 
delictgedrag. Deze cijfers zijn een aardige graadmeter van hoeveel jongeren er 
niet worden opgepakt voor het plegen van een delict. Uit landelijk zelfrappor-
tageonderzoek onder jongeren blijkt dat er ook een daling is van de jeugdcrimi-
naliteit tussen 2005 en 2010 (Van der Laan & Blom, 2011a). Een afname die 
correspondeert met de daling in het aantal slachtoffers, zoals blijkt uit slachtof-
ferschapenquêtes.

2. Veelgenoemde verklaringen door betrokkenen in dit onderzoek (bevochten en 
overkomen)

 � We maken onderscheid tussen veelgenoemde (common sense) verklaringen en 
veelbelovende (aannemelijke) verklaringen. De overall top 5 van veelgenoemde 
verklaringen baseren we op de 429 geraadpleegde personen uit de kettingmail, 
straatenquête en de scholierenpeiling.

 � Het is van belang om aan te geven (zie A) dat veel respondenten de daling van 
het aantal jeugdige verdachten niet herkennen. Veel respondenten geven dan 
ook geen verklaring. De overall top 5 ziet er als volgt uit16:
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Nr Verklaring

Kettingmail
(wetenschap-
pers, profes-

sionals)
N=37

Straatenquête 
(bewoners)

N=206

Scholieren- 
peiling

 

N=186

Totaal

N=429

1
Positief politiewerk (hotspots/ groeps-
aanpak/meer blauw op straat en beter/
harder optreden)

5 (13,5%) 15 (7,3%) 16 (8,6%) 36 (8,4%)

2

Preventie (jongerenwerk, schoolpro-
jecten, oppakken zorgmeldingen, 
preventieve aanpakken jeugd, anti dief-
stal/inbraak/vernieling programma’s, 
camera’s)

5 (13,5%) 5 (2,4%) 13 (7,0%) 23 (5,4%)

3 Criminelen worden steeds slimmer - - 19 (10,2%) 19 (4,4%)

4 Ketenaanpak 14 (37,8%) - - 14 (3,3%)

5
Negatief politiewerk (focus politie ligt 
elders, politie doet niets, prioriteit)

3 (8,1%) - 10 (5,4%) 13 (3,0%)

 � Uit de door respondenten genoemde verklaringen ontstaat het beeld dat (1) heel 
kleine aantallen respondenten verklaringen naar voren brengen, wat mogelijk 
verband houdt met het gegeven dat de meeste respondenten zelf geen daling 
ervaren; (2) dat slechts twee typen verklaringen (positief politiewerk en pre-
ventie) door alle ondervraagde groepen naar voren worden gebracht; (3) en dat 
professionals – als enige – de ketenaanpak noemen als belangrijkste verklaring, 
de Amsterdammers vooral het positieve politiewerk noemen en de jongeren als 
enige het slimmer worden van criminelen als belangrijkste verklaring noemen. 
Dat alleen professionals de ketenaanpak noemen, is niet vreemd, want jongeren 
en (andere) bewoners hebben vermoedelijk weinig tot geen zicht op het gevoerde 
beleid.

Wetenschappers en professionals
 � Noch wetenschappers noch professionals hebben een uitgesproken verklaring 

voor de waargenomen ‘piek’ in 2006-2007. Desondanks meent een deel van 
de professionals dat de piek te maken heeft met de toegenomen aandacht voor 
jeugdveiligheid in het beleid. De toegenomen aandacht en het urgentiegevoel 
waren er voor die periode (vanaf ongeveer de ongeregeldheden in Amsterdam-
West in 1998) reeds, maar interventies zouden pas nadien (met een soort time 
lag) tot een stijging (dus een registratie-effect) van jeugdige verdachten hebben 
geleid. Dat lijkt ons niet aannemelijk, omdat de ‘piek’ zoals gezegd ook lan-
delijk is waargenomen en daardoor niet alleen kan worden teruggevoerd op de 
Amsterdamse situatie.

 � Professionals in zowel de verdiepende sessie als de kettingmail denken dat de 
daling na 2007 deels is bevochten met beleid. Het maatwerk vanuit de keten-
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aanpak (met het regionale Veiligheidshuis in 2011 en eerder al in 2004 met de 
Ketenunits) en de werkwijze van de politie worden door hen het vaakst genoemd 
als verklaringen. Wat meer uitgewerkt:
 – De verbeterde ketenaanpak zorgt volgens hen voor een betere afstemming en 

een eenduidig optreden en daardoor kunnen partners elkaar sneller vinden en 
aanspreken op taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast biedt de keten-
aanpak een compleet beeld van de persoon en is het mogelijk om interventies, 
zorg en straf op maat te realiseren. In het kielzog van de persoon wordt ook 
de familie of het gezin meegenomen.

 – Professionals wijzen op het concentreren van politiecapaciteit op groepen (via 
de shortlistmethodiek), hotshots/kopstukken en hotspots. Volgens actuele 
inzichten in de literatuur is focused policing een bewezen effectieve politie-
strategie.

 – Verder wordt genoemd dat er sprake is van een toegenomen aantal zorg-
meldingen vanuit de politie naar de jeugdzorg als gevolg van de invoering 
van ‘ProKid’ in 2009. Dat is een computersysteem waarmee politieregistra-
ties worden ‘gescand’ op risicosignalen bij kinderen, jongeren en hun gezin-
nen. Door de introductie van vroegsignalering van risicojongeren komt er nu 
langzaam maar zeker een daling van het aantal jeugdige verdachten.

 – Ook wordt wel genoemd dat de daling het resultaat is van preventieve aan-
pakken. Genoemd wordt dan onder andere ‘Nieuwe Perspectieven’ dat reeds 
in 1993 startte.17

 � Volgens de professionals is moeilijk vol te houden dat de daling uitsluitend met 
alleen lokaal beleid zou zijn bevochten. De uitgangspunten van het lokale beleid 
(zie B) zijn voor een deel te herleiden tot landelijke beleidsprogramma’s. Denk 
bijvoorbeeld aan de invoering van Veiligheidshuizen en de shortlistmethodiek 
(en daarmee de aandacht voor jeugd en jeugdgroepen) die vanaf 2009 door alle 
politiekorpsen uniform is uitgevoerd. De link met landelijk beleid is aanneme-
lijk, omdat de daling landelijk wordt waargenomen en niet alleen in Amsterdam. 
Daarbij loopt Amsterdam bij de introductie van nieuwe aanpak en nieuw beleid 
wél vaak voorop.

 � Volgens sommige professionals (met name de politiemensen onder hen) hangt de 
daling van het aantal jeugdige verdachten mogelijk ook samen met de landelijke 
invoering vanaf 2009 van het nieuwe politiesysteem BVH dat in Amsterdam 
het daarvoor gebruikte X-pol heeft vervangen. Doordat het systeem ‘onvriende-
lijker is in het gebruik’ zou er minder gemuteerd worden, zo luidt de verklaring. 
Daarbij moet direct worden opgemerkt dat BVH veel overeenkomsten heeft 
met X-pol, waardoor dit registratie-effect in Amsterdam naar waarschijnlijkheid 
geringer zou moeten zijn vergeleken met (voormalige) politieregio’s waar een 
ander systeem dan X-pol werd gebruikt.



26 Daling jeugdige verdachten in Amsterdam

 � Volgens een kleiner aantal professionals is de daling deels een neveneffect van 
een aantal ontwikkelingen. Ze zou dan niet zijn ‘bevochten’ maar ‘overkomen’. 
Het meest genoemd worden afnemende signalering, verandering in registratie-
normen en de afgenomen pakkans van daders.

 � De wetenschappers toonden zich voorzichtig met het zonder meer leggen van 
een verband tussen daling en beleid(sinterventies). Zij waarschuwen voor com-
mon sense verklaringen waarmee te vlot en te gemakkelijk het beleid zou worden 
verdedigd als effectief beleid (met een daling van het aantal jeugdige verdachten). 
De wetenschappers kwamen bijvoorbeeld met op zich bekende verklaringen als 
technopreventie of vroegsignalering. Maar zij kwamen ook met (out-of-the-box) 
verklaringen als de blootstelling aan lood en veranderde tijdsbesteding. Lood 
in voeding, verf, pijpleidingen (bv waterleidingen) en de sinds de jaren 80 afge-
schafte loodhoudende benzine zouden agressie en geweld in de hand werken. 
Bij jonge kinderen heeft lood een enorme invloed op de ontwikkeling van hun 
executief functioneren, waardoor het planmatig en executief functioneren in de 
tienertijd daalt en jongeren agressie zouden ontwikkelen. Ook werden genoemd 
veranderingen in tijdsbesteding, waaronder internetgebruik en gebruik van social 
media.18

Amsterdamse bevolking en scholieren
 � Burgers ervaren de daling naar eigen zeggen niet of nauwelijks. Degenen die 

wel een daling ervaren, denken daarbij dat deze deels is ‘bevochten’ met over-
heidsoptreden (onder andere politieoptreden, cameratoezicht, straatcoaches en 
stadsvernieuwing). Deels zou de daling zijn ‘overkomen’ wegens een (overigens 
onterecht veronderstelde) veranderde bevolkingssamenstelling. Dat klinkt the-
oretisch als een aannemelijke verklaring. Zo zou een afname van het aantal 
jeugdigen in de totale bevolking goed kunnen leiden tot een afname van crimi-
naliteit, mits het aantal delicten per jongere gelijk blijft. Wij vonden echter geen 
bewijs (niet in de empirie) voor aannamen in de richting van een veranderde 
bevolkingssamenstelling. Scherper gesteld: in Amsterdam is er geen duidelijke 
link tussen de daling en een wijziging van de bevolkingssamenstelling.

 � 6 van de 206 geïnterviewde Amsterdammers zien de stadsvernieuwing als 
mogelijke verklaring voor de daling van het aantal jeugdige verdachten. Zij zeg-
gen dan bijvoorbeeld dat wegens de vernieuwing veel (potentiële) verdachten zijn 
verhuisd. Ook de professionals en wetenschappers noemen stadsvernieuwing 
als mogelijke verklaring. Een verklaring die wij als onderzoekers in recent en 
nog te publiceren onderzoek ook terugzien (Bervoets, 2012; Ferwerda, Beke & 
Bervoets, te verschijnen)

 � De geïnterviewde scholieren zijn verdeeld over de oorzaken. Wel brengen zij 
de afname vooral in verband met zowel positief als negatief politiewerk en niet 
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zozeer met andere oorzaken zoals we dat wel zien bij professionals en burgers op 
straat. Meest genoemde verklaring volgens de jongeren is dat ‘criminelen slim-
mer zijn geworden’ en de pakkans hebben weten te verlagen en dat de politie 
‘dommer zou zijn geworden’. Die zou minder in staat zijn om verdachten op 
te pakken. Op een goede tweede plaats staat als verklaring dat de politie juist 
‘beter uitgerust’ en ‘strenger’ is geworden dan voorheen. Dat zou volgens een 
deel van de scholieren de daling van het aantal jeugdige verdachten verklaren. 
Verder worden genoemd dat er minder politie zou zijn, dat er veel is ingezet 
op preventie en dat er meer toezicht zou zijn onder andere ook van camera’s. 

3.  Veelbelovende (aannemelijke) verklaringen in de literatuur
 � In de literatuur worden legio verklaringen genoemd voor zogeheten crime drops; 

dus de terugval van misdaad (zie bijlage 2 voor een uitgebreide bespreking. We 
vatten derhalve op deze plaats alleen samen). Maar slechts een handvol worden 
beschouwd als veelbelovende en evidence based beredeneringen. We volstaan hier 
met een puntsgewijze samenvatting. 

 � Soms is de terugval ‘overkomen’. Denk aan categorieën in de literatuur genoem-
de verklaringen als:
 – Registratie-effecten
 – Veranderingen in de bevolkingssamenstelling (inclusief verhuisbewegingen)
 – Afgenomen meldings- en aangiftebereidheid
 – Verbetering van sociaaleconomische ontwikkelingen

 � Soms is de afname ‘bevochten’. Denk aan verklaringen als:
 – Het inzetten van zogeheten focused policing, in combinatie met intelligence led 

policing en problem oriented policing (onder andere Versteegh, Van der Plas & 
Nieuwstraten, 2010)

 – Gerichtheid van het veiligheidsbeleid op gelegenheidsreductie (situationele 
preventie) en verhoging van de pakkans met: concrete doelen, oriëntatie op 
hotspots, hotshots, hotgroups en hottimes

 – Aandacht voor risicofactoren en vroegsignalering
 – De aanpak van (jeugdige) veelplegers (Vollaard & Koning, 2009)

 –  Huisvesting en stadsvernieuwing
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D Veelbelovende verklaringen voor Amsterdam op basis van
 ons materiaal

Op grond van A, B en C komen we tot de volgende aannemelijke verklaring voor de 
daling van het aantal jeugdige verdachten:

‘Overkomen’ daling
Het is aannemelijk dat de daling in Amsterdam – voor een deel – is overkomen. 
Vermoedelijk hebben namelijk (ook) registratie-effecten een rol gespeeld bij de daling, 
waaronder veranderde registratiepraktijken sinds de invoering van het nieuwe politiesys-
teem BVH sinds 2009. Ook de (slechts door een enkeling genoemde) stedelijke vernieu-
wing die ongeveer vijftien jaar geleden werd ingezet, is een aannemelijke verklaring voor 
het ‘overkomen’ gedeelte van de daling. Immers: de stedelijke vernieuwing was nooit – 
direct en in eerste instantie – bedoeld om de (jeugd)criminaliteit te doen afnemen.

‘Bevochten’ daling
Er zaten reeds zogeheten werkzame elementen in de lokale beleidstheorie (uitgangspunten 
van het beleid) die op grond van de onderzoeksliteratuur kunnen worden gezien als voor-
speller van effectiviteit: denk aan focused policing (op locaties, probleemjongeren en jeugd-
groepen), gerichtheid op gelegenheidsreductie en het verhogen van de pakkans, alsmede 
op vroegtijdig ingrijpen bij dreigende ontsporing.

De verklaringen die wijzen op een ‘bevochten’ daling laten een tweedeling zien. 
Professionals, wetenschappers en de wetenschappelijke literatuur zijn voorzichtig met het 
geven van mogelijke verklaringen. Als ze er al zijn dan zijn ze de resultante van meer 
fundamentele beleidswijzigingen en aanpakken die overigens vooral vanuit het lande-
lijke kader zijn ingezet en waar Amsterdam als voorloper ook haar vruchten van plukt. 
Mogelijke verklaringen die dan naar voren komen zijn:

 � Vroegsignalering en aanpakken van risicojongeren en -gezinnen. Zo nemen wij 
in de statistieken een sterke stijging waar van het aantal zorgmeldingen over 
jongeren aan jeugdzorg en de GGD sinds 2007.

 � Ketensamenwerking, waaronder op het terrein van voortijdig schoolverla-
ten. Maar ook ten aanzien van de voormalige Ketenunits en tegenwoordig het 
Veiligheidshuis.

 � Gelegenheidsbeperkende maatregelen en technopreventie, waaronder camera-
toezicht en allerlei preventieve maatregelen op het terrein van sociale en fysieke 
leefomgeving.

 � Focus in de aanpak en de inzet op hotspots, problematische jeugdgroepen en 
kopstukken zoals jeugdige veelplegers.
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Jongeren die we hebben geraadpleegd denken dat vooral criminelen slimmer worden en de 
pakkans kleiner wordt; de Amsterdammers die ons te woord stonden, noemen vooral het 
positieve Amsterdamse politiewerk. Wij menen dat het aannemelijk is dat de daling deels 
moet worden gekoppeld aan landelijk beleid en lokaal uitgevoerde interventies die zijn 
terug te voeren op landelijk beleid en landelijke afspraken.
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Terugkijkend op dit onderzoek waarin we hebben gezocht naar mogelijke verklaringen 
voor de daling van het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam, willen wij als onderzoe-
kers een aantal beschouwende opmerkingen maken.

De daling van het aantal jeugdige verdachten zoals deze in de cijfers zichtbaar wordt, 
wordt ondersteund door een aantal andere positieve ontwikkelingen zoals een afname 
van de zelfgerapporteerde criminaliteit, een afname van het aantal slachtoffers, een toe-
genomen veiligheidsgevoel onder burgers én een afname van het aantal jongeren dat naar 
jeugdzorg doorverwezen wordt. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijven wij voor-
zichtig, omdat de daling broos is en zeker als we over een langere periode kijken, is er 
vaker sprake van een crime drop.

De positieve ontwikkelingen lijken vooral het gevolg te zijn van landelijk beleid waar 
Amsterdam als voorloper bij de implementatie vanwege vaak massieve lokale en groot-
stedelijke problematiek de vruchten van plukt. Het gaat dan om (1) vroegsignalering en 
aanpakken van risicojongeren en -gezinnen, (2) ketensamenwerking in de voormalige 
Ketenunits en het tegenwoordige Veiligheidshuis, (3) gelegenheidsbeperkende maatrege-
len en technopreventie, waaronder cameratoezicht en allerlei preventieve maatregelen op 
het terrein van sociale en fysieke leefomgeving en (4) focus in de aanpak en de inzet op 
hotspots, problematische jeugdgroepen en kopstukken.

Ook zien we dat de intensieve aanpak van voortijdig schoolverlaten (als belangrijke 
voorspeller van afwijkend gedrag) in Amsterdam haar vruchten lijkt af te werpen.

Deze studie laat evenwel ook zien dat resultaten van beleidsveranderingen en aanpak tijd 
nodig hebben, waardoor bijvoorbeeld de in 2011 geïntroduceerde Top600-aanpak nu nog 
niet gekoppeld kan worden aan de geconstateerde daling. Wel heeft de Top600-aanpak 
kenmerken in zich waarvan we weten dat de kans groot is dat deze aanpak op termijn suc-
cessen zal laten zien. Zoals wel vaker worden aanpakken – door een gebrek aan structurele 
borging – afgebouwd als er sprake is van succes en/of het doel bereikt is. Het continueren 
van een aanpak die zin lijkt te hebben over een langere periode, is een must.

We besluiten met een waarschuwing. Heel soms kregen we tijdens het onderzoek 
signalen dat de criminaliteit die sommige jongeren plegen zich aan de waarneming van 
bijvoorbeeld de politie aan het onttrekken is. Het slimmer worden van de jeugdige cri-
minelen (straatadvocaten die precies weten wat ze wel en niet moeten doen als ze worden 
aangehouden), het technisch vooruitlopen op de politie (pingen in plaats van bellen), maar 
ook de afgenomen aandacht van de politie (denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van de 
schoolagent) zijn hier voorbeelden van. Om met Cruijff te spreken: ‘Je moet kijken om het te 

V  Epiloog
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zien’ en wij voegen daaraan toe ‘en weten waar je naar kijkt…’ Professionele aandacht voor 
de jeugd en weten waar de jeugd mee bezig is, blijven met andere woorden ook na een 
aantal positieve ontwikkelingen en resultaten van belang.

Eindnoten
1. Met professionals bedoelen we personen die in Amsterdam werkzaam zijn in de veiligheidsketen. Wetenschappers ge-

bruiken we in dit document steeds om daarmee de door ons geïnterviewde wetenschappers en externe deskundigen aan 
te duiden.

2. Zie: Brief van college van Burgemeesters en Wethouders, 19 juni 2007, (BD2007 003611). Bekostiging Ketenunits 
jeugdcriminaliteit en Veelplegers (2007-2009).

3. Waarbij wij begrijpen dat het meer specifiek om een daling van de aantallen jeugdige verdachten gaat.
4. Zie bijvoorbeeld: Van der Veen (2006).
5. Het betreft op dit niveau derhalve landelijke ontwikkelingen die aantoonbaar en beredeneerbaar gevolgen hebben gehad 

voor de stad Amsterdam.
6. Personen worden slechts 1 keer geteld, ongeacht het aantal feiten dat ze plegen.
7. Het is gebruikelijk om het absolute aantal incidenten te relateren aan de bevolkingsomvang. Spijtig genoeg beschikten 

wij niet over die informatie.
8. Het is gebruikelijk om het absolute aantal incidenten te relateren aan de bevolkingsomvang. Spijtig genoeg beschikten 

wij niet over die informatie.
9. Denk aan de ongeregeldheden in Amsterdam Overtoomse Veld van 23 april 1998, het incident met de Marokkaanse 

jongens die zich achtervolgd door de politie doodreden op hun scooter (2005), de gebeurtenissen in 2007 met een steek-
partij op het NOVA-college en het incident met Bilal B in op het politiebureau Meer en Vaart.

10. Wij hebben geen procesevaluatie uitgevoerd om daarmee heel nadrukkelijk en expliciet de uitvoering van beleid onder 
de loep te nemen (vgl. Swanborn, 2007). Wel kunnen wij op grond van wat professionals meldden in de verdiepende 
sessie, bestudeerde beleidsrapportages en de kettingmail aannemelijk maken welke onderdelen van het beleid ook daad-
werkelijk zijn gerealiseerd.

11. Amsterdam heeft vanaf 2006 gewerkt met zogeheten straatcoaches die op straat jeugd op hun gedrag aanspraken. In 
2013 wordt er bezuinigd op deze inzet. De rijksbijdrage voor de straatcoaches moet volgens een gemeentelijke memo 
van 24 januari 2012 van € 2 miljoen naar € 0.

12. Zie: besluit (BD2009-002983) om het programma ‘Bijzondere Trajecten Risicojongeren’ te beëindigen, met behoud van 
de waardevolle onderdelen; de memo Bezuinigingen in het Jeugdveiligheidsbeleid (24 januari 2012) en de notitie Stand 
van zaken Hervorming Risicojongeren en verdeelvoorstel middelen 2013.

13. Deze afkorting staat voor Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk.
14. Het LIJ is pas per 1 april 2012 in Amsterdam in gebruik, en zegt derhalve weinig over de ontwikkelingen in de periode 

2007-2012.
15. Op een incident wordt een zorgmelding gemaakt, deze kan meerdere kinderen uit een gezin omvatten. Per kind kunnen 

meerdere zorgmeldingen per jaar worden gemaakt.
16. Deze top 5 werd samengesteld door te bekijken welke mogelijke verklaringen het meest genoemd worden. Uiteraard is 

het niet vreemd dat sommige verklaringen niet door iedereen genoemd worden. Het is bijvoorbeeld niet zo opvallend 
dat jongeren en buurtbewoners de ketenaanpak niet noemen als mogelijke verklaring. Het is maar de vraag of zij weten 
wat de ketenaanpak inhoudt. Door de top 5 op te stellen op basis van hoe vaak een verklaring genoemd wordt, bestaat 
het risico dat mogelijke interessante en veelbelovende verklaringen onderbelicht blijven. Wij waren ons bewust van dat 
risico en hebben ons bepaald niet afgesloten voor de minder vaak genoemde ‘common sense’ verklaringen die mogelijk 
toch veelbelovend waren.

17. Het meest karakteristieke hoofddoel van Nieuwe Perspectieven is het voorkómen van crimineel en risicogedrag en het 
voorkómen van recidive. Dit wordt bereikt door de betrokken jeugdigen ‘nieuwe perspectieven’ te bieden op de ver-
schillende leefgebieden waar zij problemen hebben, zoals huisvesting, gezondheid, gezinsleven en vrienden, beheer van 
financiën.

18. Zie ook: van Wijk, A., H. Ferwerda en B. Bremmers – De smartphone als criminaliteitspreventie, NRC handelsblad, 15 
maart 2013.
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1.1.  Zoekstrategie
Op zoek naar verklaringen gingen we uit van een meervoudige bewijsvoering. Daarbij 
combineerden we hetgeen professionals, wetenschappers, jongeren en (andere) stadsbewo-
ners ervaren met meer objectieve bewijzen. Veelgenoemde verklaringen zijn nog niet auto-
matisch aannemelijke verklaringen; zo was ons uitgangspunt. Hoe meer bronnen wezen 
in de richting van een hoopvolle verklaring, hoe sterker de aanwijzing. We keken naar:

1. Reputatie: welke verklaringen veel door betrokkenen werden genoemd. Denk 
aan de door hen als effectief ervaren beleidsmaatregelen of door hen waargeno-
men trends en ontwikkelingen.

2. (Onderzoeks)literatuur: wat de consensus in de criminologische literatuur is 
over een bepaalde verklaring (Levitt, 2004). We hebben daarbij ook gekeken 
naar lokale (zelf)evaluaties en eerder ‘Amsterdams’ onderzoek.

3. Documenten: we reconstrueerden het (uitgevoerde) beleid sinds 2005 en gingen 
op basis van de andere bronnen na of een link aannemelijk is tussen het gevoerde 
beleid en de geregistreerde jeugdcriminaliteit en dan vooral de aantallen jeug-
dige verdachten.

4. Cijfers: wat kwantitatieve gegevens over o.a. criminaliteit, demografie en econo-
mie op stadsniveau, stadsdeelniveau en landelijk niveau ons vertellen.

Het onderzoek levert een aantal veelgenoemde verklaringen op. We analyseerden aan de 
hand van de literatuur in welke mate deze verklaringen afzonderlijk een effect kunnen 
hebben gehad op de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. De toetsing was vanzelfspre-
kend kwalitatief, op basis van expliciete argumentatie en het aannemelijk maken van een 
causaal verband. Dat mag geen probleem zijn, want het gaat in deze studie immers om 
een verkenning. We maken een onderscheid tussen veelgenoemde en veelbelovende (aan-
nemelijke) verklaringen. Die hoeven immers lang niet altijd samen te vallen. We maken 
ook een ander onderscheid tussen verklaringen. Ten eerste kan de criminaliteitsdaling 
Amsterdam zijn ‘overkomen’, dus niet terug te voeren op beleid, maar op bijvoorbeeld een 
autonome ontwikkeling (o.a. wijziging bevolkingssamenstelling). Aan de andere kant kan 
de daling zijn ‘bevochten’ door individuele en collectieve reacties op criminaliteit, bijvoor-
beeld met specifieke (beleids)maatregelen en interventies.

Bijlage 1:
Zoeken naar verklaringen: verantwoording
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1.2.  Verantwoording onderzoeksmethoden

Analyse cijfermateriaal
Samen met de gemeentelijke onderzoeksdienst O+S hebben wij cijfermateriaal bij elkaar 
gebracht die voor de stad en voor de stadsdelen een beeld geven van ontwikkelingen op 
het gebied van, in elk geval:

 � criminaliteit en veiligheid (trendgegevens)
 � rechtshandhaving (onder andere aangehouden verdachten, veroordelingen)
 � sociale demografie (bijvoorbeeld aandeel jeugdigen in de bevolking)
 � economie en arbeidsmarkt (onder andere werkgelegenheid, armoede)
 � jeugdzorg

Ook bestudeerden we (vergelijkbaar) cijfermateriaal van het CBS op landelijk niveau. 
Doel was om na te gaan in hoeverre de daling is ‘overkomen’ als gevolg van autonome ont-
wikkelingen. Een verandering in de geregistreerde jeugdcriminaliteit kan het gevolg zijn 
van beleid en wijzen op een daadwerkelijke verandering van het probleem. Maar evengoed 
kan die verandering afhangen van veranderde prioriteiten in de rechtshandhaving, van de 
afname van het aandeel jeugdigen in de lokale bevolking of bijvoorbeeld - stel - van een 
aantrekkende arbeidsmarkt. We bekeken:

1. Aantal verdachten naar leeftijd (12-25) uitgesplitst op jaar over de periode 
1/1/2007 - 31/12/2011. Uitsplitsingen naar geslacht, stadsdeel en type overtre-
ding of misdrijf.

2. Bevolkingscijfers: aantal woonachtige jongeren per stadsdeel uitgesplitst op jaar 
over de periode 1/1/2007 - 31/12/2011 

3. Afhandeling van de minderjarige verdachten door de politie en het OM uitge-
splitst over de periode 1/1/2007 - 31/12/2011

4. Gegevens O+S met betrekking tot economie en arbeidsmarkt per jaar; (jeugd)
werkloosheid (aantallen), schooluitvallers, uitkeringsgerechtigden gekoppeld aan 
leeftijd uitgesplitst op jaar over de periode 1/1/2007 - 31/12/2011. Uitsplitsingen 
naar geslacht en stadsdeel.

5. Gegevens over aantallen jongeren en trajecten in de jeugdzorg (zowel de justiti-
ele als de civiele jeugdzorg), zorgmeldingen en gezinssamenstelling.

Reconstructie beleid en maatregelen (met o.a. documentanalyse)
We reconstrueerden het gevoerde beleid en de gehanteerde beleidsmaatregelen – zowel 
het beoogde als uitgevoerde beleid – die te maken hebben met jeugdcriminaliteit. Op basis 
daarvan zochten we naar een globale beleidstheorie: de centrale uitgangspunten aan de 
basis van het beleid.
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Uiteraard gingen we daarbij uit van de integrale benadering die ook in Amsterdam wordt 
ingezet om deze maatschappelijke problematiek aan te pakken. We vroegen beleidsdocu-
mentatie op bij onder meer de gemeente, maar ook bij de politie, OM en veiligheidshuizen 
(de voormalige ketenunits). Doel was om na te gaan in hoeverre de daling is bevochten 
met beleid en concreet te benoemen maatregelen en interventies. Uiteraard zijn we steeds 
nagegaan of ambities daadwerkelijk zijn omgezet in daadwerkelijke uitvoering, zonder dat 
daarmee een beleidsevaluatie werd beoogd. Als beleid papier blijft en niet is uitgevoerd 
dan heeft het geen zin om een verband te leggen tussen criminaliteitsontwikkelingen en 
beleids(smaatregelen). Om te zien of (delen van) het beleid ook werd(en) uitgevoerd, keken 
we niet alleen naar rapportages, maar gingen wij dat met gerichte vragen na in onze ket-
tingmail en verdiepende sessie (groepsinterview) met professionals.

We raadpleegden documenten op internet via de gemeentelijke website en we vroegen 
documenten op bij de leden van de begeleidingscommissie, voor zover zij werkzaam waren 
bij een van de Amsterdamse veiligheidspartners. We maakten een groslijst (zie bijlage 
11) van de door ons aangetroffen en opgevraagde documenten en legden die voor aan de 
begeleidingscommissie. Dat leidde tot enkele aanvullingen. Aan de hand van deze docu-
menten hebben we het beleid van de afgelopen jaren geanalyseerd op zoek naar trends en 
verklaringen voor de daling van het aantal jeugdige verdachten.

Analyse eerder onderzoek en criminologische literatuur
Wij maakten gebruik van beschikbaar, recent Amsterdams onderzoek waarin de jeugd-
criminaliteit – en dan met name de cijfermatige trends daarbinnen en verklaringen – het 
centrale onderwerp zijn. We maakten ook daarbij een groslijst met relevante publicaties 
en legden die aan de opdrachtgever en de begeleidingscommissie ter toetsing voor om 
na te gaan hoe volledig onze inventarisatie van bestaand onderzoek was (zie bijlage 12). 
Vervolgens analyseerden we de publicaties, op zoek naar trends en verklaringen. Goed om 
aan te geven, is dat we geen literatuurreview hebben uitgevoerd.

Verder bestudeerden we, om te bekijken hoe aannemelijk bepaalde verklaringen in 
Amsterdam waren, meer algemene criminologische (onderzoeks)literatuur over crimi-
naliteitsdaling (crime drops) en dan natuurlijk vooral in relatie tot jeugdcriminaliteit, ook 
internationaal. Verder bestudeerden we ook de zelfrapportageonderzoeken naar de aard 
en omvang van jeugdcriminaliteit van het WODC (bijvoorbeeld Van der Laan en Blom, 
2011).

Kettingmails
Om zoveel mogelijk professionals binnen diverse organisaties mee te laten denken over het 
onderwerp (daling en verklaringen), zijn e-mails verstuurd naar sleutelpersonen binnen 
deze organisaties die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met ‘ jeugd’. In de mail is 
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gevraagd of de ontvanger het beeld van de daling van het aantal aangehouden jeugdige 
verdachten herkend, naar mogelijke verklaringen voor deze daling en welke maatrege-
len/aanpakken hier aan bijgedragen zouden kunnen hebben. Daarnaast is gevraagd of de 
ontvanger de mail door zou willen sturen naar drie personen die ook binnen het werkveld 
‘ jeugd’ actief zijn en daarbij een van de onderzoekers in de carbon copy (cc) ‘mee te nemen’. 
Via deze ‘kettingmail’ is getracht om zo veel mogelijk personen binnen bepaalde organi-
saties te bereiken.

Het is niet duidelijk hoeveel personen bereikt zijn via de e-mail, omdat niet alle 
respondenten de onderzoekers in de ‘cc’ hebben meegenomen.1 Uiteindelijk hebben 37 
professionals van 14 verschillende organisaties de vragen uit de mail beantwoord. De pro-
fessionals hebben meerdere verklaringen kunnen geven en een aantal van hen heeft geen 
verklaring gegeven omdat ze de daling niet herkennen. De 37 professionals zijn ingedeeld 
in een groep ‘repressie’ en een groep ‘hulpverlening, zorg, beleid en onderwijs’. De ant-
woorden van de professionals uit deze twee groepen worden nader beschreven in bijlage 5.

Raadplegen jongeren via docenten maatschappijleer
De kettingmails waren gericht op de beleving en ervaring van professionals. Maar dat was 
maar een deel van de betrokkenen die (mogelijk) veranderingen in jeugdcriminaliteit kun-
nen ervaren en verklaren. Een andere belangrijke doelgroep was uiteraard de jeugd zelf. 
Praktisch richtten we ons dan vooral op de middelbare schooljeugd in Amsterdam. In 
totaal werden in tien lessen van twee lesuren (circa anderhalf uur, de beschikbare tijd ver-
schilt per school) leerlingen bevraagd aan de hand van een PowerPointpresentatie met vijf 
stellingen en één open vraag. De onderzoekslessen werden gegeven door zogenaamde peer-
to-peeronderzoekers: maatschappelijk betrokken jongeren (HBO- en WO-studenten), die 
werken als peer educator bij Diversion.2 In de klas was ook een notulist van deze organisa-
tie aanwezig die de reactie op de stellingen en het verloop van de les optekende.

In de periode van 14 februari tot en met 5 maart 2013 heeft een tiental onderzoekslessen 
plaatsgevonden op scholen verspreid over de stad. Hoewel de uitvoering van de onder-
zoekslessen door de strakke planning van het onderzoek en door de voorjaarsvakantie in 
een zeer kort tijdsbestek moest plaatsvinden, is getracht de groep deelnemende leerlin-
gen zo representatief mogelijk te laten zijn. Aan de lessen hebben in totaal 186 leerlingen 
deelgenomen.
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School Opleiding Stadsdeel school Datum les Aantal leerlingen

1 VMBO Nieuw-West 14-2-2013 20

2 MBO Oost 25-2-2013 14

3 MBO Oost 25-2-2013 9

4 VMBO Zuid 26-2-2013 22

5 VMBO Oost 26-2-2013 21

6 VWO Zuid 27-2-2013 24

7 VMBO Oost 28-2-2013 20

8 VMBO Oost 28-2-2013 19

9 HAVO Zuid 1-3-2013 19

10 VMBO Nieuw-West 5-3-2013 18

Totaal aantal leerlingen 186

Bewonersscan: straatgesprekken bij de supermarkt
Uiteraard zijn ook de bewoners van de Amsterdamse buurten en wijken betrokken bij het 
onderzoek. Om – gezien de opdracht – de lange voorbereiding en intensieve analyse van 
een ‘klassieke’ enquête te omzeilen en desondanks mooi en valide materiaal op de doen, is 
een bewonersscan uitgevoerd.

Winkelcentra, winkelgebieden en supermarkten zijn een voorname en laagdrempelige 
‘vindplaats’ van allerhande buurtbewoners. De straatinterviews hebben plaatsgevonden in 
buurten waar in de afgelopen jaren sprake is geweest van relatief veel en relatief weinig 
jeugdcriminaliteit.

Het betrof bij de straatinterviews een ter plaatse afname van korte en praktische 
vragenlijsten met ook een aantal open vragen. De gesprekken hebben in de middag-
uren plaatsgevonden in januari en begin februari 2013, om zo in elk geval te controle-
ren voor de variabele ‘dagdeel’.3 Per locatie zijn tenminste 25 straatinterviews afgenomen. 
Nadrukkelijk gaat het hierbij om een analyse waarbij geen aselectieve steekproef hoeft te 
worden nagestreefd. We zijn ons ervan bewust dat sommige waarnemingen en ervaringen 
van burgers heel lokaal kunnen zijn en niet meteen representatief zijn voor alle stadsbewo-
ners. Om deze reden kiezen we voor een vergelijking met Amsterdamse bevolkingsonder-
zoeken. Om de vergelijking te optimaliseren, hebben we bij de straatinterviews een aantal 
(letterlijk overgenomen) vragen uit de reeds bestaande statistische bevolkingsonderzoeken 
gehanteerd.

Gebieden waar de straatinterviews hebben plaatsgevonden, zijn gekozen aan de hand van 
cijfers met betrekking tot veiligheidsonderwerpen op de website: www.eenveiligamster-
dam.nl. Deze site is tot stand gekomen door middel van een samenwerking tussen de 
gemeente Amsterdam, het politiekorps Amsterdam-Amstelland en het openbaar minis-
terie Amsterdam. Met behulp van de cijfers van deze website zijn vier ‘hotspots’ en vier 
‘gewone’ locaties geselecteerd.
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Bepaling hotspots
Bij de bepaling van de ‘hotspots’ ten behoeve van de afname van straatinterviews is geke-
ken naar de hoeveelheid incidenten overlast in de betreffende buurt. De incidenten overlast 
zijn niet uitgesplitst naar categorie overlast door jeugd of overlast door verward/overspan-
nen persoon, maar geven wel een beeld van de algemene overlast in een buurt. Op basis 
hiervan is een viertal buurten geselecteerd.4

Daarna is gekeken naar het aandeel verdachte 12-24 jarigen5 in deze buurten 
zoals deze gepresenteerd zijn in de jeugdcriminaliteitsindex van Amsterdam (Gemeente 
Amsterdam, 2012). Wanneer in deze buurten sprake is van redelijk veel jeugdcriminali-
teit6 is met behulp van google maps bekeken of er geschikte locaties voorhanden zijn om te 
enquêteren. Op basis van ervaringen uit eerdere onderzoeken blijken winkelcentra en/of 
winkelstraten geschikt om te enquêteren. Over het algemeen komen mensen die in buurt 
wonen daar hun boodschappen doen. We hebben ervoor gekozen om in alle gebieden op 
hetzelfde type locatie (een winkelcentrum/winkelgebied) interviews af te nemen.

Op basis van bovenstaande zijn de volgende vier ‘hotspots’ geselecteerd.7

1. Zuidoost: Bijlmer Centrum; Locatie straatinterviews: Amsterdamse Poort
2. Noord: Buikslotermeer; Locatie straatinterviews: Buikslotermeerplein 
3. Oost: Indische Buurt West; Locatie straatinterviews: Javastraat

(winkelstraat aldaar)
4. Nieuw-West: Slotervaart; Locatie straatinterviews: Rondom August

Allebéplein (supermarkten)

Bepaling ‘gewone’ locaties
Bij de bepaling van de ‘gewone’ locaties is gekeken naar buurten met een relatief laag 
aantal incidenten overlast. Net zoals bij de bepaling van de ‘hotspots’ is daarna gekeken 
naar het aandeel verdachte 12-24 jarigen8 in deze buurten zoals deze gepresenteerd zijn 
in de jeugdcriminaliteitsindex van Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2012). Wanneer 
in deze buurten sprake is van redelijk weinig of weinig jeugdcriminaliteit9 is op basis van 
eigen kennis van de onderzoekers en met behulp van google maps bekeken of er geschikte 
locaties voorhanden zijn om te enquêteren.

Op basis van bovenstaande zijn vier locaties geselecteerd.

1. Zuid: Apollobuurt; Locatie straatinterviews: Rondom Gerrit van der Veenstraat 
(winkels)

2. Oost: Middenmeer; Locatie straatinterviews: Christiaan Huygensplein (super-
markt)
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3. Nieuw-West: Sloterpolder en Riekerpolder; Locatie straatinterviews: Rondom 
Belgiëplein (supermarkt en winkels)

4. West: Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt; Locatie straatinterviews: 
Rondom Spaarndammerstraat (supermarkt)

Respondenten: kenmerken, respons en non-respons
In totaal zijn 206 straatinterviews afgenomen, verspreid over de acht geselecteerde loca-
ties in Amsterdam. Op elke locatie zijn minimaal 25 gesprekken met bewoners gevoerd. 
Gemiddeld wonen respondenten ruim 16 jaar (16,3 jaar) in de betreffende buurt. Uit 
bevolkingsonderzoek blijkt dat Amsterdammers gemiddeld 8,2 jaar op 1 adres wonen 
(O+S, 2012).10 De tijdens de straatinterviews aangetroffen woonduur ligt bijna twee maal 
hoger, maar in het achterhoofd dient te worden gehouden dat tijdens de straatinterviews 
de woonduur in de betreffende buurt centraal stond. Verhuizingen binnen de buurt zijn 
daarom minder relevant en daarom niet als vraag opgenomen tijdens de gesprekken met 
bewoners.

Vrouwen vormen de meerderheid van de respondenten, namelijk 57,8 procent. Uit 
Amsterdams bevolkingsonderzoek blijkt dat 49,6 procent van de inwoners in de gemeente 
vrouw is (O+S, 2012).11 De gesprekken met bewoners kennen dus een oververtegenwoor-
diging van vrouwen.

De gemiddelde leeftijd is 45,5 jaar. Amsterdams bevolkingsonderzoek toont aan dat 
27,4 procent van de Amsterdamse inwoners op 1 januari 2012 tussen 20-34 jaar oud is. 
Hiermee is deze leeftijdsgroep het best vertegenwoordigd onder de Amsterdamse bevol-
king. Nog eens 23,4 procent van de Amsterdammers valt in de leeftijdsgroep 25-49 jaar 
(O+S, 2012 ).Op de ‘hotspot’-locaties wonen respondenten gemiddeld 15 jaar en 3 maan-
den in de buurt waar het straatinterview plaatsvindt. Het percentage vrouwelijke res-
pondenten ligt nog iets hoger dan in alle buurten tezamen, 59,2 procent is vrouw. De 
gemiddelde leeftijd is 43,4 jaar. Op de ‘spots’ bedraagt de gemiddelde woonduur ruim 17 
jaar (17,3 jaar) en is 56,3 procent van de respondenten vrouw. De gemiddelde leeftijd van 
de respondenten is hier 47,7 jaar.

Het aantal bewoners dat niet mee wilde werken aan een straatinterview en de reden daar-
van is door de onderzoekers bijgehouden. De overall respons bedroeg 39,9 procent, wat 
goed is vergeleken met onze verwachting van ongeveer 30 procent voor Nederlandse grote 
steden met een groot aantal onderzoeken en (dus) een grote te verwachten onderzoeksmoe-
heid. De belangrijkste reden van non-respons was ‘Geen zin/interesse’ (28,1%) of ‘Woont 
niet in de aangegeven buurt’ (27,7%). In de ‘hotspotbuurten’ was de respons 36,4%. De 
meest voorkomende redenen voor non-respons komen overeen met de overall redenen, 
‘Geen zin/interesse’ (33,9%) of ‘Woont niet in de aangegeven buurt’ (26,1%). Al vormt 
‘Geen zin/interesse’ in deze buurten duidelijk de belangrijkste reden voor non-respons. In 
de ‘spots’ bedroeg de respons 44,2 procent. De respons in buurten waar de afgelopen jaren 
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sprake is geweest van relatief weinig jeugdcriminaliteit, blijkt hiermee enigszins hoger dan 
de respons in buurten waar relatief veel jeugdcriminaliteit is geregistreerd. Redenen voor 
non-respons waren op de ‘spots’ met name ‘Woont niet in de aangegeven buurt’ (30%) of 
‘Geen tijd/haast’ (23,8%).

Twee afsluitende verdiepende bijeenkomsten 
We organiseerden op dinsdag 12 maart 2013 twee verdiepende bijeenkomsten: een met 
vertegenwoordigers van Amsterdamse ketenpartners en een met wetenschappers die kon-
den reflecteren op onderzoeksresultaten. Beide sessies dienden zowel als groepsinterview 
– om nog openstaande vragen voor te leggen – én als fora om onderzoeksresultaten te 
toetsen. In totaal deden er zestien Amsterdamse professionals en vier wetenschappers-
experts mee aan de sessies. De sessies duurden drieënhalf uur en vonden plaats aan de 
hand van een Powerpointpresentatie op grond waarvan de onderzoekers in discussie gin-
gen en doorvroegen aan de aanwezigen.

1.3. Beperking onderzoeksmethoden en -gegevens
Dit onderzoek is een kwalitatieve voorstudie met enkele kwantificerende elementen, op 
grond waarvan geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan over de daling van het 
aantal jeugdige verdachten en de oorzaken van die daling. Er zijn geen statische corre-
latieanalyses verricht om te zien hoe sterk bepaalde veronderstelde relaties en verbanden 
zijn en wat de aard is van verbanden tussen de afhankelijke variabele (de daling) en de 
onafhankelijke variabelen (mogelijke oorzaken). Uiteraard heeft deze studie nog meer 
beperkingen die verband houden met een kwalitatieve voorstudie die ook nog eens in een 
kort tijdbestek diende te worden uitgevoerd. Hierboven werd reeds aangegeven wat de 
ervaren knelpunten per methode waren. In plaats van de kettingmail had bijvoorbeeld 
kunnen worden gekozen voor interviews. Daarin had in elk gesprek stevig kunnen worden 
doorgevraagd, waarmee een aantal zaken die nu niet scherp zijn geworden in dit onder-
zoek wel had kunnen worden uitgezocht (Bijvoorbeeld het precieze verband – als het er al 
is – tussen sanering in het jeugdveiligheidsbeleid en de daling van het aantal verdachten. 
Of de gevolgen die het opstarten en beëindigen van bepaalde projecten en programma’s 
mogelijk hebben gehad op de veronderstelde daling van het aantal jeugdige verdachten).

Eindnoten
1. Dit blijkt uit het gegeven dat ingevulde reacties binnen zijn gekomen van personen die nog niet naar voren waren geko-

men uit de ‘cc’ mails.
2. Diversion is een bureau voor maatschappelijke innovatie in Amsterdam dat zich naast advisering, onderzoek en het 

begeleiden van projecten onder andere bezig houdt met zogeheten peergroupeducatie (www.diversion.nl).
3. De straatinterviews hebben plaatsgevonden onder veelal winterse weersomstandigheden. De gemiddelde temperatuur 

tijdens de enquêtedagen komt uit om 0.6 °C. Dit kan invloed hebben gehad op de selectie van respondenten. Zo is 
denkbaar dat ouderen de straat niet opgaan in verband met gladde trottoirs en bevroren weggedeelten.
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4. De buurten binnen het stadsdeel centrum zijn buiten beschouwing gelaten. Het doel van de enquêtes is om inwoners 
van de betreffende buurt te spreken. In het centrum is de kans groot dat de onderzoekers veel mensen treffen die elders 
wonen en in het centrum zijn om te werken, recreëren, etc.

5. Periode 2007- april 2012.
6. Volgens de categorisering van de jeugdcriminaliteitsindex.
7. De gekozen buurten zijn niet per definitie de buurten met het hoogst aantal incidenten overlast. Het zijn gebieden met 

een relatief hoog aantal incidenten overlast, waar volgens de jeugdcriminaliteitsindex sprake is van redelijk veel jeugd-
criminaliteit en waar een geschikte locatie is om te enquêteren. Er kunnen dus gebieden zijn met meer overlast, maar 
waar bijvoorbeeld geen goede locatie is om te enquêteren. Daarnaast is er bij de keuze ook nog rekening gehouden met 
spreiding. Er is getracht om buurten uit verschillende stadsdelen te selecteren.

8. Periode 2007- april 2012.
9. Volgens de categorisering van de jeugdcriminaliteitsindex.
10. Peildatum 1 januari 2012.
11. Peildatum 1 januari 2012.
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Bijlage 2:
Crime drops en verklaringen in de literatuur

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op verklaringen voor de daling van jeugdcriminaliteit en/
of jeugdige verdachten vanuit wetenschappelijke literatuur. Op basis van een groslijst met 
volgens ons relevante publicaties, die is voorgelegd aan de begeleidingscommissie om na 
te gaan of deze volledig was, zijn deze publicaties geanalyseerd. Nadat het conceptrapport 
aan de begeleidingscommissie was voorgelegd zijn nog enkele overzichtsstudies meegeno-
men (zie bijlage 12). Hierbij werd gekeken naar specifieke trends en verklaringen op het 
gebied van jeugdcriminaliteit en jeugdige verdachten. Hierbij is met name naar onderzoe-
ken gekeken gebaseerd op de Nederlandse situatie. Het is niet de bedoeling om een com-
pleet overzicht te verstrekken van alle studies die zijn gedaan, maar om de belangrijkste 
mogelijke verklaringen te benoemen.

Belangrijk om als kanttekening te plaatsen is dat blootstelling aan één risicofactor niet 
genoeg is, maar dat de combinatie van en de interactie tussen factoren een rol speelt.

Een opsomming van verklaringen voor de daling van delinquente gedragingen door 
jongeren die specifiek op de situatie in Amsterdam van toepassing kunnen zijn:

 � Inzet politie;
 � Demografische veranderingen;
 � Verandering in recidivepatronen;
 � Ketenaanpak en invoering Veiligheidshuis;
 � Verbeterde gezinssituatie van jongeren;
 � Lagere jeugdwerkloosheid;
 � Minder spijbelen of schooluitval onder jongeren;
 � Kleinere scholen;
 � Effectievere aanpak van vroege starters;
 � Strenger optreden van de strafrechtelijke keten;
 � Uitwerking van nieuwe effectieve interventies;
 � Toename van situationele preventie;
 � Verbeterde woonomgeving voor jongeren door stadsvernieuwing.

Deze verklaringen zijn meer gericht op de daling van jeugdcriminaliteit en het aantal 
jeugdige delinquenten dan op de daling van het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam. 
Wetenschappelijke onderzoeken richten zich vrijwel niet op het verklaren van een daling 
van het aantal verdachten. 
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Verklaringen die specifiek gericht zijn op de daling van jeugdige verdachten:
 � Aangiftebereidheid van burgers;
 � Registratiepraktijk politie;
 � Veranderde prioritering politie.

In de volgende paragrafen zullen deze verklaringen uitgebreider worden toegelicht. 

2.1.  Algemene verklaringen voor criminaliteitsdaling
In diverse publicaties wordt een stijging van jeugdcriminaliteit of jeugdige verdachten van 
1996-2007 en de daling in de jaren erna erkend (Van Rosmalen, Kalidien & De Heer-De 
Lang, 2012; Van der Laan & Blom, 2011a; Van der Laan & Blom, 2011b;  Van der Laan, 
Blom, Tollenaar & Kea, 2010). Daarnaast blijkt uit zelfrapportage tevens dat het aantal 
delicten gepleegd door jongeren is gedaald (Van der Laan & Blom, 2011a). Van Dijk, 
Tseloni en Farrell (2012) bevestigen de daling van diverse vormen van criminaliteit en zien 
deze, hoewel niet overal gelijk ingezet, tevens in andere Europese landen, zoals Frankrijk, 
Polen, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en Zwitserland. Dit blijkt uit aantal delic-
ten, slachtofferenquêtes, maar ook uit ophelderingspercentages en veroordelingpercenta-
ges. Daarnaast is de crime drop op het gebied van moord ook zichtbaar in niet-westerse 
landen in Azië en Latijns Amerika. Deze daling lijkt gerelateerd te zijn aan een stijging 
van het aantal brandweermannen en een afname van de aanwezigheid van georganiseerde 
criminaliteit. In deze paragraaf zullen allereerst een aantal algemene verklaringen voor 
een daling van de criminaliteit worden besproken. In de volgende paragraaf zal specifiek 
worden ingegaan op verklaringen voor de daling van het aantal jeugdige verdachten.

Politiecijfers
De belangrijkste manier waarop de ontwikkeling van jeugdige verdachten en criminaliteit 
wordt gemeten is op basis van politiecijfers. Elffers en Bruinsma (2005) hebben een kriti-
sche beschouwing gegeven van de berichtgeving op basis van misdaadcijfers. Zij zien dat 
in de literatuur veel kritiek is op het afrekenen van de politie op de criminaliteitscijfers, 
omdat daarmee andere politietaken, zoals hulpverlening en openbare ordetaken, in het 
gedrang zouden kunnen komen. Daarnaast zijn criminaliteitscijfers sterk afhankelijk van 
de aangiftebereidheid van de bevolking. Door een afnemend vertrouwen in de overheid, 
politie en het strafrecht kan de aangiftebereidheid dalen. Tot slot zijn de cijfers niet onaf-
hankelijk van de werkwijze van de politie. Door een andere werkwijze, registratiepraktijk 
of prioritering worden andere criminaliteitscijfers geproduceerd. Uit een onderzoek van 
Wittebrood en Nieuwbeerta (2006) blijkt dat bijna driekwart van de stijging van crimina-
liteit tussen 1980 en 2004 te wijten is aan het feit dat de politie meer (vormen van) crimi-
naliteit registreert.

De beschrijving van de ontwikkeling van jeugdige verdachten in dit onderzoek is 
niet enkel gebaseerd op politiecijfers, maar ook op zelfrapportage en slachtofferschapcij-
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fers. Hoewel aan deze bronnen nadelen kleven, maakt de verscheidenheid aan bronnen de 
beschreven ontwikkeling betrouwbaarder.

Politieoptreden is niet het enige dat de keuze van criminelen beïnvloedt. Elffers en 
Bruinsma (2005) geven een opsomming van alternatieve verklaringen voor een daling van 
criminaliteit:

 � demografische veranderingen;
 � veranderingen in normen en waarden;
 � ontwikkeling van nieuwe delicttypen waarvan nauwelijks aangifte wordt gedaan;
 � veranderingen in macro-oorzaken van criminaliteit, zoals integratie in de 

samenleving, individualisering en fragmentering;
 � verandering in recidivepatronen door detentie of desistance1;
 � afname van first offenders;
 � toename van situationele preventie, zoals technische preventiemaatregelen;
 � meer inspanningen van de publieke en private sector om de veiligheid te verho-

gen;
 � veranderingen in huisvesting en/of het sociale verzekeringsstelsel door bestuur-

lijk ingrijpen;

Inzet politie
Over de effectiviteit van de inzet van politie bestaat onenigheid in de literatuur. Waar 
de meeste auteurs het over eens zijn is dat politie-inzet op hotspots voor een bescheiden 
afname in de criminaliteit en aanzienlijke afname in overlast kan zorgen. Aanwezigheid 
van de politie leidt met name tot een vermindering van vervuiling, jeugdoverlast, auto- 
en fietsendiefstal, openbare dronkenschap en drugsgebruik (Vollaard & Koning, 2009). 
Daarnaast toonden de politiestakingen in de jaren 70 in Amerika aan dat afwezigheid van 
de politie leidt tot een toename van de criminaliteit. Het aantal politieagenten per capita 
correleert met criminaliteit (Brons, Hilhorst & Willemsen, 2008; Sherman & Weisburd, 
1995; Van Noije & Wittebrood, 2008; Vollaard & Koning, 2009). Verder vermijden bur-
gers minder plekken en voelen zij zich veiliger in hun buurt wanneer de politie daar meer 
aanwezig is (Vollaard & Koning, 2009). Een grotere aanwezigheid van de politie kan dus 
leiden tot een vermindering van (bepaalde vormen van) criminaliteit.

Uit de studie van Versteegh e.a. (2010) blijkt dat van een combinatie van informa-
tiegestuurde, probleemgestuurde en burgergestuurde politie de beste resultaten mogen 
worden verwacht. Met behulp van een informatiegestuurde politie kan het waarnemend 
vermogen van de politie worden vergroot. Door een meer probleemgestuurde politie wordt 
het oplossingsvermogen van de politie en haar veiligheidspartners groter. Daarnaast helpt 
een burgergestuurde politie omdat hiermee het oplossingsvermogen en waarnemend ver-
mogen van de politie wordt vergroot wanneer burgers tevens een bijdrage leveren aan 
de veiligheid. De meeste effectiviteit wordt gesorteerd als gebruik wordt gemaakt van 
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de 80/20 regel en de aanpak is gericht op hotcrimes, hotspots, hotplaces en hotgroups. 
Hierbij kan volgens de onderzoekers tevens de inzet van de media helpen om de actiebe-
reidheid van veiligheidspartners en burgers te verhogen.

Vollaard e.a.(2009) maken een onderscheid tussen twee typen verklaringen. De 
criminaliteitsdaling in Nederland kan zijn overkomen of zijn bevochten. Een verkla-
ring waarin de criminaliteitsdaling is overkomen, is bijvoorbeeld dat het aantal jongeren 
afneemt, de werkloosheid daalt, de arbeidsparticipatie stijgt of het aantal (heroïne)ver-
slaafden daalt. Deze ontwikkelingen hebben allen, met name in combinatie, een gunstig 
effect op criminaliteit. Verklaringen waarin de criminaliteitsdaling is bevochten, tonen 
voorbeelden waarbij de overheid of publieke en private organisaties maatregelen hebben 
genomen om criminaliteit tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn een toegenomen pri-
vate preventie, technische inbraakpreventie, extra hang- en sluitwerk of extra verlichting 
van bepaalde objecten.

Uit de studie blijkt dat met name het strenger en gerichter optreden van de politie, 
de verhoogde pak- en veroordelingkans en de hardere aanpak van geweld en minderjarige 
verdachten sinds 2002 belangrijke verklaringen vormen voor de ontwikkeling van crimi-
naliteit (Van der Laan en Blom, 2011b; Vollaard e.a., 2009).

Samenwerking
Tegenwoordig bestaat er een grote focus op nodal governance en het samenwerken in net-
werken of ketens. Ook wanneer wordt gekeken naar de aanpak van jeugdige delinquenten 
is dit een belangrijke ontwikkeling, zowel in Nederland als specifiek in Amsterdam.

De vorming van netwerken en ketensamenwerking is vanaf de jaren zeventig onder-
werp van onderzoek. Tegenwoordig wordt nog steeds onderzoek uitgevoerd naar de hui-
dige samenwerking binnen lokale veiligheidsnetwerken (Bakker, 2009; Van Steden, 2011; 
Van Stokkom, 2011: Terpstra, 2009). Uit deze onderzoeken blijkt dat lokale veiligheids-
netwerken, en hiermee ook hun doeltreffendheid, sterk verschillen tussen steden. De 
effectiviteit hangt met name af van het aantal deelnemers in het netwerk en het onderlinge 
vertrouwen tussen netwerkpartners. Spanningen en conflicten zijn veelvuldig aanwezig 
en netwerken kunnen de burgerparticipatie beperken. Bij de veiligheidsnetwerken in 
Nederland speelt de overheid, in de vorm van gemeente en politie, nog altijd een belang-
rijke aansturende rol (Terpstra, 2009; Van Steden, 2011).

Bakker (2009) kwam tot eenzelfde conclusie in een onderzoek naar de samenwer-
king in de aanpak van meerderjarige veelplegers. Deze aanpak is vormgegeven door het 
openbaar ministerie en de politie en ingebed in een Veiligheidshuis, waarbij de werkzaam-
heden van de betrokken organisaties de basis vormen van de aanpak van veelplegers. Uit 
het onderzoek blijkt dat samenwerking pas echt ontstaat in de uitvoering. Naarmate de 
samenwerkingspartners elkaar beter leren kennen en meer informatie uitwisselen en bun-
delen, kunnen werkzaamheden beter op elkaar worden afgestemd. Hierbij zijn frequent 
overleg en directe communicatie belangrijk, ook voor het opbouwen van vertrouwen en 
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wederzijds begrip. Essentieel hierbij is dat er daadkracht en prioriteit bestaat bij de diverse 
samenwerkingspartners en dat wat wordt besproken in overleggen ook wordt doorgevoerd 
bij de individuele partners. Het fysiek op een locatie samenwerken bevordert de samenwer-
king, hiervoor biedt een Veiligheidshuis een goede gelegenheid. Door de uitwisseling van 
kennis en informatie, krijgt men zicht op de werkzaamheden van samenwerkingspartners 
en ontstaat er eerder een completer beeld op de problematiek van de individuele veelpleger. 
Dit completere beeld zorgt er ook voor dat uitvoerders minder naïef worden, veelplegers 
niet meer kunnen shoppen bij diverse instanties en effectiever wordt ingegrepen (Bakker, 
2009; Van Steden, 2011). Gevaar is wel dat de focus soms meer ligt op het binnenhalen 
van geld en kortetermijndoelen, dan op de effecten op de lange termijn. Bovendien wordt 
door de focus op veiligheidsdoelen de aandacht op meer sociale doelstellingen verminderd 
of verloren (Van Stokkom, 2011).

Veiligheidshuizen
Een specifieke vorm van samenwerking is, zoals gezegd, de samenwerking in 
Veiligheidshuizen. In Amsterdam wordt sinds 2004 gewerkt in vijf Ketenunits, die 
in 2011 zijn samengegaan in een Veiligheidshuis verspreid over twee locaties. Mannak 
(2010) heeft een onderzoek uitgevoerd op basis van documentstudie, observaties, enquê-
tes en interviews met sleutelfiguren naar de 45 veiligheidshuizen in Nederland. Hieruit 
kwamen drie voorwaarden en twee paden naar voren die leiden tot effectiviteit van een 
Veiligheidshuis. De eerste voorwaarde is dat een Veiligheidshuis tenminste drie jaar dient 
te bestaan om een meetbare vermindering van recidive te kunnen realiseren. Dit komt 
omdat een gedragsverandering enkel op basis van een langere meetperiode te analyse-
ren is, maar ook doordat het realiseren van een structurele gedragsverandering bij de 
doelgroep tijd vergt. Daarnaast is stabiliteit van het netwerk, door vaste ketenpartners, 
essentieel. De derde voorwaarde is integratie van het netwerk door dichtheid en centrale 
integratie. Dichtheid betekent dat iedere partner communiceert met iedere andere orga-
nisatie, dit bevordert het onderlinge vertrouwen en de kennisdeling. Centrale integratie 
houdt in dat werkzaamheden centraal worden gecoördineerd om overlap of tegenstrijdig-
heden te voorkomen.

De twee paden die leiden tot effectiviteit van veiligheidshuizen zijn middelen en 
aansturingsvormen. Zonder middelen, zowel financieel, personeel als materieel, kun-
nen de nodige overleggen en werkzaamheden niet plaatsvinden. Aansturing van het 
Veiligheidshuis gebeurt in Nederland door een leidende organisatie (zoals het OM of de 
gemeente) of door een Netwerk Administratieve Organisatie. Deze laatste vorm van aan-
sturing blijkt effectiever omdat deze geen eigen doelen kent, maar specifiek gericht is op 
het ondersteunen van de netwerkpartners en doelen.

Nelissen (2010) vindt in zijn onderzoeken naar de effectiviteit van zes veiligheids-
huizen in Limburg tevens een recidiveverminderd effect. Het effect wordt verklaard door 
de interactie tussen het gecoördineerde aanbod en cliëntkenmerken. Door de specifieke 
aandacht voor de casus en een gezamenlijk plan van aanpak is de aanpak van de cliënt 
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meer volledig en geïntegreerd. Dit leidt direct tot een verbeterd psychosociaal functione-
ren en indirect tot een verminderde kans op recidive. Deze recidivevermindering wordt 
met name gerealiseerd wanneer wordt vastgehouden aan het principe, ‘vasthouden en niet 
meer loslaten’, waarbij de cliënten pas worden losgelaten als zij geen problemen meer heb-
ben en geen veiligheidsproblemen meer veroorzaken.

Ook Rovers (2011) erkent het positieve effect op recidive door afstemming en samen-
hang in interventies. Daarnaast erkent hij het belang van vroegtijdig signaleren en eerder 
kunnen interveniëren door de samenwerking tussen ketenpartners in het Veiligheidshuis. 
Doordat veiligheidshuizen bijdragen aan verbetering van leefgebieden van cliënten, is er 
sprake van een daling van recidive onder de cliënten. Wel wordt ook in dit onderzoek 
bevestigd dat het een aantal jaren duurt voordat resultaat zichtbaar is.

Een algemene kanttekeningen die bij deze onderzoeken moet worden geplaatst, is 
dat een groot deel van de verschillende onderzoeken is gebaseerd op documentatie en zelf-
evaluatie door betrokken professionals van de veiligheidshuizen. Objectief onderzoek naar 
de effectiviteit van veiligheidshuizen is vrijwel niet uitgevoerd.

2.2.  Verklaringen specifiek gericht op de daling van jeugdige
     verdachten

In deze paragraaf worden de verklaringen besproken die de literatuur geeft voor de daling 
van jeugdige verdachten of jeugdcriminaliteit.

Gezinssituatie van jongeren 
Op gezinsniveau zijn verschillende risicofactoren voor het plegen van crimineel gedrag 
door jongeren te benoemen. Allereerst hebben jongeren die opgroeien in een volledig 
gezin minder last van hyperactiviteit en emotionele en gedragsproblemen dan kinderen 
die opgroeien in een gezin waarin de ouders zijn gescheiden. Een volledig gezin lijkt te 
fungeren als beschermende factor ( Van Dorsselaer, 2010). Dit wordt ondersteund door 
het onderzoeksresultaat dat jongeren afkomstig uit een gebroken gezin ongeveer drie keer 
zo vaak verdachte van een misdrijf zijn dan jongeren uit een volledig gezin. Verklaringen 
die hiervoor worden gegeven, zijn minder bindingen en sociale controle van ouders. Dit 
effect is sterker voor autochtonen dan voor allochtonen (Blom, Oudhof, Bijl & Bakker, 
2005).

Daarnaast hebben jongeren waarvan een van de ouders wel eens verdacht is geweest 
van een misdrijf een drie keer grotere kans om zelf ook in aanraking te komen met de 
politie, dan jongeren van wie de ouders niet bekend zijn bij de politie. Van de jongeren 
van wie een van de ouders meervoudig verdachte is geweest, is acht procent in 2010 zelf 
verdacht geweest van een misdrijf. Voor jongeren van wie een van de ouders tenminste een 
keer verdacht is geweest ligt dit percentage op vier procent en voor jongeren van wie de 
ouders nooit verdacht zijn geweest op een (1) procent (CBS, 2012).
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Verder heeft de sociaaleconomische positie van ouders invloed op de kans om als 
jongere verdacht te worden van een misdrijf. Jongeren zonder werkende ouder zijn drie 
keer zo vaak verdachte van een misdrijf dan jongeren met een werkende ouder. Ook dit 
effect is bij autochtonen sterker dan bij allochtonen (Blom e.a., 2005). Daarnaast vormen 
liefdeloosheid, een gebrek aan toezicht en discipline, ouderlijk geweld en gezinsleden met 
problemen (gedrag, middelengebruik of tienerzwangerschap) risicofactoren voor de ont-
wikkeling van delinquent gedrag (Van der Heiden-Attema & Blom, 2000). Een afna-
me van het aantal gebroken gezinnen, een afname van delinquente ouders, of een betere 
arbeidspositie van ouders kan leiden tot een afname van het aantal jeugdige delinquenten.

Jeugdwerkloosheid
Allan en Steffensmeier (1989) hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen werk 

en het aantal arrestaties van minderjarigen en jongvolwassenen vanwege vermogenscri-
minaliteit. Veranderingen op de arbeidsmarkt hebben een verschillend effect voor min-
derjarigen en jongvolwassenen. Voor minderjarigen hangt werkgelegenheid samen met 
een laag aantal arrestaties, werkloosheid verhoogt de kans op een arrestatie. Een lage 
kwaliteit van het werk (zoals een laag salaris of weinig uren) hangt samen met een hoog 
aantal arrestaties voor jongvolwassenen. Minderjarigen scoren op alle onderzochte vermo-
gensdelicten, met uitzondering van overvallen, hoger dan jongvolwassenen. Hierbij wordt 
benadrukt dat niet enkel werklozen criminaliteit plegen, maar dat een negatief arbeids-
klimaat de risicofactoren van het plegen van vermogenscriminaliteit vergroot. Daarnaast 
moet bij minderjarigen rekening worden gehouden met het feit dat slechts een klein deel 
van deze groep verplicht fulltime werkt, bij de meeste gaat het om een bijbaan. Het star-
ten met een fulltime baan als jongvolwassene is een belangrijke reden om te stoppen met 
criminaliteit, een gebrek aan werk kan de druk naar illegale alternatieven verhogen. Van 
der Laan en Blom (2011b) bevestigen tevens dat jeugdwerkloosheid samenhangt met ver-
mogenscriminaliteit. Een lagere jeugdwerkloosheid kan dus leiden tot een afname van 
(vermogens)criminaliteit.

School
Ongeveer een op de acht leerlingen in het voortgezet onderwijs spijbelt wel eens (Van 
Dorsselaer, 2010). Jongeren die meer dan een keer spijbelen, rapporteren twee á drie keer 
vaker een delict te plegen dan niet-spijbelaars. Hierbij gaat het met name om lichtere 
delicten. Tussen delinquent gedrag en spijbelen vonden de onderzoekers een verband. Des 
te frequenter het verzuim, des te sterker het verband met delinquent gedrag en de ernst 
van deze gedragingen. Het bezitten van een diploma van het voortgezet onderwijs ver-
kleint de kans dat een jongere een proces verbaal tegen zich krijgt opgemaakt. Bij jonge-
ren die voortijdig school verlaten, lijkt het verband het sterkst voor ernstige vormen van 
delinquent gedrag. Met name wanneer de school wordt verlaten vanwege een gebrek aan 
motivatie. Ernstige delicten worden twee á drie keer vaker gepleegd door schooluitval-
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lers dan door andere jongeren. Jongeren die school verlaten om te trouwen of een baan te 
krijgen, lijken niet meer delinquent gedrag te vertonen (Blom e.a., 2005; Brons e.a., 2008; 
Weerman & Van der Laan, 2006). Hierbij is het type school van invloed. Jongeren die op 
een school zitten waar sprake is van orde, discipline en normbevestiging hebben minder 
risico op het plegen van delinquent gedrag (Van Noije & Wittebrood, 2008). Andere risi-
cofactoren die worden benoemd met betrekking tot school zijn weinig betrokkenheid bij 
de school, slechte (kwaliteit) leerprestaties, agressief en antisociaal gedrag van vrienden, 
risicovolle vrijetijdsbesteding, vroeg beginnend en telkens terugkerend antisociaal gedrag 
op school (Blom e.a. 2005; Brons e.a., 2008; Van der Heiden-Attema & Blom, 2000).

Tot slot is de grootte van scholen van invloed op delinquent gedrag van leerlingen. 
Des te meer jongeren op een school zitten en naarmate de duur van de opleiding die jeug-
digen volgen toeneemt, nemen de agressiegerelateerde delicten ook toe (Van der Laan & 
Blom, 2011b).

Een afname van het aantal jongeren dat spijbelt of vroegtijdig school verlaat, kan lei-
den tot een afname van jeugddelinquentie. Daarnaast kan een afname van schoolgrootte 
of opleidingsduur leiden tot een afname van agressiegerelateerde delicten onder jongeren.

Vroege starters
Uit onderzoek is bekend dat de leeftijd waarop het eerste delict gepleegd wordt, een goede 
voorspeller is voor later delinquent gedrag. Vroege starters staan vaak al vroeg in hun leven 
bloot aan diverse risicofactoren. Het gaat hierbij met name om risicovolle omstandigheden 
op het gebied van antisociaal en afwijkend gedrag, de gezinssituatie en opvoeding waarin 
zij opgroeien, de schoolprestaties en hun vrienden. Vroege starters staan niet zozeer aan 
meer of ernstigere risicofactoren bloot dan jongeren die op latere leeftijd hun eerste delict 
plegen (Van der Heiden-Attema & Blom, 2000).

Beter optreden van de strafrechtelijke keten
Onder een beter optreden door de politie kunnen meerdere dingen worden verstaan; meer 
blauw op straat, gerichter en harder aanpakken van bepaalde criminaliteit of inzet op spe-
cifieke plaatsen. Met betrekking tot meer blauw op straat is in de vorige paragraaf bespro-
ken dat dit enkel effectief is wanneer de extra mankracht wordt ingezet op hotspots.

Uit een onderzoek van Korf, Benschop, Blom en Steen (2012) blijkt dat jongeren 
in 2008 minder vaak, maar zwaarder worden gestraft dan in 1999. Voor dit onderzoek 
zijn strafrechtdossiers van openbare orde en geweldsdelicten gepleegd door jeugdige ver-
dachten uit 1999 vergeleken met jeugdige verdachten in 2008. In de loop der jaren lijken 
jongeren lichtere delicten te plegen. Zo pleegden jongeren in 2008 minder bedreiging met 
een wapen of fysiek geweld en was er vaker sprake van lichter letsel bij mishandeling dan 
in 1999. De druk op de politie om een proces verbaal van lichtere delicten op te maken, 
is echter groter geworden. Deze bevindingen komen overeen met de kattenkwaadthe-
orie die stelt dat politie en justitie tegenwoordig vaker optreden tegen gedragingen die  
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voorheen niet werden gezien als jeugdcriminaliteit. Justitie treedt echter niet harder op, 
in 2008 werden jongeren minder vaak gedagvaard door het openbaar ministerie (OM) 
dan in 1999. Rechters legden in 2008 even vaak straffen op als in 1999, hierbij werd vaker 
een taakstraf of (voorwaardelijke) vrijheidsstraf opgelegd dan in 1999 (Korf e.a., 2012). 
Andere auteurs vonden in hun studie ook dat het OM en de rechter jaarlijks meer sanc-
ties opleggen aan jeugdigen. Daarnaast is in de periode 1997-2007 de registratiekans van 
geweld toegenomen (Van der Laan & Blom, 2011b).

Uit deze stukken blijkt dat jongeren tegenwoordig strenger worden berecht door jus-
titie. Deze strengere aanpak kan een afschrikkend effect hebben op jeugdigen voor het 
plegen van delinquent gedrag.

Nieuwe effectieve interventies
Van Noije en Wittebrood (2008) hebben onderzoek gedaan naar effectieve interventies 
die de sociale veiligheid in gebieden verhogen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste 
interventies die door de overheid zijn ingezet in de afgelopen jaren, niet zijn geëvalueerd 
op de effecten die zij hebben op de sociale veiligheid. Daarnaast voldoet een groot deel van 
de uitgevoerde effectstudies niet aan de eisen van een wetenschappelijke onderzoeksop-
zet, zoals quasi-experimenteel onderzoek. Dit leidt ertoe dat moeilijk is te zeggen of een 
maatregel het gewenste effect heeft gehad op het vergroten van de sociale veiligheid in een 
gebied.

Interventies die zijn gericht op jongeren, en waarvan de effectiviteit is vastgesteld, 
zijn opgenomen in de databank voor effectieve interventies van het Nederlands Jeugd 
Instituut (NJI).

De laatste jaren zijn er veel nieuwe interventies geïntroduceerd voor jongeren, mede 
op basis van de voortschrijdende wetenschappelijke kennis over wat werkt en niet. Een 
interventie voor jeugdigen lijkt het meest effectief te zijn, als deze zich richt op meerdere 
domeinen binnen het leven van de jongere. Een van de bekendste interventies die dit doet, 
is MultiSysteemTherapie (MST). MST speelt in op alle systemen in de omgeving van de 
jongere, zoals gezin, school, vrienden en sportverenigingen, die van invloed zijn op zijn/
haar ontwikkeling en gedragsproblemen. Deze systemen zijn met elkaar verbonden en 
beïnvloeden elkaar. MST richt zich op de problemen van de jongere die zich binnen en 
tussen de verschillende domeinen afspelen. Doordat het hele sociale systeem van de jon-
gere bij de interventie wordt betrokken, wordt de jongere gestimuleerd zijn/haar gedrag 
te veranderen en sociale vaardigheden te verbeteren. Voorbeelden van maatregelen die 
in deze interventie worden genomen, zijn een opvoedcursus voor de ouders, bevorderen 
van sociale vaardigheden, investeren in contact met prosociale vrienden. Deze interven-
tie vindt plaats bij de jongere thuis, of in ieder geval in zijn ‘normale’ omgeving, dus kan 
alleen worden ingezet in plaats van of na detentie. Daarnaast is de behandeling individu-
eel, zodat bij iedere jongere weer ingespeeld kan worden op zijn/haar specifieke behoeftes 
en problemen (Baas, 2005; Dekovic & Asscher, 2008; Henggeler, Melton & Smith, 1992; 
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NJI, 2010). De effecten van de MST zijn onder andere dat gezinsrelaties verbeteren, jon-
geren meer omgaan met prosociale leeftijdsgenoten, school- en werkprestaties verbeteren 
en gezinnen sterker worden in problemen oplossen (Dekovic, Asscher, Manders, Prins & 
Van der Laan, 2012). Door de invoering van nieuwe maatregelen, zoals MST, kunnen 
jongeren beter worden begeleid en kan recidive worden verminderd.

Uit de overzichtstudies blijkt dat de volgende interventies effectief zijn (Baas, 2005):
 � Interventies die zich ook op de omgeving van een jongere richten;
 � Training voor ouders of functionele gezinstherapie;
 � Tijdelijke plaatsing in een therapeutisch pleeggezin of gezinsvervangend tehuis;
 � Gedragstrainingen, zoals ambulante gedragstherapie, sociale vaardigheidstrai-

ningen of individuele counseling.

Taakstraffen (zowel werk- als leerstraffen), jeugdreclassering en HardeKern-projecten 
blijken effectiever dan traditionele sancties. Minder jongeren recidiveren en als zij reci-
diveren, is dit minder vaak, minder snel en minder ernstig. Dit gaat vooral op voor de 
met onvoorwaardelijke vrijheidsstraf vergelijkbare interventies. Over het algemeen zijn de 
effecten van alternatieve sancties niet positiever dan die van een geldboete of voorwaarde-
lijke vrijheidsstraf (Loeber, Slot & Sergeant, 2001).

Interventies zijn met name effectief wanneer zij uitgevoerd worden door diverse betrokken 
partijen en door middel van verschillende vormen van begeleiding, zoals reclasserings-
toezicht gecombineerd met een ambulante behandeling. Hierbij lijken interventies die in 
de gemeenschap worden uitgevoerd effectiever dan die in een instelling. Tot slot is het 
van belang om de interventie af te stemmen op de leeftijd van de jongeren (bij twaalf- tot 
vijftienjarigen vooral gericht op het gezin, bij vijftien- tot zeventienjarigen vooral gericht 
op vrienden en bij de oudste groep vooral gericht op eigen zelfstandigheid)(Baas, 2005).

Invoering en inzet van nieuwe effectieve sancties kan dus leiden tot een afname van reci-
dive onder jeugdigen.

Preventie
Er zijn vele vormen van preventie te benoemen. Het idee achter preventie is mensen weer-
houden van het plegen van criminaliteit door het verminderen van gelegenheid tot het 
plegen van een overtreding of misdrijf. Jeugdigen plegen met name gelegenheidscrimina-
liteit (Ferwerda & Van Wijk, 2010). Wanneer zij zich vervelen en een gelegenheid zien om 
criminaliteit te plegen, bestaat de kans dat zij dit ook daadwerkelijk doen. Er zijn diverse 
vormen en soorten preventie, een daarvan is situationele preventie. Het doel hiervan is 
veranderingen aanbrengen in de context om zo de criminaliteit te verminderen. Cornish en 
Clarke (2003) benoemen vijf categorieën van situationele preventie, dit zijn technieken die:
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 � de inspanning voor het plegen van delicten verhogen;
 � het risico op betrapping vergroten;
 � de buit verminderen;
 � provocaties verminderen;
 � het verantwoorden van delicten moeilijker maakt.

De inspanning kan bijvoorbeeld worden vergroot door target hardening, hieronder vallen 
maatregelen als het blokkeren van vluchtroutes en het controleren van toegang tot bepaal-
de gebieden. Uit effectevaluaties blijkt dat target hardening, met name toegepast in een 
woonwijk effectief is (Brons e.a., 2008).

Daarnaast zijn er maatregelen die de kans op betrapping verhogen, dit zijn bewa-
king inzetten of uitbreiden, formele surveillance, gebruik van camera’s of het verbeteren 
van (straat)verlichting. Het gebruik van camera’s lijkt effectief te zijn in woonomgeving, 
commerciële omgeving, openbaar vervoer en publieke ruimtes. Verbeterde straatverlich-
ting helpt bij het verminderen van criminaliteit op publieke plaatsen, woonomgeving, par-
keerplaatsen en het openbaar vervoer. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat 
camera’s en straatverlichting effectiever werken tegen instrumentele delicten dan gewelds-
delicten (Brons e.a. 2008).

Effecten van cameratoezicht op criminaliteit en overlast blijken afhankelijk van de 
situatie. Het werkt beter tegen vermogensdelicten en vernieling, niet tegen geweld en 
beter in parkeergelegenheden dan in het openbaar vervoer. Vooral in woongebieden en ten 
aanzien van geweldsdelicten kan straatverlichting criminaliteit verminderen. Ook het snel 
herstellen van vernielingen is hoopgevend. Van verplaatsingseffecten bij de gelegenheids-
strategie is slechts beperkt sprake (Van Noije & Wittebrood, 2008). Uit internationaal 
onderzoek blijkt dat menselijke toezichtmaatregelen, zoals meer toezicht in het openbaar 
vervoer, op sportvelden en in warenhuizen tevens sterk afschrikkend werken. Daarnaast 
blijkt situationele preventie vooral veelvoorkomende en overlastgevende criminaliteit van 
met name jongeren te voorkomen en verminderen (Loeber e.a., 2001). Verder is onder-
zocht dat autodiefstal gehalveerd is in de jaren nadat extra beveiligingsmaatregelen, zoals 
autoalarmen en elektronische startonderbrekers, zijn ingevoerd. Evenals dat de toegeno-
men beveiliging van banken en winkels, met camera’s, toegangssluizen en dna-spray, heeft 
geleid tot een afname van overvallen. Hierbij plaatsen onderzoekers de kanttekening dat 
er sprake is van een wisselwerking. Als mensen ervaren dat er veel criminaliteit is, zul-
len zij meer (preventieve) beveiligingsmaatregelen nemen. Dit leidt tot een afname van 
criminaliteit op dat moment. Als mensen echter ervaren dat hun omgeving veiliger wordt, 
verminderd het belang van situationele preventie in hun ogen, en dit kan leiden tot een 
stijging van criminaliteit (Van Dijk e.a., 2012).

De inzet van situationele preventie werkt met name voor gelegenheidscriminaliteit, 
het type criminaliteit dat het meest wordt gepleegd door jongeren. Een toename van situ-
ationele preventiemaatregelen kan dus zorgen voor een afname van jeugdcriminaliteit.
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Informele controle
Naast de hiervoor besproken, formele controle vormt informele controle tevens een 
invloedrijke factor met betrekking tot jeugdcriminaliteit. Een verzwakking van informele, 
sociale controle kan leiden tot een stijging van jeugdcriminaliteit. Sociale controle is het 
toezicht dat uitgaat van buurtgenoten, vrienden en buitenstaanders op gedrag van ande-
ren. Een toename van de sociale controle kan leiden tot een afname van het aantal jeug-
dige verdachten (Van der Laan & Blom, 2011b).

Stadsvernieuwing
De kenmerken van een wijk waarin een persoon woont, kunnen van invloed zijn op de 
criminele neigingen van bewoners. Zo wordt verondersteld dat een wijk met veel autoch-
tone bewoners een remmend effect heeft op crimineel gedrag van allochtonen. Daarnaast 
hangt het aandeel allochtonen in een wijk vaak samen met de sociaaleconomische situatie 
(SES) van de wijk. In een dergelijke wijk wonen vaak veel mensen met een laag inkomen 
en een slechte arbeidsmarktpositie. Dit kan leiden tot meer criminaliteit in de wijk, maar 
dat in deze wijken meer criminaliteit plaatsvindt kan ook komen doordat de politie een 
grotere inspanning in deze wijken verricht, waardoor de pakkans groter is. Daarnaast heb-
ben wijken waar de SES laag is meer kans op verloedering en grote mobiliteit van bewo-
ners. Dit kan leiden tot leegstand, geringe sociale bindingen, weinig voorzieningen en een 
gebrekkige organisatie van de gemeenschap, wat tevens risicofactoren zijn voor (jeugd)
criminaliteit (Blom e.a., 2005; Bolt, Hooijmeijer, Van Kempen, Kokx & Zwanenberg, 
2011; Brons e.a., 2008; Van Domburgh, Vermeiren, Blokland & Doreleijers, 2009; Van 
der Heiden-Attema & Blom, 2000). Als oplossing voor deze problemen in een wijk wordt 
verwezen naar stedelijke herstructurering. Oude woningen worden gesloopt en de struc-
tuur en voorzieningen in een wijk worden verbeterd. De nieuwe voorzieningen hebben 
een direct effect op het welbevinden van bewoners en een indirect effect op hun ont-
wikkelingsmogelijkheden. Daarnaast is het idee dat het leven in een probleemwijk stress 
oplevert voor ouders, doordat zij worden geconfronteerd met criminaliteit en verloedering. 
Dit beïnvloedt de situatie van hun kinderen en ouders hebben minder tijd voor hun kinde-
ren. Door te verhuizen, worden deze stressfactoren weggenomen, wat leidt tot een gezon-
dere gezinssituatie (Bolt e.a., 2011; Loeber e.a., 2001; Weijters, 2008). Jongeren geven in 
onderzoek aan dat een gedwongen verhuizing in veel gevallen leidt tot een verbetering 
van hun woonsituatie. Deze jongeren zijn zelfs positiever over hun nieuwe woonsituatie 
dan jongeren die vrijwillig verhuisd zijn. Dit is vanzelfsprekend deels te verklaren doordat 
gedwongen verhuisde jongeren in meer verloederde wijken woonden. Daarnaast moet de 
kanttekening worden geplaatst dat jongeren die in een wijk wonen waar stadsvernieuwing 
plaatsvindt, in ruim de helft van de gevallen gedwongen verhuizen naar een andere ach-
terstandswijk. Hierbij speelt onder andere de sociaaleconomische positie van het gezin 
een rol. Dit lost de problemen rondom criminaliteit dus niet op, maar verplaatst ze enkel 
(Bolt, e.a., 2011).
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In situaties waarin jongeren onder de noemer stadsvernieuwing naar gebieden verhuizen 
met meer voorzieningen, sociale controle en een hogere SES, daalt de kans op delinquente 
gedragingen door deze jongeren. Dit kan tevens doordat de wijk waarin zij wonen kwali-
tatief vooruitgaat door stadsvernieuwing.

Maatschappelijke en culturele risicofactoren
Naast de benoemde risicofactoren zijn enkele maatschappelijke risicofactoren voor het ple-
gen van delinquent gedrag te benoemen. Deze risicofactoren zijn niet onomstreden. Dit 
zijn tolerantie van onmaatschappelijk/delinquent gedrag, wapenbezit, beschikbaarheid 
van alcohol, geweld in de media en veelvuldige blootstelling aan beeldschermgeweld (Van 
der Heiden-Attema & Blom, 2000).

Eindnoot
1. Het psychologisch proces van stoppen met crimineel gedrag.
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Wanneer naar de cijfers wordt gekeken, is een aantal dingen opvallend met betrekking tot 
de ontwikkeling van het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam:

 � Met name in 2006-2007 is er een stijging van het aantal jeugdige verdachten. 
Pas in 2011 is er sprake van een daadwerkelijke daling, die lijkt te worden door-
gezet in 2012. Het is echter de vraag of er sprake is van een daling van het 
aantal jeugdige verdachten, of dat de jaren 2006-2007 een hogere uitzondering 
vormen.

 � De minderjarige jeugdige verdachten lijken een grotere daling door te maken 
dan de meerderjarige jeugdige verdachten. Jongens lijken een grotere daling 
door te maken dan meisjes.

 � De mogelijke daling van jeugdige verdachten wordt tevens bevestigd in het aan-
tal delicten waarvan jongeren worden verdacht, landelijke cijfers van jeugdige 
verdachten, zelfrapportage- cijfers van jeugdigen en gerapporteerd slachtoffer-
schap.

 � Daarnaast daalt het aantal jeugdige verdachten per 1.000 jeugdigen in 
Amsterdam. Dit geldt voor zowel de minderjarige jeugdige verdachten als de 
meerderjarige jeugdige verdachten.

 � Opvallend is dat de melding- en aangiftebereidheid is gedaald over de periode 
2008-2010.

 � Het percentage jeugdige verdachten sinds 2007 daalt ten opzichte van het totaal 
aantal geregistreerde misdrijven. Dit resultaat kan twee dingen betekenen, of 
het aantal jeugdige verdachten daalt daadwerkelijk ten opzichte van het aan-
tal gepleegde misdrijven, of hetzelfde aantal jongeren pleegt gemiddeld minder 
misdrijven.

 � Het totaal aantal aangiften en misdrijven in Amsterdam daalt tot 2009, waarna 
dit weer stijgt.

 � De overlastincidenten, geweld- en vermogensdelicten zijn sinds 2009 gestegen.
 � De daling van het aantal jeugdige verdachten moet waarschijnlijk voornamelijk 

worden gezocht bij de minderjarige dadergroepen en de meerderjarige first offen-
ders en meerplegers.

 � De daling van het aantal jeugdige verdachten vindt met name plaats in Nieuw-
West, West, Oost en Zuidoost.

 � De meeste incidenten vinden in stadsdeel Centrum plaats. Het aantal inciden-
ten waarvan jongeren verdacht worden, daalt met name in de stadsdelen Nieuw-
West, Noord en Centrum.

Bijlage 3:
Cijfers en trends op een rij (2005-2012)
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 � Voor heel Amsterdam daalt het aantal Halt-verwijzingen van jongeren sinds 
2007.

 � In de volgende paragrafen zal eerst dieper worden ingegaan op de ontwikkeling 
van het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam. Vervolgens wordt geprobeerd 
een verklaring te geven voor de daling van jeugdige verdachten. De cijfers in dit 
hoofdstuk zijn afkomstig van de politie (HKS), gemeente en het centraal bureau 
voor de statistiek.

3.1.  Aantal jeugdige verdachten
Het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam is in 2004-2005 stabiel en laat daarna een 
stijging zien tot 2007, waarbij 2006 en 2007 een piek in het aantal jeugdige verdachten 
laten zien. Na 2007 neemt het aantal verdachten af tot het jaar 2011. Deze ontwikke-
ling is weergegeven in figuur 3.1. Het gaat hierbij om unieke verdachten; personen die 
meerdere (keren) delicten plegen, worden per jaar 1 keer geteld. Het aantal verdachten in 
2008-2010 ligt echter op een vergelijkbaar niveau als in 2004-2005. Het is dus de vraag of 
er sprake is van een daling van het aantal jeugdige verdachten, of dat de jaren 2006-2007 
een uitzondering vormen. Het jaar 2011 laat een duidelijke daling zien ten opzichte van 
deze trend, in dit jaar ligt het aantal jeugdige verdachten aanzienlijk lager dan in voor-
gaande jaren. Voor het jaar 2012 zijn vooralsnog enkel de BVH-politiecijfers beschikbaar 
(niet vergelijkbaar met HKS), maar de daling van het aantal jeugdige verdachten lijkt zich 
verder door te zetten in dit jaar.

Duidelijk is dat het aantal minderjarige verdachten sinds 2007 een daling doormaakt. 
Bij de achttien- tot vijfentwintigjarigen is deze daling minder duidelijk, ten opzichte van 
2004 (N=2.343) is er in 2011 (N=2420) zelfs sprake van een kleine toename van het aantal 
verdachten in deze leeftijdscategorie.

Wanneer wordt gekeken naar het geslacht van jeugdige verdachten in Amsterdam (tabel 
3.1) is met name opvallend dat meisjes een aanzienlijk kleinere daling doormaken dan 
jongens. De jongens zijn voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor de daling van 
het aantal jeugdige verdachten. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met 
het grote verschil in aantal tussen jongens en meisjes die verdacht worden van een delict. 
Daarnaast is de aandacht voor meisjescriminaliteit in de laatste jaren erg toegenomen, dit 
kan de geringe daling bij meisjes wellicht (gedeeltelijk) verklaren.
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Figuur 3.1. Aantal unieke jeugdige verdachten in Amsterdam

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

Tabel 3.1. Geslacht jeugdige verdachten in Amsterdam, 2005-2011

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

jongens 3.355 3.887 3.842 3.467 3.403 2.993 2.774

meisjes 638 709 763 641 634 672 522

totaal 3.993 4.596 4.605 4.108 4.037 3.665 3.296

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

Een verklaring van de daling van het aantal jeugdige verdachten zou wellicht kunnen 
worden gevonden in de etniciteit van de verdachten. Uit figuur 3.2 blijkt dat met name 
het aantal Marokkaanse, Surinaamse en autochtone jeugdige verdachten een daling 
doormaakt.

Figuur 3.2. Etniciteit jeugdige verdachten in Amsterdam

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013
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Jeugdige verdachten in Nederland
Daarnaast is de ontwikkeling van het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam vergele-
ken met het aantal jeugdige verdachten in Nederland. Uit figuur 3.3 blijkt dat ook deze 
aantallen, voor zowel minderjarige als achttien- tot en met vierentwintigjarigen, zijn 
gedaald sinds een piek in 2007. Het gaat dus niet enkel om een specifieke ontwikkeling 
in Amsterdam, maar ook om een landelijke ontwikkeling. Opvallend is dat in Nederland, 
met name het aantal minderjarige verdachten, net als in Amsterdam, een sterke daling 
doormaakt sinds 2008. In Nederland is de daling van het aantal achttien- tot vijfentwin-
tigjarige verdachten echter duidelijker zichtbaar dan in Amsterdam.

Figuur 3.3. Aantal jeugdige verdachten in Nederland

Bron: Centraal Bureau voor de statistiek, 2013
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Tabel 3.2. Aantal gepleegde delicten waarvan jongeren verdacht worden naar type delict 

  2004 2005 2006 2007 2008  2009 2010 2011

12 tot 17 jaar
 
 
 
 
 

  2.643 2.737 3.008 3.049 2.385 2.176 1.847 1.559

vermogen 1.204 1.336 1.391 1.330 1.122 1.065 892 732

geweld 1.061 1.056 1.175 1.245 878 837 770 678

vernieling 278 247 321 318 225 154 98 63

overige delicten 61 51 79 82 80 54 47 33

verkeer 22 28 24 40 53 57 32 36

drugs 17 19 18 34 27 9 8 17

18 tot 24 jaar
 
 
 
 
 
 

  3.962 3.880 4.694 4.600 4.596 4.586 4.115 3.924

vermogen 1.433 1.528 1.790 1.600 1.516 1.623 1.460 1.364

geweld 1.556 1.514 1.792 1.793 1.974 1.904 1.732 1.582

vernieling 275 233 332 286 287 215 223 180

overige delicten 113 91 126 170 160 179 164 184

verkeer 320 288 370 428 395 483 399 459

drugs 265 226 284 323 264 182 137 155

Totaal 6.605 6.617 7.702 7.649 6.981 6.762 5.962 5.483

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

De verhouding tussen het aantal delicten dat wordt gepleegd en het aantal jongeren dat 
wordt aangehouden in Amsterdam is sinds 2004 relatief gelijk gebleven.

Tabel 3.3. Aantal delicten per jeugdige verdachten in Amsterdam

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal aantal delicten 6.605 6.617 7.702 7.649 6.981 6.762 5.962 5.483

Jeugdige verdachten 3.964 3.993 4.596 4.605 4.108 4.037 3.665 3.296

Gemiddeld aantal delicten per 
jeugdige verdachten

1,67 1,66 1,68 1,66 1,7 1,68 1,63 1,66

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

Doelgroepen
Naast onderscheid op delictsniveau kan ook een onderscheid worden gemaakt naar doel-
groepen Amsterdamse verdachten. Met betrekking tot de ontwikkelingen van jeugdige 
verdachten in de verschillende doelgroepen laten de twee leeftijdsgroepen een verschillend 
beeld zien. Bij de twaalf- tot zeventienjarigen stijgen minderjarige hardekernjeugd, min-
derjarige licht criminelen en potentiële jeugdige veelplegers tot 2007, waarna deze groe-
pen dalen. Het aantal minderjarige first offenders daalt al sinds 2004.

De cijfers liggen bij de groep achttien- tot vierentwintigjarigen anders. De first offen-
der en meerpleger laten het al eerder herkende patroon zien, eerst een stijging tot 2007 en 
in de jaren tot 2011 een daling van het aantal verdachten binnen deze doelgroepen. De 
overige drie groepen laten een andere ontwikkeling zien, zo schommelt de hardekern-
jeugd doelgroep aanzienlijk in de jaren 2004-2011. De veelplegers laten een stijging zien 
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tot 2007, maar stabiliseren daarna. De jongeren in de zeer actieve veelplegersgroep stijgen 
vrijwel constant tot 2009 en stabiliseren dan op een lager niveau in 2010 en 2011.

Tabel 3.4. Ontwikkeling doelgroepen verdachte jeugdigen in Amsterdam1

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

12 tot 17 jaar

minderjarige first offender 1.088 837 881 859 739 725 600 532

minderjarige harde kern jeugd 528 572 652 656 479 398 438 300

minderjarige licht crimineel 638 741 724 741 534 473 344 296

potentiële jeugdige veelpleger 389 590 751 793 633 588 463 424

18 tot 24 jaar 

first offender 990 953 1.071 1.046 984 993 968 848

harde kern jeugd 1.074 865 1.219 1.023 989 1.056 853 918

meerpleger 1.707 1.821 2.221 2.273 2.339 2.213 2.037 1.896

veelpleger 111 177 119 167 170 168 157 168

zeer actieve veelpleger 80 63 64 91 114 159 102 106

Totaal 6.605 5.782 7.702 7.649 6.981 6.773 5.962 5.488

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

De daling van het aantal jeugdige verdachten moet dus voornamelijk worden gezocht bij 
de minderjarige dadergroepen, de meerderjarige first offenders en meerplegers.

Criminaliteit in Amsterdam
De jeugdcriminaliteit wordt vervolgens vergeleken met de totale criminaliteit in 
Amsterdam. Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal aangiftes in Amsterdam van 
2005 tot 2009 daalt, waarna deze tot 2011 weer toenemen.

Tabel 3.5. Totaal aantal aangiftes in Amsterdam

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aangiftes 86.659 84.506 82.990 79.012 81.702 82.952

Bron: HKS, 2013

Het totaal aantal misdrijven in Amsterdam is, na een vrij stabiel beeld van 2005 tot 2009, 
in 2010 en 2011 gegroeid ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde misdrijven in 
Nederland.
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Tabel 3.6. Geregistreerde misdrijven2 in Amsterdam en Nederland

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Geregistreerde misdrijven 
Amsterdam

105.595 104.960 102.100 99.965 95.805 98.235 100.720

Geregistreerde misdrijven 
Nederland

1.341950 1.304325 1.292820 1.266165 1.243285 1.192640 1.192755

Percentage 7,9 8 7,9 7,9 7,7 8,2 8,4

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013

Om meer duiding te kunnen geven aan het aantal jeugdige verdachten is de ratio berekend 
ten opzichte van het totale aantal geregistreerde misdrijven in Amsterdam. Hieruit blijkt 
dat het percentage jeugdige verdachten sinds 2007 daalt ten opzichte van het totaal aantal 
geregistreerde misdrijven. Deze daling is met name sterk vanaf 2009. Dit resultaat kan 
twee dingen betekenen, of het aantal jeugdige verdachten daalt daadwerkelijk ten opzichte 
van het aantal gepleegde misdrijven, of hetzelfde aantal jongeren pleegt gemiddeld minder 
misdrijven.

Tabel 3.7. Ratio jeugdige verdachten ten opzichte van totaal aantal misdrijven in Amsterdam

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal geregistreerde misdrijven 
(aantal)

105.595 104.960 102.100 99.965 95.805 98.235 100.720

Aantal jeugdige verdachten (aantal) 3.993 4.596 4.605 4.108 4.037 3.665 3.296

Percentage jeugdige verdachten van 
totaal (%)

3,8 4,4 4,5 4,1 4,2 3,7 3,3

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

Tabel 3.8. Geregistreerde misdrijven per categorie in Amsterdam

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vermogensmisdrijven 74.710 72.970 68.700 67.200 65.395 68.205 70.240

Vernielingen, misdr.openb.orde 11.730 12.125 12.295 12.085 9.935 10.255 9.805

Gewelds- en seksuele misdrijven 8.700 8.450 9.250 8.995 9.040 9.330 9.475

Overige misdrijven WvSr 815 840 1.025 930 1.070 975 1.005

Verkeersmisdrijven 6.855 7.310 7.730 8.190 7.955 7.515 8.095

Drugsmisdrijven 2.190 2.715 2.485 1.975 1.705 1.310 1.320

(Vuur)wapenmisdrijven 530 475 560 525 585 455 690

Misdrijven overige wetten 60 75 60 65 125 190 90

Totaal misdrijven 105.595 104.960 102.100 99.965 95.805 98.235 100.720

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

Net als bij de jeugdige verdachten daalt het aantal vermogensdelicten en geweldsdelicten 
tot 2008, waarna deze toenemen tot 2011. De drugsmisdrijven vertonen een dalende lijn 
sinds 2005. Voor de overige misdrijfcategorieën geldt dat zij een schommelend beeld laten 
zien tussen 2005 en 2011.
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Aangiftebereidheid Amsterdamse bevolking
De meldingsbereidheid van burgers voor alle type delicten is gedaald in de periode 2008-
2010. In 2008 werd 36 procent van de delicten gemeld bij de politie, in 2009 was dit 35 
procent en in 2010 is dit percentage gedaald naar 31 procent. Ook de aangiftebereidheid 
is gedaald, deze daling is echter minder sterk. In 2009 deed 27 procent van de slachtoffers 
aangifte, in 2010 is dit gedaald naar 25 procent. Meldingen leiden in 2010 wel sneller tot 
aangifte dan in 2010, namelijk in 81 procent van de gevallen ten opzichte van 77 procent 
in 2009. Wanneer wordt gekeken naar stadsdelen ligt de melding- en aangiftebereidheid 
in Noord, Oost en West op een iets hoger niveau dan in Zuid en Centrum. De voornaam-
ste redenen die burgers geven voor het niet-doen van een aangifte is dat het toch niet helpt 
(45%) of dat het niet belangrijk is (26%). Voor vermogensdelicten wordt het vaakst aan-
gifte gedaan, met name in verband met de verzekering.

Zelfgerapporteerde criminaliteit
Politiecijfers zijn niet de enige bron waar we uit kunnen putten. Een andere manier waarop 
jeugdcriminaliteit wordt gemeten, is door jongeren zelf te vragen naar hun delictgedrag. 
Deze cijfers zijn een aardige graadmeter van hoeveel jongeren er niet worden opgepakt 
voor het plegen van een delict. Zo blijkt uit zelfrapportagecijfers uit 2010 dat meer dan een 
derde van de jongeren, we spreken hier over twaalf- tot achttienjarigen, in de voorgaande 
twaalf maanden een delict heeft gepleegd (Van der Laan en Blom, 2011). Dit percentage 
is beduidend hoger dan de officieel geregistreerde cijfers. Een belangrijke bevinding is dat 
ook bij de zelfrapportagemeting een afname van de criminaliteit gepleegd door jongeren 
is waar te nemen. Waar in 2005 nog 41 procent van de twaalf- tot achttienjarigen zei zich 
schuldig te maken aan een delict was dit in 2010 iets minder met 38 procent. De afname 
is vooral waar te nemen bij de gewelds- en vermogensdelicten. De jongeren geven wel toe 
dat ze meer zaken vernielen in vergelijking met de jongeren in 2005 (Van der Laan en 
Blom, 2011). Dit laatste is opvallend omdat dit delict in de politiecijfers wel daalt.

Tabel 3.9. Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit naar type feit in 2005 en 2010 in Amsterdam in procenten

2005
(N=1.123)

2010
(N=2.262)

Geweldsmisdrijven 25,3% 22,7%

Vermogensmisdrijven 25,3% 20,7%

Vernieling en openbare orde en gezag 16,4% 18,0%

Wapenbezit 5,3% 3,3%

Drugsdelicten 2,5% 2,3%

Totaal 41,2% 38,1%

Bron: Van der Laan en Blom, 2011a
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Incidenten overlast
Een aantal soorten overlastgevend gedrag wordt niet gezien als criminaliteit, maar als 
overlast. In figuur 3.4 staat de ontwikkeling van het aantal overlastincidenten sinds 2008. 
Uit de figuur blijkt dat het aantal overlast incidenten van 2008 tot 2010 daalt, hierna stijgt 
het aantal overlastincidenten aanzienlijk tot 2012.3

Figuur 3.4. Incidenten overlast in Amsterdam

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

Nu een beeld is geschetst van de jeugdige verdachten op stadsniveau, zal worden inge-
zoomd op de situatie in de stadsdelen van Amsterdam.

3.1.1  Jeugdige verdachten in de Amsterdamse stadsdelen
Om een goede analyse van mogelijke verklaring voor de daling van jeugdige verdachten 
in Amsterdam te kunnen geven, is het belangrijk om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te 
schetsen. In deze paragraaf wordt daarom ingegaan op het aantal jeugdige verdachten en 
aantal incidenten per stadsdeel.

Het aantal verdachten wonende in de diverse stadsdelen laat verschillende ontwikke-
lingen zien. In West, Nieuw-West, Oost en Zuidoost stijgt het aantal jeugdige verdachten 
dat daar woont tot 2006/2007, waarna het aantal in deze stadsdelen daalt. In Centrum 
is deze ontwikkeling ook te zien, maar is de daling die na 2009 inzet scherper dan in de 
andere stadsdelen. Hierbij moet worden opgemerkt dat in dit stadsdeel minder jongeren 
wonen dan in het merendeel van de andere stadsdelen. Stadsdeel Westpoort laat een vrij 
schommelend beeld zien. In dit stadsdeel gaat het echter om zeer kleine aantallen jeugdige 
verdachten, dus het is moeilijk conclusies aan de ontwikkeling te verbinden. In Zuid stijgt 
het aantal jeugdige verdachten eveneens tot en met 2007. Daarna volgt een lichte daling, 
maar stijgt het aantal jeugdige verdachten in 2009-2010 om vervolgens weer te dalen in 
2011.
De daling van het aantal jeugdige verdachten vindt met name plaats in Nieuw-West, 
West, Oost en Zuidoost.
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Tabel 3.10. Aantal verdachten wonende per stadsdeel

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Centrum 244 263 249 234 238 201 179

Westpoort 5 5 1 4 6 3 4

West 593 664 641 590 541 505 441

Nieuw-West 903 1032 1080 912 939 794 698

Zuid 394 428 445 386 443 406 342

Oost 559 704 737 627 624 576 593

Noord 580 653 666 619 536 534 470

Zuidoost 714 846 786 736 709 646 570

Onbekend 1 1 0 0 1 0 1

Totaal 3.993 4.596 4.605 4.108 4.037 3.665 3.298

Bron: HKS; bewerking O+S, 2013

Tabel 3.11. Aantal incidenten waarvan jongeren verdacht worden per stadsdeel4

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Centrum 4.751 4.450 4.949 4.749 4.473 4.019

West 2.122 2.136 2.139 2.095 2.039 1.834

Nieuw-West 2.442 2.408 2.155 1.934 1.896 1.783

Zuid 1.776 1.765 1.655 1.480 1.525 1.452

Oost 1.727 1.571 1.684 1.539 1.817 1.581

Noord 1.601 1.509 1.393 1.370 1.264 1.221

Zuidoost 1.874 1.688 1.672 1.851 1.485 1.341

Totaal 16.293 15.527 15.647 15.076 14.555 13.329

Bron: Xpol/BVH; Fact Sheet Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren 6, 2012

Wanneer het aantal jeugdige verdachten per stadsdeel wordt vergeleken met het aantal 
incidenten waar jongeren bij zijn betrokken per stadsdeel, springen een paar punten in 
het oog. Allereerst valt op dat wanneer het gaat over het aantal incidenten in stadsdeel 
Centrum veruit de meeste incidenten plaatsvinden. Dit is opvallend, aangezien hier maar 
ongeveer vijf procent van het totaal aantal jeugdige verdachten woont. Daarnaast valt op 
dat het niveau in de overige stadsdelen ongeveer gelijk is.

In stadsdeel Centrum is ondanks het hoge aantal incidenten sinds 2009 sprake van 
een daling van het aantal incidenten waarvan jongeren verdacht worden. Deze daling is 
ook te zien in stadsdelen Nieuw-West en Noord. In stadsdeel West laten de cijfers, met 
uitzondering van 2012 een vrij stabiel beeld zien. Stadsdeel Oost laat een schommelend 
beeld zien over de jaren heen. Ook stadsdeel Zuid laat na de daling tot 2009 een schom-
melend beeld zien. Over de gehele periode is wel sprake van een dalend beeld. In Zuidoost 
daalt het aantal incidenten tot 2009, daarna volgt een piek in incidenten in 2010, maar 
vervolgens wordt de daling verder doorgezet.

Het aantal incidenten waarvan jongeren worden verdacht, daalt dus met name in de 
stadsdelen Nieuw-West, Noord en Centrum.
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Hoewel het totale aantal incidenten in Amsterdam waarbij sprake is van jeugdige ver-
dachten afneemt, is dit voor de stadsdelen Oost en West niet het geval. Dit is opvallend, 
aangezien het aantal jeugdige verdachten dat in die stadsdelen woont wel afneemt. Dit 
sluit aan bij het idee dat jeugdige verdachten niet gebonden zijn aan hun eigen stadsdeel 
bij het plegen van delicten.

Slachtofferschap
In tabel 3.12 staat het percentage Amsterdamse bewoners dat aangeeft slachtoffer te zijn 
geworden van criminaliteit. Hoewel de percentages hoog liggen, is duidelijk dat ook deze 
een daling laten zien. De ontwikkeling van de slachtofferschappercentages verschilt op 
stadsdeelniveau echter op een aantal punten met delicten waar jeugdigen van worden ver-
dacht. Opvallend is dat in vergelijking met het aantal delicten waar jongeren van worden 
verdacht stadsdeel Zuid een sterkere daling laat zien en Noord juist een schommelend 
beeld in plaats van een daadwerkelijke daling.

Tabel 3.12. Gerapporteerd slachtofferschap

2008 2009 2010 2011 2012

Centrum 54,5% 52% 52,7% 52,5% 51,5%

West 49,4% 48,5% 49,4% 45,7% 49,3%

Nieuw-West 43,9% 41% 39,2% 37,2% 37,2%

Zuid 47,7% 50,1% 47,2% 44,7% 48,1%

Oost 48,8% 46,9% 43,1% 43,5% 43,5%

Noord 41% 42,2% 40,1% 44,1% 38,9%

Zuidoost 39,6% 35,5% 35,1% 33,2% 27,6%

Amsterdam 44,4% 43,9% 42,2% 40,9% 40,9%

Bron: O+S, 2013

Incidenten overlast
Naast criminaliteit is overlast een belangrijke factor die de veiligheid van een stad bepaalt. 
Zoals in dit hoofdstuk is besproken, stijgt het aantal overlast incidenten sinds 2010 vrij sterk.

Tabel 3.13. Aantal overlast incidenten per stadsdeel

2008  2009  2010 2011 2012

Centrum 1.426 1.367 1.263 1.313 1.355

Westpoort 51 56 37 38 42

West 1.300 1.306 1.490 1.425 1.525

Nieuw-West 1.012 969 936 1.104 1.078

Zuid 1.264 1.269 1.216 1.287 1.271

Oost 836 926 934 1.126 1.214

Noord 803 735 652 747 932

Zuidoost 653 602 538 557 790

Totaal 7.345 7.230 7.066 7.597 8.207

Bron: HKS, 2013
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Deze trend is te zien in drie van de acht stadsdelen, in zowel Centrum, Noord als Zuidoost 
daalt het aantal overlastincidenten tot 2010 om vervolgens sterk te stijgen. In Oost en 
West daalt het aantal incidenten tot 2009 om vervolgens vanaf dat jaar te blijven stijgen. 
Het aantal incidenten in Nieuw-West laat een schommelend beeld zien, terwijl het aantal 
incidenten in stadsdeel Zuid vrij stabiel blijft over de jaren. De stadsdelen Oost en Noord 
laten sinds 2010 de sterkste stijging zien. Dit is opvallend, omdat het aantal incidenten 
waar jeugdigen van verdacht worden in deze stadsdelen is gedaald.

Veroordelingen
Vanuit de gegevens van de politie en gemeente is moeilijk te achterhalen wat de afhan-
deling is van de zaken met jeugdige verdachten. Wel is het aantal Halt-verwijzingen 
per stadsdeel bekend. In Amsterdam daalt sinds 2007 het aantal Halt-verwijzingen van 
jongeren.

Tabel 3.14. Aantal Halt-verwijzingen naar werkgebied

2007 2008 2009 2010 2011

Centrum 53 70 52 37 44

West 491 361 403 360 243

Zuid 116 80 84 70 63

Oost 196 135 70 127 63

Noord 215 158 152 103 177

Zuidoost 201 174 153 135 145

Onbekend 18 0 0 0 0

Totaal 1.290 978 914 832 735

Bron: Jaarverslagen Halt 2007 t/m 2011

Dit geldt tevens voor de stadsdelen Centrum, Zuid en West. In zowel Zuidoost als Noord 
is in 2011 sprake van een stijging van het aantal Halt-verwijzingen na een daling van 2007 
tot 2010. In stadsdeel Oost is na een daling sinds 2007 een verdubbeling van het aantal 
Halt-verwijzingen in 2010, waarna het aantal verwijzingen weer halveert in 2011. Ook 
op landelijk niveau daalt het aantal Halt-verwijzingen tot het jaar 2010. In 2011 stijgt het 
aantal Halt-verwijzingen licht (n=17.300) in tegenstelling tot Amsterdam, waar ook in dit 
jaar het aantal verwijzingen naar Halt daalt.

In de volgende paragrafen zal worden gekeken welke verklaringen de cijfers geven op 
de gebieden van buurtcijfers, veiligheidsgevoelens, sociale demografie en economie.

3.2. Demografische gegevens
Interessant om te kijken is of de daling van het aantal jeugdige verdachten gelijk loopt aan 
de ontwikkeling van het aantal jongeren in Amsterdam. Uit tabel 3.15 is af te lezen dat 
het aantal jongeren sinds 2005 langzaam blijft stijgen. Hierbij laat met name het aantal 
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jongeren tussen de achttien en vierentwintig jaar een grote stijging zien. Het percentage 
jongeren in de Amsterdamse bevolking schommelt sinds 2005 tussen de 28 en 29 procent.

Tabel 3.15. Ontwikkeling aantal jeugdigen in Amsterdam 2005-2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0-12 jaar 105.530 104.638 103.966 103.990 105.293 107.370 109.392 110.399

13-17 jaar 35.085 35.104 34.840 34.618 33.988 33.781 33.630 33.631

18-24 jaar 67.698 69.738 71.302 73.795 76.501 78.290 81.270 82.337

Totaal 208.313 209.480 210.108 212.403 215.782 219.441 22.4292 226.367

% van totaal Amsterdamse 
bevolking

28,0 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,7 28,7

Bron: O+S, 2013

Wanneer naar het aantal jeugdigen verdachten per 1.000 inwoners wordt gekeken, valt 
op dat het aantal jeugdigen verdachten ten opzichte van het totaal aantal jeugdigen in 
Amsterdam afneemt. Dit is voor de groep van achttien- tot en met vierentwintigjarigen 
vanaf 2006 en voor de groep twaalf- tot en met zeventienjarigen vanaf 2007. Deze daling 
is sterker dan wanneer enkel naar het aantal jeugdige verdachten an sich wordt gekeken.

Figuur 3.5. Aantal jeugdige verdachten per 1000 jeugdigen in Amsterdam

Bron: HKS, 2013; O+S, 2013

Met betrekking tot etniciteit zijn een aantal veranderingen te herkennen voor heel 
Amsterdam. Zo neemt het percentage minderjarige Marokkaanse jongeren en Turkse 
meerderjarige jongeren af en neemt het percentage autochtonen toe. Het percentage 
Surinamers en Antillianen blijft gelijk. Opvallend hierbij is dat zowel de ontwikkeling van 
Marokkaanse als Turkse jeugdigen in Amsterdam een vrij schommelend verloop vertoont.
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Het verschil in de ontwikkeling van jeugdige verdachten per stadsdeel is moeilijk te ver-
klaren op grond van demografische cijfers. De ontwikkeling van het percentage jongeren 
per stadsdeel is al een aantal jaren stabiel. Daarnaast zijn op het gebied van etniciteit van 
de bewoners een aantal ontwikkelingen te registreren. Het aantal Surinamers blijft gelijk. 
Het aantal Antillianen in West neemt af en in Zuidoost toe. Het aantal bewoners met een 
Turkse etniciteit neemt enkel in West toe. Het aantal Marokkanen neemt in West toe en 
in Nieuw-West af. Tot slot neemt het aantal autochtonen in Oost af. Zoals gezegd, is het 
echter moeilijk op basis hiervan conclusies te verbinden aan de ontwikkelingen in speci-
fieke stadsdelen.

Resumé
De demografische gegevens tonen aan dat het aantal jeugdige verdachten afneemt ten 
opzichte van het totaal aantal jeugdigen in Amsterdam. Demografische ontwikkelingen 
vormen dus geen verklaring voor de afname van het aantal jeugdige verdachten.

3.3.  Trendgegevens buurtcijfers en ervaren jeugdcriminaliteit
Ieder jaar vindt in de Amsterdamse stadsdelen een bewonersonderzoek plaats, de 
Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland. In dit onderzoek wordt inwoners van 
Amsterdam gevraagd naar de veiligheid, verloedering, onveiligheidsgevoelens, vermijding 
en sociale kwaliteit van hun buurt. De rapportcijfers buurtveiligheid, verloedering, onvei-
ligheidsgevoelens, vermijdingsgedrag en sociale kwaliteit laten een stabiel beeld zien.

Wanneer wordt gekeken naar de rapportcijfers buurtveiligheid, vermijding, sociale 
kwaliteit en verloedering blijkt dat deze rapportcijfers voor alle stadsdelen een vrij stabiel 
beeld laten zien. De onveiligheidsgevoelens in de buurt schommelen in een aantal stads-
delen. Met name in West, Nieuw-West en Noord wisselen de percentages per jaar. De 
verschillen tussen de jaren verschillen echter miniem. De overige stadsdelen laten een vrij 
stabiel beeld zien.

Ook met betrekking tot vermijding laten twee stadsdelen een stabiel beeld zien. In 
Stadsdeel Nieuw-West schommelt het percentage licht. Daarnaast is in de stadsdelen 
Centrum, West, Oost en Zuidoost sprake van een verlaging van het percentage bewoners 
dat specifieke plekken mijdt vanaf 2009 tot 2012.

Ervaren jeugdcriminaliteit
Een andere vraag die bewoners van de stadsdelen krijgen voorgelegd, is hoe vaak jeugd-
criminaliteit in hun stadsdeel voorkomt. Het aantal bewoners in Amsterdam dat aangeeft 
dat jeugdcriminaliteit vaak voorkomt, daalt tussen 2008 en 2012. Voor alle stadsdelen 
geeft minder dan zestien procent van de bewoners aan dat jeugdcriminaliteit vaak voor-
komt. Ook het percentage bewoners dat vindt dat jeugdcriminaliteit in Amsterdam soms 
voorkomt, daalt sinds 2008. Dit percentage ligt voor heel Amsterdam in 2012 op 23,6 
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procent. Voor de overige stadsdelen varieert dit percentage tussen 19,3 procent en 28,6 
procent.

Figuur 3.6. Ervaren jeugdcriminaliteit door bewoners per stadsdeel

Bron: Veiligheidsmonitor, 2012

Resumé
Op basis van de buurtcijfers is het moeilijk om een verklaring te geven voor de daling van 
het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam. De cijfers laten een redelijk stabiel beeld 
zien. In sommige stadsdelen is sprake van een lichte schommeling van percentages, maar 
deze zijn niet buitengewoon. 

De ervaren jeugdcriminaliteit door bewoners daalt van 2008 tot en met 2012.

3.4.  Trendgegevens veiligheid
De beoordeling van veiligheid in Amsterdam en afzonderlijke stadsdelen wordt geme-
ten in de Amsterdamse veiligheidsindex. Deze index bestaat uit een objectieve en 
subjectieve index, die samengesteld zijn uit gewogen gemiddelden van een aantal veilig-
heidselementen. Deze veiligheidselementen zijn berekend op basis van politiecijfers en/of 
enquêtegegevens.

Het ijkpunt van de subjectieve en objectieve veiligheidsindex is de score van heel 
Amsterdam in 2003. De cijfers van dit jaar zijn op 100 gesteld. De scores die aan objec-
tieve veiligheid (slachtofferschap, politiecijfers) en subjectieve veiligheid (vermijding, 
onveiligheidsbeleving en buurtproblemen) zijn gegeven in de jaren daarna zijn afgezet 
tegen dit getal. Dit geldt zowel voor Amsterdam als geheel, als voor de overige stadsdelen 
afzonderlijk.
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3.4.1. Objectieve veiligheidsindex
Voor Amsterdam daalt de objectieve veiligheidsindex sinds 2003. Sinds het ijkpunt van 
2003 is Amsterdam volgens politiecijfers en gerapporteerd slachtofferschap veiliger gewor-
den. Een daling weerspiegelt bij deze indexen een positieve ontwikkeling. Hoe dichter de 
index bij 0 komt, des te veiliger is (objectieve index) of ervaart (subjectieve index) men 
Amsterdam op het betreffende gebied. Wanneer wordt gekeken naar de afzonderlijke 
delicten dan laten deze een divers beeld zien. De inbraakindex, geweldsindex en verkeers-
index laten alle een daling zien vanaf 2003, met een lichte stijging in 2007 en 2008, om 
vervolgens vanaf 2009 verder te dalen. De drugsindex laat een meer schommelend beeld 
zien. Vanaf 2008 daalt deze index echter scherp. Vandalisme stijgt tussen 2003 en 2008 
om vervolgens in 2009 een scherpe daling in te zetten en deze verder voort te zetten tot 
en met 2011. Met betrekking tot de diefstalindex valt op dat deze tot 2009 afneemt, maar 
de laatste twee jaar weer langzaam toeneemt, mensen ervaren dus meer onveiligheid op dit 
gebied. De index die een negatieve ontwikkeling doormaakt is de overlastindex, deze is 
sinds 2003 enkel toegenomen. Dit komt overeen met een stijging van overlastmeldingen 
bij de politie.

Figuur 3.7. Objectieve veiligheidsindex Amsterdam

Bron: Veiligheidsmonitor 2012

Per stadsdeel
Met betrekking tot de objectieve veiligheidsindex laten drie stadsdelen sinds 2003 een 
daling zien, namelijk Nieuw-West, Zuid en Oost. De andere stadsdelen laten een daling 
zien tot 2007. In dit jaar is er een lichte stijging, waarna de daling wordt doorgezet.

Hoewel de cijfers een licht schommelend beeld laten zien, komen enkel de overlast-
index, vandalisme-index en drugsindex voor sommige stadsdelen en Amsterdam boven de 
100 punten uit. Dit betekent dat de eventuele problematiek op de andere gebieden er niet 
voor zorgt dat het stadsdeel onveiliger is geworden. In vergelijking met 2003 is de stad in 
de loop der jaren tot 2011 steeds iets veiliger geworden.
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3.4.2. Subjectieve veiligheidsindex
In Amsterdam is sinds 2003 sprake van een stijging van de subjectieve veiligheid, welke in 
2008 stabiliseert. De gemiddelde veiligheidsindex voor Amsterdam ligt rond de 76 pun-
ten. Dit betekent dat Amsterdamse inwoners steeds meer veiligheid ervaren. De vermij-
dingsindex laat sinds 2006 een stabiel beeld zien. De onveiligheidsbeleving index laat tot 
2007 een daling zien. Na 2007 stijgt deze index licht, maar stabiliseert daarna. Positief is 
dat de buurtproblemenindex een daling laat zien sinds 2003. 

Landelijk gezien, neemt de algemene subjectieve onveiligheidsbeleving van mensen 
van 2005 tot 2012 tevens af, waarbij met name tussen 2005 en 2007 sprake is van een 
sterke daling. Opvallend is echter wel dat mensen meer plekken zijn gaan vermijden en 
zich vaker onveilig voelen op straat. De buurtproblemen die mensen ervaren in Nederland 
zijn wel afgenomen (CBS, 2013).

Figuur 3.8. Subjectieve veiligheidsindex Amsterdam

Bron: Veiligheidsmonitor 2012

De subjectieve veiligheidsindex per stadsdeel
De subjectieve veiligheidsindex is in vier van de zeven stadsdelen gestegen. Deze stijging 
begint in 2005 in Oost, Zuid en West en vanaf 2007 ook in Centrum. In Nieuw-West, 
Noord en Zuidoost was sprake van een stijging van de subjectieve veiligheid tot 2007, 
maar sinds 2008 daalt in deze stadsdelen de subjectieve veiligheid. Hierbij moet echter 
worden opgemerkt dat vanaf 2005 geen scores van boven de 100 zijn genoteerd. Bij een 
score van boven de 100 is sprake van een gebied dat onveiliger is dan gemiddeld in 2003 
het geval was. Hoewel drie stadsdelen dus als minder veilig worden gezien dan de andere 
stadsdelen en de veiligheid voor het gevoel van de buurtbewoners in de buurten daalt, 
komt de score niet boven de 100 uit en zijn de stadsdelen allen veiliger dan gemiddeld in 
2003 het geval was. De onveiligheidsbeleving komt daarentegen in twee stadsdelen wel 
boven de score van 100 uit. In Zuidoost en Nieuw-West beleven bewoners onveiliger dan 
andere stadsdelen. In beide stadsdelen lag de onveiligheidsbeleving in 2003 ook al boven 
het indexcijfer. De buurtproblemenindex laat de grootste daling zien. Hoewel tot 2005 het 
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merendeel van de stadswijken nog een indexcijfer rond de 100 punten heeft, zijn de index-
cijfers sindsdien gedaald en liggen alle stadsdelen in 2011 onder de 78.

3.4.3. Resumé
Er is sprake van een daling van de objectieve veiligheidsindex, met uitzondering van een 
lichte stijging in 2007 en 2008, dit is een positieve ontwikkeling. Daarentegen stijgt de 
overlastindex sinds 2004. Enkel de overlastindex, vandalisme-index en drugsindex komen 
voor Amsterdam en een paar stadsdelen boven de 100 punten uit. Dit betekent dat de stad 
en de stadsdelen op deze punten onveiliger zijn dan in 2003 het geval was. Met betrek-
king tot de overige vier delictindexen en totale objectieve veiligheidsindex kan worden 
gesteld dat Amsterdam steeds veiliger wordt. De belangrijkste conclusie met betrekking 
tot de subjectieve veiligheidsindex is dat met name de buurtproblemen sterk zijn gedaald.

Wellicht dat een verlaging van de indexen samenhangt met de verlaging van het aantal 
jeugdige verdachten. Dit kan met name met betrekking tot de buurtproblemen het geval 
zijn. Een mogelijke verklaring die hieruit voortkomt is dat doordat mensen in hun nabije 
omgeving minder problemen hebben en Amsterdam als veiliger ervaren, zij minder snel 
aangifte doen of iets als criminaliteit ervaren.

3.5.  Sociale demografie
Op het gebied van de sociale demografie kunnen er diverse factoren van invloed zijn op de 
daling van het aantal jeugdige verdachten.

Aantal jongeren in de jeugdzorg
Zoals is af te lezen uit figuur 3.9 daalt het aantal jongeren in de jeugdzorg sinds 2008 en 
stabiliseert deze daling in 2011. Het aantal jongeren dat in de jeugdzorg zit, loopt van 
9,6 procent van het totaal aantal jongeren in Amsterdam in 2007, naar 8,8 procent van 
het totaal aantal jongeren in 2011. Het gemiddelde percentage voor Nederland ligt op 9,5 
procent (Zwikker & Kahn, 2013).

Figuur 3.9. Aantal jongeren in de jeugdzorg in Amsterdam

Bron: O+S, 2013
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Gezinssituatie
De situatie waarin kinderen opgroeien, is een belangrijke voorspeller voor het plegen van 
criminaliteit. Het aantal jongeren dat opgroeit in een eenoudergezin is van 2007-2012 
stabiel gebleven. Wanneer dit aantal wordt afgezet tegen het totale aantal thuiswonende 
kinderen, daalt het percentage thuiswonende kinderen in een eenoudergezin zelfs licht. 
Landelijk is sprake van eenzelfde ontwikkeling. Het percentage thuiswonende kinderen 
in een eenoudergezin vertoont een stabiele ontwikkeling ten opzichte van het totale aantal 
thuiswonende kinderen in Nederland.

Het hebben van criminele broers of zussen is tevens een belangrijke voorspeller van crimi-
neel gedrag bij jongeren. Uit tabel 3.16 blijkt dat het aantal jeugdige verdachten uit gezin-
nen met verdachte kinderen sinds 2007 afneemt ten opzichte van de totale groep jeugdige 
verdachten. Het absolute aantal jeugdige verdachten uit gezinnen met verdachte kinderen 
neemt sinds 2006 af, waarbij met name tussen 2007 en 2008 een scherpe daling is te zien. 
Tevens neemt het aantal gezinnen met verdachte kinderen af ten opzichte van het totaal 
aantal gezinnen in Amsterdam.

Tabel 3.16. Gezinnen met verdachte kinderen

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

totaal verdachten in gezinsver-
band

3.016 3.093 3.482 3.413 2.981 2.840 2.678 2.399

verdachte gezinnen (verdachte 
in jaar van verdenking met 
verdachte broer(s)/zus(sen) in 
zelfde of ander jaar) 

913 960 1066 1049 920 827 790 717

percentage verdachte gezinnen 32,9 33,9 33,0 33,4 33,2 31,1 31,9 31,8

Bron: HKS, bewerking O+S, 2013

Zorgmeldingen
Wanneer de politie zich zorgen maakt over de situatie van een jongere doet zij een zorg-
melding. Deze wordt in behandeling genomen door Bureau Jeugdzorg of GGD Vangnet 
en Advies. Het aantal zorgmeldingen is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Per één 
incident wordt één zorgmelding gemaakt, deze kan meerdere kinderen uit een gezin 
omvatten. Per kind kunnen meerdere zorgmeldingen per jaar worden gemaakt. De reden 
hiervan is dat de politie zich steeds bewuster wordt van risicofactoren bij minderjarigen en 
vroegsignalering tegenwoordig een focuspunt is bij de politie.
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Figuur 3.10. Aantal zorgmeldingen voor jongeren in Amsterdam

Bron: BVH, 2013

3.5.1. Sociale situatie in stadsdelen
In de vorige paragraaf is de daling van het aantal jongeren in de jeugdzorg in Amsterdam 
besproken. Uit figuur 3.11 blijkt dat ook in een aantal stadsdelen sprake is van een daling. 
Enkel Zuidoost en Westpoort vertonen een vrij stabiel beeld. Wat opvalt, is dat in een 
aantal stadsdelen (Nieuw-West, Zuidoost en Noord) het aantal jongeren in de jeugdzorg 
in 2011 licht toeneemt. Deze daling zou zowel een oorzaak als een gevolg van de daling 
van het aantal jeugdige verdachten kunnen betekenen.

Figuur 3.11. Aantal jongeren in de jeugdzorg per stadsdeel

Bron: O+S, 2013
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Gezinssituatie
Zoals uit de cijfers rondom de gezinssituatie van jongeren in Amsterdam blijkt, is het aan-
tal thuiswonende jongeren in een eenoudergezin redelijk gelijk gebleven in de jaren 2007-
2011. Voor de stadsdelen geldt vrijwel hetzelfde beeld. De gezinssituatie van jongeren lijkt 
dus geen verklaring te geven voor de daling van jeugdige verdachten.

School
Met betrekking tot school zijn meerdere risicofactoren te benoemen met betrekking tot 
het aantal jeugdige verdachten, zoals voortijdig schoolverlaten en de grootte van scholen. 
Uit tabel 3.17 blijkt dat zowel het totaal aantal schoolverlaters als het aantal schoolverlaters 
per stadsdeel een vergelijkbare trend volgt. Tot 2009 is het aantal voortijdig schoolverla-
ters schommelend, maar daarna zet een daling in tot en met 2012.

Tabel 3.17. Aantal voortijdig schoolverlaters per stadsdeel

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Centrum 9,6 7,5 10,1 8,4 7,1 6,1

West 14,9 13,5 14,4 13,4 11,6 10,2

Nieuw-West 19,1 16,5 17,3 16,0 14,9 12,9

Zuid 9,2 8,4 9,0 8,6 7,1 6,7

Oost 13,2 11,4 13,8 11,7 9,9 9,3

Noord 22,4 20,2 20,8 18,9 16,5 14,4

Zuidoost 19,9 18,3 19,1 18,1 15,8 14,4

Amsterdam 15,7 13,8 15,0 13,6 11,9 10,6

Bron: LAS/DMO/Bewerking O+S, 2013

Des te meer leerlingen er op een school zitten, des te meer kans op anonimiteit en agres-
siegerelateerde delicten. Het aantal leerlingen en het aantal leerlingen per school is echter 
de afgelopen vijf jaar vrij stabiel. In 2012 is sprake van een lichte stijging van de school-
grootte, maar dat kan geen verklaring vormen voor de recente daling.

Resumé
Met betrekking tot mogelijke verklaringen op het gebied van sociaaldemografische gege-
vens kan het volgende worden gesteld. Sinds 2008 is er sprake van een daling van het 
aantal jongeren in de jeugdzorg. Hiervan is de vraag of dit een gevolg is van de daling van 
jeugdige verdachten of juist een oorzaak van deze daling. De gezinssituatie van jongeren 
is op het gebied van gezinssamenstelling weinig veranderd. Het aantal jongeren in een 
eenoudergezin is van 2007-2011 vrij gelijk gebleven. Het aantal gezinnen met meerdere 
verdachte jongeren is sinds 2006 afgenomen. Evenals het percentage gezinnen met ver-
dachte kinderen ten opzichte van het totaal aan Amsterdamse gezinnen. Er komen dus 
minder jongeren uit verdachte gezinnen. Tot slot is het aantal voortijdig schoolverlaters 
sinds 2009 afgenomen.



78 Daling jeugdige verdachten in Amsterdam

3.6.  Economie
In deze paragraaf worden de mogelijke verklaringen op het gebied van onderwijs en werk 
voor de daling van het aantal jeugdige verdachten besproken.

Werkzame personen
Allereerst is gekeken naar het aantal jongeren in Amsterdam dat meer dan 12 uur werkt. 
Wanneer wordt gekeken naar werkzame jongeren is te zien dat hun aantal toeneemt tus-
sen 2007 en 2011. Wanneer de werkzame jongeren worden uitgedrukt in een percentage 
van het totale aantal jongeren tussen de 0 en 24 jaar, is dit percentage tussen 2007 en 2009 
gedaald en in 2011 weer iets afgenomen. Nog steeds is echter in 2011 het aandeel van 
werkzame jongeren ten opzichte van 2007 gestegen.

Tabel 3.18. Aantal werkzame jongeren van 15 t/m 24 jaar in Amsterdam (x1.000)

2007 2009 2011

12 uur of meer werkzaam (x1.000) 37,3 42,3 42,8

Totaal aantal jongeren (%) 17,9% 19,6% 19,1%

Bron: O+S/ARRA, 2013

Interessant is om dit te vergelijken met het totale aantal werkzame personen in Amsterdam. 
Uit de cijfers blijkt dat het totale aantal werkzame personen eveneens toeneemt sinds 2005. 
De stijging van het totaal aantal werkzame personen in Amsterdam is sterker dan die van 
de Amsterdamse jongeren. Het aantal werkzame personen in Nederland laat een ander 
verloop zien. Tot 2008 neemt het aantal werkzame personen toe, maar na 2008 daalt het 
aantal werkzame personen. De situatie voor werkende personen lijkt, ook voor jongeren, 
in Amsterdam dus beter te zijn dan in de rest van Nederland.

Uitkeringen jongeren in Amsterdam
Op basis van het aantal uitkeringen in Amsterdam is het moeilijk iets te zeggen over de 
positie van jongeren. Het aantal jongeren dat aanspraak moet maken op de Wet Werk en 
Bijstand of werkloosheidswetuitkering neemt van 2005-2009 af, maar neemt daarna tot 
2012 toe. De meest waarschijnlijke reden voor deze toename is het de economische crisis.

Tabel 3.19. Aantal uitkeringen aan jongeren in Amsterdam

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

t/m 24 jaar

WWB thuiswonend 1.762 1.529 1.202 937 644 712 901 1.699

15-24 jaar

WIA 12 25 31 37 29 24

WAO 144 74 40 15 8 3 - -

Wajong 1.005 1.043 1.212 1.410 1.694 1.687 2.028 2.246

WW 509 355 212 128 171 380 248 295

Bron: UWV, 2013
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Wanneer naar tabel 3.20 wordt gekeken, is te zien dat de ontwikkeling van WWB- en 
WW-uitkeringen in Nederland vrijwel hetzelfde verloopt.

Tabel 3.20. Aantal WW en WWB uitkeringen aan jongeren t/m 24 jaar in Nederland

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

WWB 32.900 27.340 19.530 15.130 13.560 18.390 22.960

WW 12.780 7.310 4.260 5.510 12.580 9.450 10.450

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2013

Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden
Vanzelfsprekend hebben eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen gemiddeld min-
der te besteden dan paren. Verder blijkt dat het inkomen van eenpersoonshuishoudens vrij 
stabiel is gebleven van 2007-2010. Het gemiddelde besteedbare inkomen voor de andere 
type huishoudens is licht gestegen over de jaren. De gezinnen met kinderen zijn licht 
in hun positie vooruitgegaan. Hierbij is belangrijk om te realiseren dat het gaat om een 
gemiddeld inkomen per type huishouden, de situatie van individuele huishoudens kan 
hiervan afwijken. Voor de type huishoudens in Nederland is sprake van eenzelfde ontwik-
keling met betrekking tot het gemiddelde besteedbare inkomen.

Minimahuishoudens en minimajongeren in Amsterdam
Tot slot is gekeken naar de ontwikkeling van het aantal minimahuishoudens en minima-
jongeren in Amsterdam. Uit deze analyse blijkt dat het percentage minimahuishoudens 
van het totale aantal huishoudens daalt van 2004 tot 2008. Na 2008 stabiliseert dit per-
centage in 2009-2011 op 16,6 procent van het totaal aantal huishoudens. Het absolute 
aantal minimahuishoudens stijgt sinds 2008. 

Bij het percentage minimajongeren van het totale aantal jongeren is een vrijwel 
constante daling te zien van 2004-2011. Dit geldt eveneens voor het absolute aantal 
minimajongeren.

Tabel 3.21. Minimahuishoudens en minimajongeren in Amsterdam

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Minimahuishoudens 75.348 74.554 73.470 73.765 69.067 70.157 71.564 72.261

% van totaal aantal huishoudens 18,5 18,1 17,9 17,9 16,5 16,5 16,6 16,6

Minimajongeren 40.560 39.453 39.562 39.131 38.586 37.116 36.312 35.879

% van totaal aantal jongeren 29,0 28,4 28,6 28,2 27,6 26,3 25,5 25,0

Bron: DIA/bewerking O+S, 2013

3.6.1. Economische situatie in stadsdelen
In deze paragraaf wordt de situatie van jongeren per stadsdeel besproken. Allereerst wordt 
ingegaan op het aantal werkzame jongeren, vervolgens wordt gekeken naar het aantal uit-
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keringen, besteedbaar inkomen per huishouden en ten slotte wordt het aantal minimajon-
geren per stadsdeel besproken.

Werkzame personen
Tussen 2007 en 2009 stijgt het aantal werkzame jongeren in alle stadsdelen, met uitzon-
dering van Noord. In dit stadsdeel daalt het aantal tussen 2007 en 2011. In 2011 laten 
de overige stadsdelen een wisselend beeld zien, in vier stadsdelen (West, Nieuw-West, 
Zuid en Zuidoost) blijft het aantal werkzame jongeren stijgen, terwijl in Centrum en Oost 
het aantal werkzame jongeren in 2011 afneemt. Het totaal aantal werkzame personen per 
stadsdeel laat een vrijwel constant positief beeld zien.

Tabel 3.22. Aantal werkzame jongeren van 15 t/m 24 jaar per stadsdeel (x1.000)

2007 2009 2011

Centrum 1,7 5,5 3,3

West 7,1 7,2 7,8

Nieuw-West 7,3 8 8,3

Zuid 5,9 6,1 6,8

Oost 4,8 6,3 5,8

Noord 5,8 4,4 4,3

Zuidoost 4,7 4,8 6,5

Bron: O+S/ARRA, 2013

Werkloosheidswetuitkering jongeren
Op stadsdeelniveau wordt enkel de werkloosheidswetuitkering voor jongeren besproken. 
Het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren per stadsdeel is niet bekend. Het aantal jon-
geren dat aanspraak maakt op een werkloosheidswetuitkering is in vrijwel alle stadsdelen 
in 2012 ten opzichte van 2009, gestegen. Met name in 2010 vraagt een groot aantal jon-
geren een uitkering aan. Tussen de stadsdelen is echter weinig verschil in de ontwikkeling 
van het aantal werkloosheidswetuitkeringen aan jongeren.

Tabel 3.23. WW-uitkeringen per jongeren (15-24 jaar) per stadsdeel5

2009 2010 2011 2012

Centrum 14 24 16 12

Westpoort - 1 - -

West 37 58 39 43

Nieuw-West 42 88 68 87

Zuid 21 38 23 26

Oost 20 49 29 41

Noord 15 58 42 44

Zuidoost 22 64 31 42

Bron: UWV, 2013
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Gemiddeld besteedbaar inkomen per stadsdeel
Per stadsdeel is tevens gekeken naar het gemiddeld besteedbaar inkomen per type huis-
houden. Treffend is dat alle type huishouden in zowel stadsdeel Centrum als stadsdeel 
Zuid meer te besteden hebben, dan hetzelfde type huishouden in de andere stadsdelen. 
Dit is niet opvallend, aangezien de huizenprijzen in deze stadsdelen hoger liggen en dus 
ook de meer vermogende personen aantrekken. Hoewel het gemiddelde inkomen voor 
alle type huishouden in de stadsdelen Noord en Zuidoost licht stijgt, zijn dit de stadsde-
len waar het gemiddeld besteedbare inkomen het laagst ligt. Gevolgd door de stadsdelen 
West en Nieuw-West, waar het gemiddelde net iets hoger ligt.

Om inzicht te krijgen in de verdeling van het type huishouden per stadsdeel kan 
worden gekeken naar tabel 3.24. Deze tabel laat enkel het type huishouden per stadsdeel 
voor 2010 zien, maar deze verdeling is over de loop der jaren vrij gelijk gebleven. In alle 
stadsdelen wordt het grootste gedeelte ingevuld door eenpersoonshuishoudens. Daarnaast 
lijken paren zonder kinderen zich met name te vestigen in West, Nieuw-West, Zuid en 
Oost. Paren met kinderen vestigen zich tevens het meest in Oost en Nieuw-West. Het 
aantal eenoudergezinnen lijkt redelijk verdeeld te zijn over de verschillende wijken. Op 
basis van de aantallen is het moeilijk om conclusies te trekken, aangezien het aantal en 
type huishoudens afhangt van diverse factoren, zoals de woningvoorraad in een bepaald 
stadsdeel. De typen huishouden die het minst te besteden hebben, eenpersoonshuishou-
dens en eenoudergezinnen, lijken redelijk verdeeld over de diverse stadsdelen.

Tabel 3.24. Type huishoudens per stadsdeel (x1.000)

Eenpersoons
huishouden

Paar zonder
kinderen

Paar met
kinderen

Eenouder-
gezin

Centrum 28,5 9,4 4,5 2,9

Westpoort 0,2 x x x

West 39,9 13,2 9,4 5,7

Nieuw-West 24,8 12,4 14,5 6,0

Zuid 40,4 15,2 9,5 5,3

Oost 27,0 11,0 11,1 5,4

Noord 16,4 8,4 8,7 4,6

Zuidoost 18,0 5,8 6,2 7,0

Amsterdam 195,4 75,5 64,0 36,8

Bron: CBS/RIO, 2012

Minimahuishoudens en minimajongeren per stadsdeel6

Tot slot worden de minimahuishoudens en minimajongeren per stadsdeel beschreven. 
Voor vrijwel alle stadsdelen vertoont het percentage minimahuishoudens van het totale 
aantal huishoudens een stabiel beeld. Enkel in Westpoort is sprake van een duidelijke 
stijging van het percentage minimahuishoudens. Het gaat echter, zeker in vergelijking 
met de andere stadsdelen, om zeer kleine aantallen. Ditzelfde geldt ook voor stadsdeel 
Westpoort wanneer wordt gekeken naar het percentage minimajongeren, in 2010 gaat het 
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om vier jongeren en in 2011 om acht jongeren. Dit is een verdubbeling van het aantal 
minimajongeren in dit stadsdeel, maar aangezien het in de andere stadsdelen om duizen-
den jongeren gaat, is dit aantal relatief. Op de stadsdelen Centrum en Zuidoost na, laten 
de overige stadsdelen sinds 2008 een verlaging zien van het percentage minimajongeren.

Resumé
Sinds 2010 is het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering toegenomen. Daarnaast 
is het aantal werkende jongeren sinds 2007 toegenomen. De vraag is of dit ook betekent 
dat er sprake is van een daling van de jeugdwerkloosheid. Dit zou namelijk een verklaring 
kunnen zijn voor de daling van het aantal jeugdige verdachten. Verder hebben zowel de 
paren met en zonder kinderen als de eenoudergezinnen iets meer te besteden sinds 2007. 
Tot slot is het percentage minimajongeren van het totale aantal jongeren in Amsterdam, 
en met name de stadsdelen West, Nieuw-West, Zuid, Oost en Noord gedaald.

3.7.  Mogelijke verklaringen
De volgende mogelijke verklaringen voor de daling van het aantal jeugdige verdachten 
komen naar voren op basis van de besproken cijfers:

 � Voor Amsterdam daalt sinds 2003 de objectieve veiligheidsindex. Sinds het ijk-
punt van 2003 is Amsterdam dus veiliger geworden (minder politieregistraties 
en minder gerapporteerd slachtofferschap).

 � In Amsterdam is sinds 2003 sprake van een stijging van de subjectieve veilig-
heid, welk in 2008 stabiliseert. Amsterdamse inwoners voelen zich dus veiliger 
dan in 2003 het geval was. Met name buurtproblemen sterk zijn gedaald.

Sociale demografie
 � Sinds 2008 is sprake van een daling van het aantal jongeren in de jeugdzorg. 

Hiervan is de vraag of dit een gevolg is van de daling van jeugdige verdachten of 
juist een oorzaak van deze daling.

 � De gezinssituatie van jongeren is op het gebied van gezinssamenstelling wei-
nig veranderd. Het aantal jongeren in een eenoudergezin is van 2007-2011 vrij 
gelijk gebleven. Het aantal gezinnen met meerdere verdachte jongeren is sinds 
2006 afgenomen, evenals het percentage gezinnen met verdachte kinderen ten 
opzichte van het totale aantal Amsterdamse gezinnen.

 � Daling van het aantal voortijdig schoolverlaters sinds 2009.
 � Sterke stijging van het aantal zorgmeldingen over jongeren aan jeugdzorg en de 

GGD.
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Economie
 � Sinds 2010 is het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering toegenomen. 

Daarnaast is het aantal werkende jongeren sinds 2007 toegenomen.
 � Het percentage minimajongeren van het totaal aantal jongeren in Amsterdam is 

gedaald, met name in de stadsdelen West, Nieuw-West, Zuid, Oost en Noord.

Eindnoten
1. Deze tabel is ingedeeld per delict gepleegd door jeugdige verdachten.
2. Geregistreerde misdrijven bestaan uit misdrijven door de politie vastgelegd in een proces verbaal van aangifte of in een 

ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
3. Helaas was het voor de politie niet mogelijk de aantallen overlastincidenten voor de jaren 2005-2007 uit te draaien.
4. Deze cijfers komen niet overeen met het tabel 3.4, waarin het totaal aantal delicten wordt vermeld waarbij jeugdige 

verdachten waren betrokken, aangezien het hier gaat om incidenten. Deze incidenten omvatten bijvoorbeeld overlast en 
verstoringen.

5. Informatie van de jaren voor 2009 is enkel beschikbaar op basis van de oude stadsdeelindeling.
6. Informatie van de jaren voor 2008 is enkel beschikbaar op basis van de oude stadsdeelindeling.
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Dit hoofdstuk reconstrueert op hoofdlijnen het gevoerde beleid en de gehanteerde beleids-
maatregelen rondom jeugdcriminaliteit in Amsterdam. Na het opstellen van een groslijst 
met volgens de onderzoekers relevante beleidsdocumentatie, is deze lijst ter aanvulling en 
controle voorgelegd aan de leden van de Begeleidingscommissie van het onderzoek (zie 
bijlage 11). Vervolgens is verzamelde beleidsdocumentatie geanalyseerd om na te gaan in 
hoeverre de daling van het aantal jeugdige verdachten in Amsterdam is bevochten met 
beleid en concreet te benoemen maatregelen en interventies.

4.1.  Belangrijkste bevindingen en conclusies
Er is in de hoofdstad in de afgelopen tien jaar veel aandacht geweest voor de aanpak van 
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Dat tekent zich ook af in het veiligheidsbeleid van 
het afgelopen decennium. De voornaamste trends in het (ook daadwerkelijk gerealiseerde) 
beleid waren:

 � meer (integrale) samenwerking door afstemming, overleg en informatie-uitwis-
seling tussen partijen in de veiligheids- en zorgketen;

 � in toenemende mate focus in het veiligheidsbeleid (onder andere op problemati-
sche jeugdgroepen, hotspots en jeugdige veelplegers) en gerichtheid op de leef-
velden van jongeren en de daaraan gekoppelde risicofactoren;

 � meer aandacht voor preventie (voorkomen van recidive door het bieden van 
nazorg en situationele preventie) en zichtbare handhaving.

Volgens de bestuurskundige en criminologische literatuur moet een beleid-als-bedacht 
met deze basisuitgangspunten wel effect hebben. Waarmee de effecten van het beleid-als-
uitgevoerd nog niet zeker zijn.

4.2.  Lokaal beleid: integraal, meer samenwerking in netwerken 
  en ketens en met focus

In het lokaal gerealiseerde1 veiligheidsbeleid in Amsterdam is een aantal trends te herken-
nen. Deze werden reeds kort aangestipt in 4.1. In deze paragraaf zullen de trends nader 
worden beschreven.

Bijlage 4:
Beleid, maatregelen en interventies op
hoofdlijnen (2005-2012)
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Integrale samenwerking
Er is meer (integrale) samenwerking ontstaan door afstemming, overleg en informatie-
uitwisseling tussen partijen in de veiligheids- en zorgketen. Dat leidde in 2004 tot de 
zogeheten Ketenunits, die inmiddels per 15 augustus 2011 zijn opgegaan in een regio-
naal Veiligheidshuis. Voorlopers van de Ketenunits waren Justitie in de Buurt en daarvoor 
diverse overlegvormen op stadsdeelniveau rondom jeugdveiligheid.

De ‘Aanpak Harde Kern Jeugd’ in 2002 vormt een startpunt in het streven naar een keten-
samenwerking ten behoeve van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast. 
In hierop volgende bestuursperiodes wordt deze zienswijze voortgezet. In dit licht kan 
ook de toenemende nadruk op (bewezen) effectiviteit van maatregelen en interventies en 
efficiëntie bij de uitvoering van beleid worden geduid.

Focus
In het veiligheidsbeleid is na 2000 meer focus aangebracht. De focus ligt enerzijds op ver-
schillende doelgroepen, zoals problematische jeugdgroepen, harde kern jeugd en jeugdige 
veelplegers en anderzijds op locaties. Door de jaren heen worden er nieuwe thema’s toe-
gevoegd zoals ‘vroege starters’, en subgroepen met problematiek, te weten psychopatho-
logie, jongeren met een licht verstandelijke beperking en alcohol- en drugsproblematiek. 
De personen op de lijst 600 (Aanpak Top 600, 2011) vormen een recent voorbeeld van het 
aanbrengen van focus in het veiligheidsbeleid.

Naast de focus op doelgroepen en locaties is er tevens meer gerichtheid op de ver-
schillende leefvelden van jongeren en de daaraan gekoppelde zogeheten risicofactoren. In 
toenemende mate is er aandacht voor het sociale domein school. Denk bijvoorbeeld aan 
het bestrijden van schooluitval door vijf Schoolinterventieteams sinds 2009.

Preventie
Er is meer aandacht voor preventie, waarbij het idee leeft dat hoe eerder er wordt inge-
grepen, hoe kansrijker de interventie is. Het voorkomen van nieuwe aanwas (van har-
dekernjeugd) en het voorkomen van recidive door onder meer nazorg aan (jeugdige) 
gedetineerden maken deel uit van dit beleidsuitgangspunt, dat tot uiting komt in onder 
meer het ‘Programma Bijzondere trajecten Risicojongeren’ uit 2006 en het ‘Plan van 
Aanpak Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast’ uit 2007.

Zichtbare handhaving en situationele preventie
De nadruk op zichtbare handhaving en situationele preventie klinkt door in lande-
lijk beleid (Naar een veiliger samenleving, 2002). De visie heeft haar weg ook naar het 
Amsterdamse beleid weten te vinden in de vorm van onder meer de inzet van straatcoa-
ches en cameratoezicht. Zo worden in 2006 de eerste straatcoaches ingezet in voormalig 
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stadsdeel Slotervaart. Tussen de stadsdelen zijn geen wezenlijke verschillen te bemerken. 
Overal werden in mindere of meerdere de bovenstaande uitgangspunten gehanteerd.

De externe maatschappelijke druk – denk bijvoorbeeld naar aanleiding van inciden-
ten met (Marokkaanse) jeugd in 1998, 2005 en in 2007 – zorgde voor een wezenlijke 
verhoging van het urgentiegevoel om meer en beter samen te werken in de keten en in de 
veiligheidsnetwerken. Het Actieprogramma ‘Aanpak Harde Kern Jeugd’ (2002) wijst ook 
op het (politieke) bewustzijn rond de aanpak van jeugdcriminaliteit dat mogelijkheden 
biedt bij het ontwikkelen van een sluitende aanpak.

4.3.  Beleidsvisie: uitgangspunten beleid
De doelen van het Amsterdamse beleid rondom jeugdcriminaliteit zijn te vatten langs de 
lijnen van preventie, repressie en resocialisatie.

In de preventieve sfeer nemen het vroegtijdig signaleren van risicojongeren, voorkomen 
van doorstroom, tegengaan van schoolverzuim en het behalen van een startkwalificatie 
een belangrijke plaats in. Het repressie-aspect van het beleid krijgt de laatste jaren ove-
rigens weer een grotere rol. Het Lik-op-stukbeleid is hier een voorbeeld van. Tenslotte 
vormen resocialisatie in de vorm van het terugdringen van de recidive onder jeugdige 
delinquenten en het pogen om slagingskansen voor jongeren in de samenleving te vergro-
ten hoofdlijnen van het Amsterdamse beleid.

Regionaal Veiligheidsplan
De start van de ‘Aanpak Top 600’ in mei 2011 is een ontwikkeling die de eerder gefor-
muleerde doelstellingen en prioriteiten voor het ‘Regionaal Veiligheidsplan’, ook op het 
terrein Jeugd, beïnvloedt. Alhoewel de uitgangspunten van het jeugd- en veiligheidsbeleid 
goed bruikbaar zijn, verschuift de focus in de praktijk naar de groep van 600 jongeren en 
jongvolwassenen en hun gezinnen. De uitgangspunten die worden gecontinueerd, zijn:

 � De nadruk ligt op vroegtijdig en snel ingrijpen wanneer een jongere in de fout 
gaat of dreigt te gaan.

 � Bij sanctionering staat een combinatie van straf en zorg centraal.
 � Ketenpartners werken samen in de groepsaanpak van hinderlijke, overlastgeven-

de en criminele jeugdgroepen.
 � De aanpak van jeugdcriminaliteit en overlast door jongeren is gezinsgericht.
 � Scholen en Bureau Leerplicht worden nadrukkelijk betrokken bij het jeugd- en 

veiligheidsbeleid.

Daarnaast zal er – met focus op de ‘Aanpak Top 600’ – extra aandacht zijn voor de vol-
gende nieuwe onderwerpen:
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 � Jeugd en geweld: het beleid wordt (nog) meer gericht op het voorkomen en terugdringen 
van geweld onder jongeren en jongvolwassenen. Tussen 2005 en 2010 is het aantal 
jeugdige verdachten van overvallen en woninginbraak toegenomen. Verder het 
aantal jeugdige verdachten van straatroof en zware mishandeling en openbaar 
geweld groot (de zogenoemde High Impactdelicten, waarvan de plegers centraal 
staan in de ‘Aanpak Top 600’). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat jongeren eer-
der geweld gebruiken dan 25-plussers en tevens dat geweld door jongeren eerder 
uit de hand loopt.

 � LVB-problematiek, psychopathologie en alcohol- en/of drugsproblemen: de bestaande 
gedragsinterventies zijn hiervoor nog onvoldoende toegerust en zullen moeten worden 
aangepast. Waar nodig dienen nieuwe interventies voor deze doelgroepen te worden 
ontwikkeld. Een groot deel van delinquente jongeren blijkt licht verstandelijk 
beperkt te zijn. Verder spelen geregeld psychosociale en soms psychiatrische pro-
blemen, die kunnen toenemen door alcohol- en drugsgebruik.

 � Reclassering en nazorg: ondanks de inspanningen van de betrokken instanties, sluiten 
sancties en hulpverleningsmaatregelen nog onvoldoende op elkaar aan. De komende 
periode wordt het beleid gericht op het beter benutten van bijzondere voorwaarden bij 
schorsing en vonnis. Signalen uit de praktijk wijzen op een onvoldoende intensieve 
of op maat gemaakte nazorg aan ex-gedetineerden, en het ontbreken van nazorg 
aan jongeren na afronding van een gedragsinterventie.

 � Vroege starters: het beleid wordt sterker gericht op de leeftijdscategorie tien tot en met 
zestien jaar. Een groot deel van de jeugdige daders van ernstige criminaliteit 
blijkt voor het twaalfde levensjaar al externaliserend, agressief en licht delin-
quent gedrag te vertonen. Ter voorkoming van doorstroom, is eerder ingrijpen 
bij jongeren met asociaal gedrag geboden (Regionaal Veiligheidsplan, 2011).

In de nieuw toegevoegde elementen zijn duidelijk de drie hoofdlijnen van de ‘Aanpak Top 
600’ te herkennen, waar de afschrikwekkende werking van het strafrecht wordt gecom-
bineerd met (na)zorg en preventie om aanwas van onder te voorkomen. De pijlers zijn als 
volgt geformuleerd:

 � Lik-op-stuk aanpak van de criminele doelgroep;
 � Intensieve zorg na of in combinatie met straf, ter voorkoming van recidive;
 � Beperken van instroom (van 12-minners) en doorstroom (van broertjes en zus-

jes) naar de criminele groep door gerichte preventiemaatregelen voor jongeren 
(Regionaal Veiligheidsplan, 2011; Regionaal Plan van Aanpak Top 600, 2011).

De focus op personen/groepen en domeinen werkt door in de prioritering van aandachts-
gebieden. Zo zijn aandachtsgebieden locaties waar de doelgroepen van het Veiligheidshuis 
(Top 600, jeugd, veelplegers) zich meer manifesteren. De aandachtsgebieden kennen over 
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het algemeen een relatief hoge score van zowel de objectieve als de subjectieve veiligheids-
index. Bij het handhaven van de openbare orde op straat is in deze gebieden een geza-
menlijke aanpak gewenst die tot uiting komt in toezicht en optreden op normovertredend 
gedrag. Daarnaast zijn middelen als cameratoezicht, het aanwijzen van een gebied tot vei-
ligheidsrisicogebied (preventief fouilleren) of overlastgebied (gebiedsverboden) en in uiter-
ste gevallen uithuisplaatsingen toepasbaar. Ter verbetering van de subjectieve veiligheid 
richt het bestuur zich op buurten die het hoogste scoren op de subjectieve veiligheidsindex 
(meeste onveiligheidsgevoelens) en op elementen die in de situationele context te beïnvloe-
den zijn. De territoriale subdriehoeken (stadsdelen, politie, OM, centrale stad) stellen elk 
jaar de doelstellingen vast voor de afzonderlijke aandachtsgebieden, waarbij de jaarlijks de 
resultaten worden bekeken (Regionaal Veiligheidsplan, 2011).

4.4.  Maatregelen en interventies: uitwerkingen van beleid
Het verschijnen van het ‘Veiligheidsplan Amsterdam’ in 2003 markeert een koerswijziging 
in de aanpak van veiligheid. De aanpak zal langs twee hoofdlijnen worden ontwikkeld en 
uitgewerkt, namelijk middels een doelgroep gerichte daderaanpak en een gebiedsgerichte 
aanpak.

Persoonsgerichte aanpak
In het ‘Veiligheidsplan Amsterdam 2003’ worden vijf dadergroepen aangewezen die ver-
antwoordelijk kunnen worden gehouden voor een groot deel van de gepleegde overlast 
en criminaliteit, namelijk hardekernjeugd, (niet-)verslaafde veelplegers, criminele illega-
len en plegers van huiselijk geweld (Veiligheidsplan Actieprogramma Aanpak Hotspots 
Binnenstad, 2003).

Interventies gericht op een preventieve aanpak van hardekernjongeren en doorstroombe-
perking vinden plaats in de vorm van onder meer het Jongeren Opvang Team, Nieuwe 
Perspectieven, Resocialisatie & Begeleiding en De Uitdaging. Ook wordt een spe-
ciaal rechercheteam opgericht om hardekernjongeren op te sporen en aan te houden 
(Veiligheidsplan Actieprogramma Aanpak Harde Kern Jeugd, 2002). In het kader van 
resocialisatie wordt verder Functionele Gezinstherapie ingevoerd (Vroegtijdige interventie 
in “criminele carrière gezinnen” middels Functionele Gezinstherapie, 2003).

De doelgroepgerichte daderaanpak wordt steeds meer een persoonsgerichte aanpak, met 
niet alleen focus op hardekernjongeren, jeugdige veelplegers en problematische jeugd-
groepen maar ook op risicojongeren. Zo richt het ‘Programma Bijzondere Trajecten 
Risicojongeren’ uit 2006 zich op het (opnieuw) motiveren van jongeren tussen 15-23 
jaar voor school of werk. Het Programma maakt deel uit van het ‘Amsterdamse Plan van 
Aanpak van Voortijdig Schoolverlaten’ (Bijzondere Trajecten Risicojongeren, 2006).
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Het ‘Plan van Aanpak Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast’ uit 2007 zet de 
aanpak voort eerder ingezet met de ‘Aanpak Harde Kern’ in 2002. Hiermee blijft de 
opsporing en vervolging van hardekernjongeren – met name leden van problematische 
jeugdgroepen – prioriteit en blijft inzet mede gericht op het voorkomen van doorstroming 
van jongeren naar de harde kern. Hiernaast richt de aanpak zich actief op overlastge-
vende jeugd. Vroegsignalering komt tot uiting in aandacht voor gezinnen en in relatie tot 
gedrags- en/of persoonlijkheidsstoornissen bij jeugdige criminelen. Op hoofdlijnen is het 
Plan van Aanpak Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast gericht op de volgende 
aspecten: overlastbestrijding, doorstroombeperking, opsporing en vervolging, resocialisa-
tie, psychiatrie en kennisontwikkeling. Onderstaand schema geeft per aspect een over-
zicht van concreet in te zetten maatregelen en interventies (Bestrijding Jeugdcriminaliteit 
en Jeugdoverlast Investeringsplan 2007-2010, 2007).

Figuur 4.1. Maatregelen en interventies Plan van Aanpak Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast 2007-2010

Overlastbestrijding • Stichting Aanpak Overlast Amsterdam (SAOA): 
overlastgevende jongeren 
gezinnen

• Aanpak APV-overlast
• Regionaal Informatiesysteem Jeugdgroepen (Politie)

Doorstroombeperking • Schakelprogramma
• Functional Family Parole Services
• Intensivering aanpak schoolverzuim Marokkaanse Jongeren
• Nieuwe Perspectieven
• Halt
• Intensivering Stop-/Halt-afdoening
• Sociale Competentietraining
• De Uitdaging
• ENIP
• Resocialisatie & Begeleiding
• Ouders present

Opsporing en vervolging • Ketenunits
• Monitoring PJV-ers van 18-25 jaar
• Intensieve trajectbegeleiding 18-25 jaar
• Begeleiding jongeren tussen voorgeleiding en schorsing
• Snelrecht
• Taakstraffen OVJ-model jeugdigen op de ketenunit
• Ontwikkeling aanpak top-5 probleemgezinnen

Resocialisatie • Nazorg Harde Kern/Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer

Psychiatrie • Zorg om de Harde Kern
• Functional Family Therapy

Kennisontwikkeling • Onderzoek zeer jeugdige delinquenten van Marokkaanse afkomst

Eind 2009 presenteert de Taskforce Jeugd en Veiligheid het document ‘Veiligheid begint 
vroeg’ waarin de Amsterdamse aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast voor de 
jaren 2010 en 2011 uiteen wordt gezet. Nieuwe elementen in het jeugd- en veiligheids-
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beleid zijn ‘vroege starters’, ‘meer aandacht voor geweld onder jongeren’ en ‘nieuwe 
subgroepen’.

Met het thema vroege starters komen jongeren in de leeftijd tien tot zestien jaar cen-
traal te staan in het beleid. Idee hierachter is dat vroegsignalering van antisociaal gedrag 
mogelijkheden biedt om de ontwikkeling van een criminele carrière van jongeren te voor-
komen en overlast tegen te gaan. Een werkwijze die hierbij aansluit, is onder meer het 
vroegsignaleringsinstrument Prokid, dat vanaf 2009 wordt ingevoerd in Amsterdam. Meer 
aandacht voor geweld onder jongeren komt bijvoorbeeld tot uiting in het onderzoeken van 
de mogelijkheden van drang- en dwangtrajecten voor achttienplussers. De aandacht voor 
nieuwe subgroepen splitst zich op in een drietal soorten problematiek: psychopatholo-
gie, jongeren met een licht verstandelijke beperking en alcohol- en drugsproblematiek. De 
interventie Multidimensionele Familie Therapie is een gezinstherapie met actieve bemoei-
zorg, bedoeld voor jongeren met problematiek, waaronder verslavingsproblematiek.

Daarnaast wordt een aantal onderdelen van het beleid verbeterd. Zo komt er meer aan-
dacht voor het sociale domein school. Het betrekken van scholen bij het jeugd- en vei-
ligheidsbeleid is onder meer van belang in relatie tot het bestrijden van schoolverzuim, 
wat een bekende voorspeller van crimineel gedrag blijkt te zijn. Vanaf september 2009 
zijn vijf Schoolveiligheidsteams actief op middelbare scholen in Amsterdam, waarbij poli-
tie, Leerplicht en scholen verzuim en ongewenst gedrag aanpakken (Taskforce Jeugd & 
Veiligheid, 2009).

De nieuwste ontwikkeling langs de lijn van de persoonsgerichte aanpak is de ‘Aanpak 
Top 600’ in 2011, een aanpak die de focus legt op de uitvoering in plaats van het beleid. 
De algemene doelstelling van de Aanpak is tweezijdig, “het significant terugbrengen van 
geweldsdelicten, overvallen, straatroof en woninginbraken” en “het voorkomen van de schade 
aan de betrokkene, het gezin en de samenleving”. Hieraan wordt invulling gegeven door de 
aanpak van de criminele doelgroep (Top 600), het bieden van een uitweg na de straf en 
het voorkomen van nieuwe aanwas (Regionaal Aanpak Top 600, 2011).

Gebiedsgerichte aanpak
Langs de lijn van de gebiedsgerichte aanpak worden in 2003 in eerste instantie de vol-
gende gebieden aangewezen waar overlast en criminaliteit meer voorkomen dan in overige 
delen van Amsterdam: risicolocaties en -lijnen in het openbaar vervoer, hotspots bin-
nenstad, hotspots Amsterdam Zuidoost, Westpoort, stedelijke vernieuwingsgebieden en 
bedreigde winkelgebieden en bedrijventerreinen. In deze gebieden is het aan de gemeente 
om tezamen met haar ketenpartners, zoals de politie, om in te grijpen zodat het gebied 
voor iedereen veilig en toegankelijk wordt gehouden (Veiligheidsplan Actieprogramma 
Aanpak Hotspots Binnenstad, 2003).

Een gebiedsgerichte aanpak blijft actueel. Binnen het beleid worden zogenoemde 
aandachtslocaties benoemd. Dit zijn gebieden waar de doelgroepen van het Veiligheidshuis 
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(Top 600, jeugd en veelplegers) zich meer manifesteren. De speerpunten van beleid komen 
op deze locaties relatief veel voor. In het navolgende overzicht wordt een opsomming van 
de aandachtslocaties gegeven, volgens het ‘Regionaal Veiligheidsplan 2012-2014 regio 
Amsterdam-Amstelland’, aangevuld met een korte problematiekomschrijving ten aanzien 
van en genomen maatregelen (gericht op jeugd).

Figuur 4.2. Aandachtslocaties gemeente Amsterdam

Aandachtslocatie* Problematiek** Maatregelen (mede gericht op jeugd)**

Centrum

Wallen - Hoogste score op objectieve veilig-
heidsindex
- Grote kwetsbaarheid van gebied 
- Relatief veel straatcriminaliteit 
- Aanwezigheid criminele structuren

- Aanpak onveiligheid is prioriteit van 
subdriehoek

Rembrandtplein en 
Leidseplein e.o.

-Toegenomen onveiligheid sinds 2005 
-Vooral in weekendnachten concentra-
tie van geweld en overlast

-Gecoördineerde aanpak van openbare 
ruimte (deels uitgevoerd) en veiligheid

Zuidoost

H-buurt Bijlmer Centrum -Kwetsbare buurt met soc. economi-
sche achterstand 
-Relatief veel jeugdige verdachten en 
jeugdcriminaliteit 
-Hoog aantal aangiften geweld

-Stadsvernieuwing

E-, G-, K-buurt Bijlmer Oost -Relatief veel jeugdige verdachten en 
jeugdcriminaliteit 
-Hoog aantal aangiften geweld en 
woninginbraak 
-Drugsproblematiek

-Stadsvernieuwing met extra aandacht voor 
veiligheid 
-In 2008 en 2009 projecten ter verbetering 
van leefbaarheid en veiligheid (wijkaanpak)

Holendrecht(West) -Jeugd- en geweldsproblematiek 
-Winkelgerelateerde en voertuigcrimi-
naliteit

-Verhoogd toezicht en cameratoezicht 
-Fysieke verbetering WC Holendrecht

Nieuw West

Slotervaart, Overtoomse 
Veld en Westlandgracht-
buurt

-Relatief veel jeugdoverlast 
-Straatroof door jeugdigen 
-Drank- en drugsoverlast en overlast 
door zwervers/daklozen in Westland-
grachtbuurt

Osdorpplein en Tussen 
Meer

-(Jeugd)overlast, jeugdcriminaliteit en 
geweldsdelicten

Dichters-, Dobben- en 
Burgemeestersbuurt

-Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 
-Slechte score veiligheidsgevoelens 
-Onderverhuur van woningen 
-Harddrugsoverlast en -criminaliteit in 
Dichtersbuurt
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West

Erasmusparkbuurt -Toename inbraken uit boxen, voer-
tuigcriminaliteit, zakkenrollerij en 
drugshandel 
-Relatief slechte score subjectieve 
veiligheidsindex

-Ambitie om veiligheidssituatie en veilig-
heidsbeleving te verbeteren

Hoofdweg e.o. -Toename woninginbraken, voer-
tuigcriminaliteit, drugshandel en 
bedreigingen 
-Jeugdoverlast op Columbusplein

-Ambitie om veiligheidssituatie en veilig-
heidsbeleving te verbeteren

Van Galenbuurt -Woninginbraak, voertuigcriminaliteit, 
drugshandel 
-Toename (jeugd)overlast

-Inzet op terugdringen jeugdoverlast 
-Ambitie om veiligheidssituatie en veilig-
heidsbeleving te verbeteren

Noord

Bloemenbuurt -1 overlastgevende jeugdgroep -Jeugdgroep is sinds september 2011 in 
monitorfase geplaatst

Van der Pekbuurt -Hoge werkloosheid 
-Wapenincidenten 
-Buurtproblemen volgens bewoners: 
jeugdoverlast, rommel op straat, te 
hard rijden

-Oprichting Buurtveiligheidsteam in 2009 
-Plan van subdriehoek ter ontmoediging 
van wapengeweld en terugdringen wape-
nincidenten

Oost

Transvaalbuurt -Drugs- en jeugdoverlast 
-Grote mate van subjectieve onveilig-
heid

-Inzet van o.a. toezichthouders, politie, 
ambulant jongerenwerk op overlast 
-Intensivering aanpak van drugswoningen, 
dealen op straat en daarmee gepaarde 
overlast

Indische Buurt -Jeugdoverlast en -criminaliteit 
-Drugsoverlast (dealers/gebruikers), 
hennepkwekerijen en thuisdealers 
-Horecaoverlast 
-Burenoverlast

-Binnen gebied nadrukkelijk aandacht voor 
Makassar-, Sumatra- en Ambonbuurt

IJburg -Problematiek op gebied sociale cohe-
sie en leefbaarheid 
-Jeugdoverlast

-Benoemd als ‘bijzonder’ aandachtsge-
bied: naast huidige inzet op toezicht en 
handhaving, blijkt vooral preventieve inzet 
nodig als wijkvoorzieningen en vergroten 
bewonersparticipatie

* Aandachtslocaties die buiten de stadsdelen van de gemeente Amsterdam vallen, zijn niet opgenomen.
** Gebaseerd op Regionaal Veiligheidsplan 2012-2014 regio Amsterdam-Amstelland. De gegeven omschrijving is bedoeld als een 
impressie van het beleid van stadsdelen rondom (jeugd)criminaliteit en heeft geenszins de ambitie om een volledig overzicht te geven 
van het veiligheidsbeleid. 

Afsluitend kan worden opgemerkt dat in het afgelopen decennium bij de uitwerking van 
beleid meer nadruk is komen te liggen op (integrale) samenwerking, een sluitende brede 
aanpak, effectiviteit van maatregelen en interventies, en afstemming tussen partijen.
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4.5.  Landelijk beleid: kabinetsnota’s, veiligheidshuizen 
  en actieprogramma’s
De in paragraaf 4.3 genoemde uitgangspunten van het lokale Amsterdamse beleid zijn 
deels (ook) terug te voeren op landelijke ontwikkelingen en landelijk beleid. In deze para-
graaf volgt een overzicht van belangrijke landelijke beleidsontwikkelingen, waarbij een 
voorbeeld van de doorvertaling naar/aansluitend lokaal Amsterdams beleid wordt gegeven.

Integrale Veiligheidsbenadering
Vanaf 1993 wordt landelijk overal steeds vaker de noodzaak benadrukt van een inte-
grale veiligheidsbenadering. Dat houdt kort gezegd in dat veiligheid niet langer uitslui-
tend op het bordje van de politie dient te liggen. In dat jaar publiceren vijf ministeries 
de eerste Integrale Veiligheidsrapportage: Binnenlandse zaken, Justitie, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en VROM. De diversiteit van deze ministeries 
onderstreept al dat veiligheid vanaf die tijd breder wordt opgevat dan alleen een aange-
legenheid voor politie en justitie. Lokaal moet ook het (gemeente)bestuur voortaan werk 
maken van veiligheid, nog meer dan ze al deed. De politie kan de aanpak van onveiligheid 
onmogelijk alleen aan en heeft daarom behoefte aan de inzet van anderen. Theoretisch 
sluit deze integrale veiligheidsbenadering aan bij de gedachte dat onveiligheid waar moge-
lijk zo vroeg mogelijk (preventief) dient te worden aangepakt. Met alleen handhaving en 
straffen, een justitiële aanpak, loopt de overheid steeds achter de feiten aan.

Amsterdam: Van ‘Binden of boeien’ naar ‘Samenhang in jeugdbeleid’
Na het beleidsprogramma ‘Binden of boeien’ treedt in 2001 een nieuwe fase aan met de 
nota ‘Samenhang in jeugdbeleid’, waarin vanuit de kernverantwoordelijkheden van part-
ners een ordening wordt aangebracht in het jeugd(veiligheids)beleid. De gemeente vervult 
de regierol op het veiligheidsbeleid als geheel. Om uiting te geven aan deze rol wordt een 
stedelijk bestuurlijk overleg Jeugd en Veiligheid ingesteld waar de burgemeester, hoofdof-
ficier van Justitie, korpschef en de wethouder jeugdbeleid (voorzitter) aan deelnemen. Een 
procesdocument schept de voorwaarden voor beleidsuitvoering ten aanzien van interven-
ties gericht op jeugdigen. Uitgangspunten bij de concrete activiteiten zijn ‘gebiedsgericht’ 
(door kennen en gekend worden ontstaan mogelijkheden vroegtijdig op te treden), ‘vraag-
gestuurd’ (inspelen op concrete veiligheidsvragen), ‘resultaatgerichte investeringen’ (activi-
teiten uitbesteden aan gespecialiseerde organisaties) en regie voor stadsdelen ( Hoofdlijnen 
beleid Jeugd en Veiligheid 2001-2004, 2001).

Jeugdige veelplegers en ‘vasthoudend en effectief ’
Een andere landelijke trend die kan worden waargenomen, is die van de aandacht voor 
jeugdige veelplegers. In de kabinetsnota ‘Jeugd terecht’ van 2002 wordt maatwerk nage-
streefd voor jeugdige veelplegers. De beleidsfilosofie bestaat sinds die tijd uit snel aanhou-
den, veroordelen en een korte, stevige straf (Jakobs e.a., 2005). De aanpak van veelplegers 
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heeft de laatste twintig jaar, landelijk merkbaar, bijgedragen aan de criminaliteitsafname 
(Vollaard en Koning, 2009).

Amsterdam: Notitie Politiële en Justitiële Jeugdtaak
De ‘Notitie Politieke en Justitiële Jeugdtaak’ van openbaar ministerie en Politie 
Amsterdam-Amstelland uit 2003 ontleent haar uitgangspunten bij de uitvoering van de 
politiële en justitiële jeugdtaak mede op de kabinetsnota ‘Jeugd Terecht’. Zo is de kabi-
netsnota leidend, dient repressie vroegtijdig, snel en consequent plaats te vinden, volgt 
een duidelijke correctie op elk gepleegd strafbaar feit en is de werkwijze van politie en 
OM primair dadergericht (OM parket Amsterdam en Regionale Jeugdcoördinatie Politie 
Amsterdam-Amstelland, 2003).

Sinds de nota ‘Vasthoudend en Effectief ’ uit 2002 richten beleidsmakers in Nederland 
zich vooral op een gezamenlijke aanpak van jeugdcriminaliteit, waarbij het gedrag van de 
jongeren en het toepassen van erkende gedragsinterventies een grote rol spelen. Dit komt 
ook tot uiting in het eerder genoemde Actieprogramma ‘Jeugd Terecht’ dat het kabinet 
Balkenende II in 2002 presenteert. De belangrijkste aandachtspunten zijn een gerichtere 
aanpak in de opsporingsfase, snel en samenhangend reageren, effectief straffen en het ver-
sterken van de resocialisatie.

Amsterdam: Harde Kern Jeugd
In Amsterdam wordt vanaf 2002 gestart met de ‘Aanpak Harde Kern Jeugd’. Er is behoef-
te aan een stadsdekkende totaalaanpak van hardekernjeugd. De Aanpak heeft geenszins 
tot doel om te komen tot de ontwikkeling van nieuwe trajecten en programma’s, maar wil 
bestaand aanbod verbeteren en intensiveren.

Tot hardekernjeugd behoren jongeren van 12-25 jaar die stelselmatige (zware)strafbare 
feiten plegen. Deze groep is verantwoordelijk voor een groot deel van de gepleegde jeugd-
criminaliteit. Hardekernjongeren plegen relatief veel geweldsdelicten, vaak in wisselende 
groepssamenstelling. Verder maken zij zicht schuldig aan allerhande vormen van over-
last. De ‘Aanpak Harde Kern Jeugd’ richt zicht in eerste instantie op oppakken, straffen 
en resocialiseren. In tweede aanleg komen ook preventie en doorstroombeperking aan de 
orde (Actieprogramma Aanpak Harde Kern Jeugd, 2002).

Platform Politiële Jeugdtaak
Ook bij de politie waren er ontwikkelingen die hebben geleid tot landelijk beleid. Sinds 
1999 waren er vier interregionale platforms Politiële jeugdtaak. De regionale jeugdcoör-
dinatoren van de korpsen ontmoetten elkaar daar om politiebeleid (en -uitvoering) af te 
stemmen en samen nieuwe instrumenten te ontwikkelingen op het terrein van de politiële 
jeugdtaak. De voorzitters van de vier regionale platforms namen deel aan het Landelijk 
Platform Politiële Jeugdtaak. Dit platform zorgde voor (veel) meer aandacht voor jeugd-
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zaken en politiewerk dat direct of indirect met jeugd van doen had. Concrete producten 
waren bijvoorbeeld een handleiding Criminaliteitsbeeld Analyse Jeugd (CBA-J) en een 
Landelijk Overdrachts Formulier (LOF) en niet in de laatste plaats de instelling van een 
Justitieel Casusoverleg (JCO). Bijna overal is dat JCO inmiddels ondergebracht bij een 
Veiligheidshuis. Het JCO werd sinds 2003 verplicht door de minister van Justitie. In 2005 
kende Amsterdam 5 JCO’s (Poppel, Pranger, Veenma, Bruinsma en Boekhoorn, 2005).

Veiligheidshuizen
Verder is er sinds het kabinetsbesluit rond veiligheidshuizen in 2007 de laatste jaren 
gewerkt aan een landelijk dekkend netwerk van veiligheidshuizen. In 1997 werden in 
Nederland de eerste Justitie in de Buurt (Jib) kantoren opgericht. In 2002 werd in Tilburg 
het eerste Veiligheidshuis geopend. Na de evaluatie van Jib kwam in 2005 Jib ‘Nieuwe 
Stijl’. De ontwikkeling in Amsterdam van nog tamelijk vrijblijvende lokale veiligheids-
netwerken, via Ketenunits naar een Regionaal Veiligheidshuis sinds 15 augustus 2011 is 
mede door deze landelijke prioriteiten beïnvloed. Bij de doorontwikkeling van Ketenunits 
naar Veiligheidshuis in Amsterdam was de koppeling tussen de aanpak van jeugdcrimi-
naliteit en -overlast en informatie uit het sociale domein van de jongeren een essentieel 
punt. Ook moest de samenwerking tussen ketenpartners zichtbaarder worden in de buurt. 
Onder meer de in de Pilot West ontwikkelde werkprocessen zijn als input genomen voor 
het Veiligheidshuis (Veiligheid begint vroeg, 2009).

Handhaving en situationele preventie
Ook zichtbare handhaving en meer nadruk op situationele preventie zijn onderdeel van 
landelijk beleid. Die wensen klonken immers door in de kabinetsnota ‘Naar een veili-
ger samenleving’ uit 2002. Daarin wordt, deels vanuit een rationele keuzebenadering, 
gestreefd naar meer zichtbare handhaving en een klimaat van veiligheid (‘fixing broken 
windows’) met gelegenheidsreductie en afschrikking.

Amsterdam: Straatcoaches
Eind 2006 startte een tiental straatcoaches van Stichting SAOA in voormalig stads-
deel Slotervaart. Hun inzet werd ingegeven door de in het stadsdeel aanwezige proble-
matiek, jeugdoverlast van met name Marokkaanse jongeren in het bijzonder. De inzet 
van de straatcoaches was vooral geënt op het ‘veroveren’ van de straat en het ‘overwin-
nen’ van overlastgevende jeugdgroepen. In de daarop volgende jaren werd de inzet van 
straatcoaches uitgebreid naar overige stadsdelen, met uitzondering van stadsdeel Zuidoost 
(Tazelaar, Lolkema, Walberg en Batterink, 2012). 

Persoonsgerichte aanpak
In de kabinetsnota ‘Veiligheid begint bij voorkomen’ uit 2007 wordt onder andere gepleit 
voor een persoonsgerichte aanpak (en dus ook preventie) van risicojongeren. En ook voor 
het nieuwe kabinet is die persoonsgerichte, preventieve aanpak nog actueel, zij het dat 
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er weer meer nadruk gelegd wordt op eerder en sneller straffen. Zo blijkt uit de huidige 
experimenten met ZSM en snelrecht en de visie omtrent jeugdcriminaliteit.
“Criminele jongeren worden hard aangepakt, zodat zij niet ontsporen en crimineel gedrag blijven 
vertonen als zijn volwassen zijn. Vroegtijdig ingrijpen, snel straffen en goede nazorg voorkomt 
crimineel gedrag. Omdat jeugdcriminaliteit te maken kan hebben met de gezinssituatie, worden 
ook de ouders betrokken bij het strafproces. Het kabinet Rutte-Asscher wil meer aandacht voor 
het opsporen en berechten van criminele jongeren” (Rijksoverheid, 2012, www.rijksoverheid.
nl/onderwerpen/jeugdcriminaliteit). 

In 2007 startte het inmiddels afgeronde ‘Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit’ dat ten 
doel had om een daling van de recidive onder minderjarige delinquenten te bewerkstel-
ligen. Naast landelijke ketensamenwerking, vond tevens op lokaal en regionaal niveau 
samenwerking plaats en werden pilots opgezet om nieuwe instrumenten te beproeven 
en verder te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is Prokid, rondom een betere vroeg-
signalering van twaalfminners. De pilot is inmiddels afgerond. Het systeem wordt in de 
regio Amsterdam gebruikt en momenteel landelijk uitgerold. Ook werd als onderdeel van 
het Programma het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) ontwikkeld. 
Met LIJ kan een jongere worden toegeleid naar een passende persoonsgerichte aanpak.2 
Verder ontstond ook de mogelijkheid van het opleggen van een gedragsbeïnvloedende 
maatregel. Andere pijlers waar het Programma zich op richtte, waren een ‘Snelle en con-
sequente jeugdketen’ (snellere doorlooptijden en verbetering van toezicht op de naleving 
van door de rechter opgelegde bijzondere voorwaarden), een passend nazorgtraject (net-
werk- en trajectberaden) en de ‘Aanpak Recidive Werkstraffen Jeugd (ARWJ) (Ministerie 
van Justitie en Veiligheid 2009; 2011; DSP-Groep, 2011). Een ander voorbeeld uit het 
‘Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit’ is de aanpak van risicojongeren binnen veilig-
heidshuizen. Hier worden zorg en straf bij elkaar gebracht om zo een persoonsgerichte 
aanpak te genereren met gedragsverandering, recidivevermindering en een verbetering 
van de kwaliteit van leven van delinquenten tot doel. Uit een eerste evaluatie van vei-
ligheidshuizen blijkt dat de afstemming tussen partijen en de samenhang in interventies 
duidelijk zijn toegenomen, net als een vroegtijdige signalering en aanpak (Rovers, 2011).  

Maar ook daarvoor in de nota ‘Vasthoudend en effectief ’ wordt al een persoonsgerich-
te aanpak, met aandacht voor risicofactoren of individueel en gezinsniveau voorgestaan. 
Vooral het versterken van de resocialisatie is op dat moment een verandering ten opzichte 
van eerdere maatregelen. Daarnaast wordt een verschillende aanpak voorgesteld voor risi-
cojongeren, first offenders, licht criminelen en veelplegers (Ministerie van Justitie, 2002). 
Hierbij wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen groepen (hinderlijk, overlastgevend 
en crimineel), twaalfminners en allochtone jongeren. Ook wordt gericht ingezet op het 
binden van jongeren aan de samenleving en op de overdracht en handhaving van belang-
rijke normen en waarden.
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De thema’s vroegtijdig ingrijpen, snel straffen en goede nazorg, zoals genoemd in de visie 
van het huidige kabinet, vormen al langer de uitgangspunten van Rijksbeleid, kijkend 
naar onder meer het Programma Aanpak Jeugdcriminaliteit en de nota Vasthoudend en 
effectief. 

Landelijke beleidsprioriteiten politie
Begin 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie landelijke beleidsprioriteiten poli-
tie voor de periode 2011-2014 bekend gemaakt. Landelijke beleidsprioriteiten hebben 
invloed op de prioriteitstelling van bestuur en politie en dienen een regionale uitwerking 
te krijgen. In het licht van het onderwerp van dit onderzoek wordt kort ingezoomd op de 
prioriteit ‘aanpak van de criminele jeugdgroepen’.

Per politieregio wordt een maal per jaar een rapportage opgesteld die een totaaloverzicht 
van criminele jeugdgroepen binnen de regio en het aantal aangepakte criminele jeugd-
groepen bevat. Verder is op landelijke schaal het ‘Actieprogramma problematische jeugd-
groepen’ gestart waarvan de belangrijkste punten hieronder worden opgesomd:

 � “Gemeenten nemen de regierol op zich om de aanpak van de overlastgevende en 
hinderlijke jeugdgroepen te intensiveren en daarvoor de benodigde capaciteit vrij 
te maken;

 � De aanpak van de criminele jeugdgroepen krijgt bij politie en het OM prioriteit. 
[…] Voorop staat een dadergerichte aanpak met als doel de criminele carrière 
van jongeren in de kiem te smoren;

 � Er is winst te behalen wat betreft ontschotting in de strafrecht- en zorgketens. 
Dit is met name van belang voor vroegsignalering, het voorkomen van recidive 
en het doelgericht inzetten van zorg;

 � Verbinding wordt gelegd via de Veiligheidshuizen;
 � Jongeren dienen in het kader van een effectieve aanpak ook snel te worden 

opgepakt en berecht” (Regionaal Veiligheidsplan 2012-2014, regio Amsterdam-
Amstelland, 2011, p.6-7). 

In het ‘Actieprogramma problematische jeugdgroepen’ uit 2011 wordt gesteld dat crimi-
nele jeugdgroepen de zwaarste categorie jeugdgroepen zijn die ernstige vormen van cri-
minaliteit plegen, zoals gewapende overvallen en mishandeling. De ernst van de feiten 
en de ingrijpende gevolgen voor de samenleving en het veiligheidsgevoel zorgen ervoor 
dat het kabinet wil dat de in kaart gebrachte criminele groepen binnen twee jaar zijn aan-
gepakt. Jeugddelinquenten moeten hierbij worden aangepakt op een manier die hen het 
meest raakt en effectief is. Een effectieve aanpak richt zich op een combinatie van straffen 
en maatregelen, waarbij financiële ontneming van criminele winsten moet worden gesti-
muleerd. In het kader van een effectieve aanpak is een snelle strafrechtelijke reactie ook 
belangrijk. Het geven van lik-op-stuk is hierbij van groot belang. Om een snelle aanpak 
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te realiseren, wordt een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen – met name 
de politie, gemeente en het openbaar ministerie – wederom benadrukt. Voorbeelden van 
effectief te combineren maatregelen zijn de gedragsbeïnvloedende maatregel, het gebieds-
verbod, de meldingsplicht, het contactverbod, reclasseringsmaatregelen, taak- en leer-
straffen, detentie en het snelrecht. Verder wordt aandacht gevraagd voor de ontwikkeling 
van het adolescentenstrafrecht.

Amsterdam: Regionale uitwerking
De aanpak van jeugdgroepen blijft in (dan nog) regio Amsterdam-Amstelland een 
speerpunt, waarbij het ‘Actieprogramma problematische jeugdgroepen’ wordt meegeno-
men. Het ‘Regionaal veiligheidsplan 2012-2014,regio Amsterdam-Amstelland’ stelt dat 
ontschotting van ketens en een lik-op-stukbeleid reeds in de regio wordt aangepakt als 
onderdeel van de ‘Aanpak Top 600’. Verder is in de regio op 15 augustus 2011 de omvor-
ming van ketenunits naar Veiligheidshuis gereed gekomen. Het Veiligheidshuis heeft 
een belangrijke rol bij de ‘Aanpak Top 600’ en de doelgroepen jeugd en veelplegers. Het 
Veiligheidshuis draagt zorg voor de voorbereiding van een effectieve aanpak in de vorm 
van straf en zorg en een snelle afdoening in de strafrechtketen (Regionaal Veiligheidsplan, 
2011).

Eindnoten
1. Wij hebben geen procesevaluatie uitgevoerd om daarmee heel nadrukkelijk en expliciet de uitvoering van beleid onder 

de loep te nemen (vgl Swanborn, 2007). Wel kunnen wij op grond van wat professionals melden in de verdiepende sessie, 
bestudeerde beleidsrapportages en de kettingmail aannemelijk maken welke onderdelen van het beleid ook daadwerke-
lijk zijn gerealiseerd.

2. Het LIJ is pas per 1 april 2012 in Amsterdam in gebruik en zegt derhalve weinig over de ontwikkelingen in de periode 
2007-2012.
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In deze bijlage wordt ingegaan op de verstuurde kettingmail naar professionals en de ver-
diepende sessies. De bijlage start direct met de belangrijkste bevindingen die naar voren 
komen uit beide onderzoeksmethoden. De rest van de bijlage dient ter onderbouwing.

Professionals in zowel de verdiepende sessie als de kettingmail denken dat de daling 
na 2007 deels is bevochten met beleid. Het maatwerk vanuit de ketenaanpak (met het 
Veiligheidshuis en eerder al de ketenunits) wordt door hen het vaakst genoemd als ver-
klaring. De verbeterde ketenaanpak zorgt voor een betere afstemming en een eenduidig 
optreden en partners kunnen elkaar sneller vinden en aanspreken op taken en verantwoor-
delijkheden. Daarnaast biedt de ketenaanpak, volgens hen, een compleet beeld van de 
persoon en is het mogelijk om interventies, zorg en straf op maat te realiseren. 

Naast de ketenaanpak wordt ook de werkwijze van de politie als een factor genoemd 
die bijgedragen kan hebben aan de daling. De politie focust zich met de shortlistmetho-
diek, Top600 aanpak en met de groepsaanpak op jongeren en zou daarmee succesvol zijn, 
zo stellen verschillende respondenten. Een andere groep professionals stelt juist dat de 
politie zich meer bezighoudt met andersoortige criminaliteit en dat er minder aandacht 
aan jeugdcriminaliteit geschonken wordt. Door de verschuiving van de aandacht van de 
politie zou het aantal aangehouden jeugdige verdachten ook afnemen. Tot slot noemen de 
professionals dat de daling het gevolg kan zijn van verschillende preventieve aanpakken. 
Deze aanpakken kunnen zich richten op het individu, het gezin of de openbare ruimte. In 
totaal hebben 37 professionals van 14 verschillende organisaties antwoord gegeven op de 
mail. Ongeveer zestig procent van hen herkent de daling. Uit de antwoorden is een ‘top 5 
verklaringen’ samengesteld1 (zie tabel 5.1). 

Bijlage 5:
Professionals en wetenschappers:
kettingmail en verdiepende sessies
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Tabel 5.1. Overzicht top 5 verklaringen van professionals uit kettingmail

Nr Verklaring N 

1 Ketenaanpak 14

2 Preventie (jongerenwerk, schoolprojecten, oppakken zorgmeldingen, preventieve aanpakken 
jeugd, anti diefstal/inbraak/vernieling programma’s, camera’s)

5

3 Positief politiewerk (hotspots/ groepsaanpak/meer blauw op straat en beter/harder optreden) 5

4 Demografische factoren (minder jeugd) 5

5 Negatief politiewerk (focus politie ligt elders, politie doet niets, prioriteit) 3

5.1.  Professionals en wetenschappers repressie (n=19)
In totaal hebben negentien personen van de politie en het openbaar ministerie de mail 
ingevuld geretourneerd. In deze paragraaf worden de bevindingen uit de verkregen infor-
matie beschreven. De paragraaf is opgebouwd aan de hand van de vragen uit de mail. 
Achtereenvolgens wordt beschreven of de respondenten de daling waarnemen/herkennen, 
welke verklaringen zij hiervoor hebben en welke maatregelen/aanpakken hier mogelijk 
aan bijgedragen hebben.

5.1.1 Herkennen of waarnemen van de daling
Een tiental professionals van de politie en het openbaar ministerie herkent de daling van 
het aantal jeugdige verdachten (zie tabel 5.2). De daling wordt voornamelijk gemerkt 
doordat het ‘aantal processen verbaal terugloopt’, ‘er minder jongeren worden voorgeleid bij de 
Rechter-Commissaris’, ‘er minder jongeren in detentie en voorarrest zitten’, ‘er minder jongeren 
besproken worden in het casusoverleg’ en er een ‘afname bij instroom van strafrechtelijke en Halt 
zaken waarneembaar is’.

Een viertal professionals herkent de daling niet. Een van deze personen stelt dat hij tij-
dens zijn dagelijkse werkzaamheden ziet dat jongeren veelvuldig worden aangehouden: 
“Gevoelsmatig heb ik veel te maken met aangehouden jeugdigen”, zo stelt deze politiefuncti-
onaris. De andere twee agenten stellen dat de jeugdcriminaliteit niet afneemt, maar dat 
de werkwijze van politie en justitie ertoe leidt dat het contact met deze groep vermindert. 
Hierdoor zou de politie steeds minder weten van de jongens. Een van deze politiefuncti-
onarissen wijt bovenstaande aan de daling van het personeelsbestand: “Hierdoor is er min-
der toezicht en inzicht op de bewegingen van de jeugd”. Volgens deze agent moet de politie 
steeds meer een beroep doen op externe partners, zoals straatcoaches en gemeentelijke 
toezichthouders. Deze externe partners: “Zetten zich goed in maar zijn geen vierentwintig 
uur per dag beschikbaar”. Door de externe partners krijgt de politie wel zicht op hangplek-
ken, maar weinig zicht op het gedrag en de activiteiten van deze jongeren, zo stelt deze 
agent. Hierbij wordt geopperd dat de jongeren mogelijk verantwoordelijk zijn voor een 
groot deel van de niet-opgehelderde inbraken en diefstallen. Daarnaast zou de jeugd veel 
mobieler geworden zijn, verleggen zij hun criminele werkterrein en verlagen zij daarmee 
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hun pakkans: “Met andere woorden: de feiten worden nog steeds gepleegd, maar in een ander 
gebied, waardoor de cijfers een vertekend beeld geven”. Een andere agent stelt dat: “De politie 
milder is geworden tegenover de jeugd”. Volgens de personen die het beeld niet herkennen, 
is er sprake zijn van een dark number van delicten die niet gezien en geregistreerd worden.

Een vijftal professionals ziet geen daling, maar ook geen stijging. Een van deze professio-
nals ziet een aantal tegenstrijdigheden met betrekking tot de criminaliteitscijfers. Zo stelt 
deze agent dat het in de Bijlmer en Ganzenhoef de laatste jaren veiliger is geworden en dat 
er sprake is van minder jeugdcriminaliteit, maar dat er ook een aantal “ hardnekkige jeugdi-
gen bezig is een opmars te maken naar het grote criminele werk”. Andere professionals werken 
te kort binnen hun huidige functie om een uitspraak te kunnen doen over de daling of 
zeggen dat zij niet voldoende inzicht hebben in algemene criminaliteitscijfers.

Tabel 5.2. Herkennen de respondenten de daling?

N %

Ja 10 53

Nee 4 21

Anders 5 26

Totaal 19 100

5.1.2. Verklaringen
De 19 professionals van de politie en het openbaar ministerie noemen verklaringen die 
grofweg onderverdeeld kunnen worden in de volgende categorieën: ketenaanpak, preven-
tie, demografie en prioriteit bij de politie.

Ketenaanpak
Een zevental personen noemt de integrale samenwerking tussen de verschillende partners 
als een mogelijke verklaring voor de afname van het aantal jeugdige aangehouden ver-
dachten. Volgens hen zorgt de ketenaanpak voor een betere afstemming en een eenduidig 
optreden en kunnen partners elkaar sneller vinden en aanspreken op taken en verantwoor-
delijkheden. Daarnaast biedt de ketenaanpak, volgens hen, een compleet beeld van de 
persoon en is het mogelijk om interventies, zorg en straf op maat te realiseren. “Er is sprake 
van een meer afgestemde aanpak. Het is niet meer ieder vanuit de eigen achtergrond, maar meer 
vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Zorg en straf staan niet meer tegenover elkaar, maar 
zijn aanvullend aan elkaar”, zo stelt een politiefunctionaris. In een geval wordt de rol van 
de casusregisseur expliciet genoemd als belangrijke factor om problemen op casusniveau 
aan te pakken. 



104 Daling jeugdige verdachten in Amsterdam

Preventie
Investeren in achterstandswijken
Volgens een van de politiefunctionarissen wonen de criminele en overlastgevende jongeren 
over het algemeen in de achterstandswijken. Volgens hem zouden de investeringen door 
de gemeente bijdragen aan: “Hernieuwde kansen en gevoelens van saamhorigheid”. Verder 
gaat men niet in op dit onderwerp.

Scholing
Een enkele politiefunctionaris noemt verklaringen die betrekking hebben op scholing. Zo 
stelt een van deze personen dat het terugdringen van de vroegtijdige schooluitval mogelijk 
bijgedragen heeft aan de afname van het aantal jeugdige verdachten. 

Demografische en leeftijdsgebonden verklaringen
Een viertal personen noemt demografische of leeftijdsgebonden kenmerken als een moge-
lijke verklaring voor de daling. Zo vraagt een van de personen zich af of er minder jeugd 
is in de leeftijd van twaalf tot en met vierentwintig jaar en stelt een ander persoon dat 
jongeren waarmee de politie vroeger te maken had, nu inmiddels de leeftijd van achttien 
jaar hebben bereikt. Een van de agenten stelt dat er minder sprake is van een ‘Dalton-
ontwikkeling’ binnen de gezinnen. Hierbij doelt de agent op het gegeven dat: “Jongere kin-
deren niet meer automatisch het criminele pad van oudere broer of zus volgen”.

Positief politiewerk
Een vijftal professionals gaat niet in op specifieke maatregelen en aanpakken, maar op 
algemene vormen van toezicht en handhaving binnen de politie. Volgens een van de pro-
fessionals verdiepen agenten zich meer in culturen en bevolkingsgroepen waar zij vaker 
mee te maken krijgen. Dit zou een positieve invloed hebben op bejegening van en con-
tacten met jongeren. Dit sluit aan bij de mening van een andere agent die hamert op het 
belang van en investeert op het “ kennen en gekend worden”.
Bovenstaande beschrijft bepaalde preventieve werkmethoden van de politie. Enkele ande-
re politieagenten beschrijven meer repressieve methoden die kunnen bijdragen aan een 
daling van criminaliteit: “Het belangrijkste is vroegsignalering. Direct insteken bij opkomende 
overlast”. Een andere agent noemt het belang van het ontbinden van een jeugdgroep en 
daarbij de “directe aanpak van de leiders binnen de groep”.

Negatief politiewerk
Twee politiefunctionarissen gaan uitgebreid in op hoe de werkwijze of focus van de politie 
bij kan dragen aan de afname van het aantal jeugdige verdachten. Zo stelt een van deze 
personen dat duidelijk moet worden in hoeverre de focus van de politie is veranderd over 
de afgelopen jaren. Als de focus minder op jeugd ligt, zal er volgens deze agent ook een 
daling in het aantal jeugdige verdachten waarneembaar zijn.
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De andere functionaris gaat specifieker in op de werkwijze van de agent op straat. Volgens 
deze agent genieten de dienders op straat een slechte basisopleiding op het gebied van 
concrete jeugdaanpak: “De cursus is er wel, maar er is onvoldoende draagvlak om er zoveel 
mogelijk mensen naar toe te sturen en te werken aan een meer uniforme aanpak en inzichten”. 
Volgens deze agent zijn er enkele collega’s die niet weten hoe ze de jeugd moeten bena-
deren en aanpakken. Ook zouden taakaccenthouders er niet voor ”warmlopen”, omdat ze 
geen affiniteit hebben met jeugd. Dit zou ertoe leiden dat de politie minder zicht heeft op 
wat de jeugd doet en beweegt. De focus van de politie zou te veel op cijfermatige doelstel-
lingen gebaseerd zijn. Dit is echter niet de juiste werkwijze, zo stelt de agent: “Zeker voor 
wat betreft jeugd kun je niet altijd aan de hand van cijfers zeggen dat je noeste werk een bepaald 
resultaat heeft bewerkstelligd, maar door mijn ervaring weet ik zeker als je die investering niet 
doet dat je (nog) meer problemen krijgt met laagdrempeligheid politie, gezagsproblematiek, cri-
minaliteit en werving voor de toekomst”. Volgens deze agent is het lastig om de hele politie-
organisatie dezelfde kennis en vaardigheden aan te leren met betrekking tot bejegening 
van jeugd. Dit komt mede door het wisselende personeel op de werkvloer en de weinige 
ruimte die er zou zijn voor concrete scholing. Daarnaast stelt deze agent dat hij het lastig 
vindt dat er geen jeugdtaakaccenthouders zijn.

Tot slot noemt deze agent de problematiek met betrekking tot de informatie-
verwerking en registratie bij de politie. Zo zouden systemen niet op elkaar aansluiten 
waardoor niet alle cijfers: “worden meegenomen in de bedrijfsvoering”. Ook zou de Wet 
Persoonsgegevens politiefunctionarissen belemmeren omdat “men denkt niets meer uit te 
kunnen wisselen”, zo stelt deze agent. Dit zou kunnen leiden tot een verslechtering van de 
informatiepositie van de politie met betrekking tot jeugdzaken.

5.1.3. Maatregelen
In deze subparagraaf wordt beschreven welke toegepaste maatregelen of aanpakken, vol-
gens de professionals, een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugdcri-
minaliteit in de stad Amsterdam. 

Netwerk
Net als in de vorige subparagraaf komt de ketenaanpak hier weer prominent naar voren. 
Acht professionals veronderstellen dat de integrale samenwerking tussen verschillende 
partijen een bijdrage levert aan de daling van de criminaliteit. Veelgenoemde termen zijn 
de ‘ ketenunits’ en de ‘veiligheidshuizen’ die volgens een van de professionals eraan bijdragen 
om: “In een vroeg stadium, op basis van een completer beeld, een zorg- en strafinterventie op 
maat te realiseren”. Het persoonsgerichte aspect en het maatwerk zijn volgens de profes-
sionals datgene dat de ketenaanpak zo succesvol maakt:  “Er wordt goed gekeken wat echt 
kan bijdragen om het gedrag te beïnvloeden”, zo stelt een politiefunctionaris. Naast de per-
soonsgerichte aanpak worden ook ‘ de koppeling van wetenschapexpertise vanuit verschillende 
hoeken’, ‘ de korte lijnen’ en ‘ de gedeelde doelstellingen (verminderen recidive en overlast)’ als 
succesfactoren van de ketenaanpak bestempeld.
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Aanpakken van de politie 
Groepsaanpak en 4-fasen model
Een vijftal professionals geeft aan dat de groepsaanpak en de implementatie van het 
4-fasenmodel ervoor zorgt dat “ jongeren meer zichtbaar zijn op straat en minder (zichtbare) 
strafbare feiten plegen”. Een van de professionals stelt dat het van belang is dat het hele 
korps op eenzelfde manier optreedt ten aanzien van jongeren: “Vanaf het begin duidelijk en 
eenduidig zijn naar de jeugd”. De implementatie van het 4 fasen-model heeft, volgens hen, 
hieraan bijgedragen.

Buurtveiligheidsteams 
Een drietal politiefunctionarissen is zeer te spreken over de zogenaamde 
‘Buurtveiligheidsteams’. Volgens een van deze agenten is dit een manier van werken “waar 
direct de resultaten merkbaar van zijn”. Het buurtveiligheidsteam, bestaande uit een agent en 
twee toezichthouders, is zeven avonden in de week actief. De buurtregisseur coördineert 
het geheel aangezien ook straatcoaches, buurtverenigingen en andere partners betrokken 
kunnen worden. “Via de agent en de buurtregisseur worden de samenwerkende partners binnen 
het BVT op de hoogte gehouden van de problemen rond de jeugd en waar gezamenlijk op in gezet 
gaat worden”, zo stelt een politiefunctionaris. Volgens deze agent is “De overlast sterk terug-
gedrongen en worden er steeds minder jeugdige verdachten aangehouden”.

Rol buurtregisseur
Een tweetal politiefunctionarissen meent dat de rol van buurtregisseur bijgedragen zou 
kunnen hebben aan de daling van de criminaliteit. Ten eerste heeft de buurtregisseur een 
rol in het eerder besproken buurtveiligheidsteam. Daarnaast noemen twee agenten dat de 
toename van het aantal huisbezoeken door de buurtregisseur, nadat een persoon in contact 
is gekomen met de politie, ervoor zorgt dat de daders meer op het rechte pad blijven. Er 
wordt beter in de gaten gehouden of deze personen zich houden aan de schorsende voor-
waarden zoals die door het openbaar ministerie zijn opgelegd.

Top 600
Negen professionals menen dat de Aanpak Top600 een positieve bijdrage levert met 
betrekking tot de jeugdcriminaliteit in Amsterdam. Volgens enkele van deze professionals 
is de aanpak succesvol vanwege de gehanteerde systematiek aangezien, naast de dader, ook 
ingezet wordt op de gezinnen waarin de dader opgroeit. Volgens een van de agenten zijn 
de Netwerk Interventie Teams hierbij van grote waarde. Deze teams bouwen dossiers op 
met betrekking tot deze criminele jeugdigen en bekijken samen met partners welke aan-
pak het meest effectief zou kunnen zijn.
De Aanpak Top600 wordt door diverse professionals genoemd als aanpak die een positie-
ve werking heeft op de daling van het aantal aangehouden jeugdige verdachten. Een van 
de agenten heeft kritiek op de afstraffing van de personen, zij zouden te licht gestraft wor-
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den: “Deze jongens komen niet voor niets op de lijsten en kiezen duidelijk voor de criminaliteit”. 
Hij vindt dat de rechter in een eerder stadium een onvoorwaardelijke straf met proeftijd 
op moet leggen, waarbij de verdachte zijn afspraken, bijvoorbeeld volgen van scholing of 
therapie, moet nakomen. “Nu gaat het voor deze doelgroep veel te makkelijk en duurt het veel 
te lang voordat zij echt deksel op de neus krijgen”, zo stelt deze agent.

Preventie op school
Vijf professionals gaan in op het belang van voorlichting, interventies en toezicht op scho-
len. Ook hier is het onderscheid te maken tussen preventieve en repressieve acties/maatre-
gelen. Twee agenten gaan in op het geven van voorlichting op scholen over criminaliteit en 
hoe kinderen hiermee om kunnen gaan. Deze agent vertelt dat in haar wijkteam school-
voorlichting wordt gegeven aan alle groepen 8 van de basisschool en op 3 middelbare 
scholen. Het gaat om dagen “waarbij scholieren echt gaan nadenken over criminaliteit en wat 
het met je doet”, zo stelt een van deze agenten. 

Een combinatie van preventie en repressie bundelt zich in het ‘schoolveiligheidsteam’. 
Een samenwerking tussen de politie, school en Bureau Leerplicht Plus. Volgens twee pro-
fessionals dragen deze teams bij aan de afname van de criminaliteit. Zo komen deze teams 
snel in actie bij eventueel verzuim en hinderlijk gedrag van jongeren. Hierdoor wordt 
schooluitval verminderd en potentieel crimineel gedrag al snel in de kiem gesmoord, zo 
stellen deze professionals.

Overige maatregelen
Een drietal professionals uit het repressieve veld noemt maatregelen die verder niet of 
nauwelijks omschreven worden. Dit zijn de aanpak overlastgevende multiprobleemgezin-
nen (OMPG), Prokid: een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij 
twaalfminners en buurtwerk door professionals of burgers.

5.2. Hulpverlening, zorg, beleid en onderwijs (n=18)
In totaal hebben achttien professionals uit het veld van hulpverlening, zorg, beleid en 
onderwijs2 de mail ingevuld geretourneerd. In deze paragraaf worden de bevindingen uit 
de verkregen informatie beschreven. De paragraaf is opgebouwd aan de hand van de vra-
gen uit de mail. Achtereenvolgens wordt beschreven of de respondenten de daling waarne-
men/herkennen, welke verklaringen zij hiervoor hebben en welke maatregelen/aanpakken 
hier mogelijk aan bijgedragen hebben.

5.2.1. Herkennen of waarnemen van de daling
Een twaalftal professionals uit het veld van hulpverlening, zorg, beleid en onderwijs her-
kent de daling van het aantal jeugdige verdachten (zie tabel 5.3). De daling wordt voorna-
melijk gemerkt doordat: ‘ het aantal meldingen, verwijzingen en aanvragen hulpverleningen 
met ongeveer een derde gedaald is in de laatste zes jaar’, ‘ de inhoud van de aanmeldingen veran-
dert: meer psychiatrische problematiek op de voorgrond en minder het delict’, omdat zij dit ‘ horen 
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van partners uit het veld’, ‘er een daling te zien is in jeugdreclasseringmaatregelen’, ‘omdat dit 
blijkt uit de Factsheet jeugdcriminaliteit’, ‘ het blijkt uit observaties van de politie en de mening 
van bewoners en professionals’.

Een zestal herkent geen daling maar ziet daarentegen ook geen stijging. Enkelen van hen 
zeggen geen zicht te hebben op de cijfers met betrekking tot het aantal aangehouden ver-
dachten. Een tweetal personen stelt dat de daling of stijging afhankelijk is van de buurt 
of wijk. Zo stelt een van de professionals dat in stadsdeel Zuidoost er binnen de groep 
zestien- tot en met tweeëntwintigjarigen sprake is van ‘schooluitval, geen werk en toch het 
zoeken van mogelijkheden om aan geld te komen’. De daling van het aantal aangehouden 
minderjarigen lijkt voor deze professionals moeilijk te rijmen met de dagelijkse praktijk 
waarin zij dagelijks verkeren: “Ik heb een klas van 25 leerlingen waarvan er drie, in twee jaar 
tijd, overdag naar school gingen maar ’s avonds in een jeugdinrichting zaten”. Een andere pro-
fessional ziet nog veel criminaliteit onder jongens in grote Marokkaanse gezinnen.

Tabel 5.3. Herkennen de respondenten de daling?

N %

Ja 12 67

Nee 0 0

Anders 6 33

Totaal 18 100

5.2.2. Verklaringen
De 19 professionals van de politie en het openbaar ministerie noemen verklaringen die 
onderverdeeld kunnen worden in de verschillende categorieën. In deze subparagraaf wor-
den de categorieën besproken.

Ketenaanpak

Zeven professionals stellen dat de daling van het aantal aangehouden jeugdige verdach-
ten voortkomt uit de samenhangende aanpak in de veiligheidshuizen. Een aantal van hen 
noemt specifiek ‘ de combinatie van preventie en repressie’ als succesfactor van deze werk-
wijze. Een van de professionals stelt dat er, in de afgelopen jaren, veel is geïnvesteerd 
‘ in functies als zorgcoördinatoren, jeugdnetwerken en aanpak van jeugdgroepen’. Volgens een 
andere professional zorgt de samenhangende aanpak ervoor dat alle partners ‘ één strate-
gie en tactiek’, op meerdere deelniveaus (individu, gezin buurt) hanteren. “Hierdoor voelen 
jongeren zich aan alle kanten hetzelfde benaderd door de overheid. Die aanpak werpt nu zijn 
vruchten af ”, aldus deze professional.
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Demografie
Een van de professionals stelt dat de daling mogelijk te verklaren is doordat er minder 
jongeren zijn.

Preventie
Openbare ruimte
Twee respondenten opperen dat toezicht binnen de openbare ruimte beter is georgani-
seerd. Dit door de inzet van ‘straatcoaches’,’camera’s’ en een ‘ beter lichtplan’.

ProKid-zorgmeldingen vanuit politie naar GGD
Een medewerker van de GGD stelt dat er “veel meer preventieve meldingen van de poli-
tie de opvolging krijgen die ze verdienen”. In de gemeente Amsterdam worden ProKid-
zorgmeldingen vanuit de politie doorverwezen naar Vangnet Jeugd van de GGD. Volgens 
deze professional heeft de GGD in het afgelopen jaar bijna drie duizend meldingen van 
de politie ontvangen. “Ik denk dat het van belang is dat op lichtere en vage meldingen gerea-
geerd wordt in het kader van preventie”, aldus deze professional.

Buurt-, welzijns- en jongerenwerk
“Ambulant jongerenwerk speelt ook een rol in de daling van criminaliteit”, aldus een van de 
professionals. Zo maken jongerenwerkers het ongewenste gedrag van jongeren bespreek-
baar en maken zij jongeren bewust van de invloed van groepsdruk. Een andere profes-
sional meldt dat preventieve aanpak van meiden- en moederwerk mogelijk bijdraagt aan 
de verklaring. Tot slot zouden buurtinitiatieven op het gebied van sport voor jongeren 
mogelijk een positieve bijdrage leveren. 

Overige verklaringen 
Professionalisering BJZ
Een van de professionals, werkzaam bij Bureau Jeugdzorg, oppert dat de professionalise-
ring binnen deze organisatie mogelijk heeft bijgedragen aan een daling van de jeugdcri-
minaliteit. Met name het werken met de ’delta-methode’ zou hier een bijdrage aan geleverd 
hebben. Daarnaast zouden ‘ interventies de laatste jaren geprofessionaliseerd’ zijn en is er meer 
geïnvesteerd in ‘samenwerking bij de aanpak van multiprobleemgezinnen (MPG) en overlast-
gevende multiprobleemgezinnen (OMPG) waardoor complexe zaken de aandacht krijgen die ze 
verdienen’.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Drie professionals geven verklaringen die vallen binnen maatschappelijke ontwikkelin-
gen in Amsterdam. Zo stelt een van hen dat de verhoogde sociale cohesie in de buurt of 
stadsdeel mogelijk een bijdrage levert aan de afname van het aantal jeugdige verdachten. 
Een andere professional stelt dat: “Opvoeding en normen en waarden meer aandacht hebben 
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gekregen de afgelopen jaren”. Tenslotte denkt een van hen dat mensen met een andere cul-
tuur “steeds meer evenwicht vinden tussen binnen en buiten”.

5.2.3. Maatregelen
In deze subparagraaf wordt beschreven welke toegepaste maatregelen of aanpakken, vol-
gens de professionals, een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugdcri-
minaliteit in de stad Amsterdam. 

Ketenaanpak
Zeven professionals noemen de samenwerking tussen de verschillende partners als een 
maatregel die bijdraagt aan de daling van het aantal aangehouden verdachten. Met name 
‘ de korte lijnen’ en de ‘snelle informatie voorziening’ tussen partners, zou een toegevoegde 
waarde zijn.

Gebiedsgerichte aanpak gemeente
De inzet van straatcoaches, blowverboden, alcoholverboden en samenscholingsverboden 
worden genoemd als maatregelen en aanpakken die zouden helpen binnen het publieke 
domein. Daarnaast stelt een van de professionals dat de gebiedsgerichte aanpak, die door 
de stadsdelen gehanteerd wordt, mogelijk een aandeel levert bij de afname van het aantal 
jeugdige verdachten. Volgens deze professional is deze aanpak ‘overstijgend aan de groeps-
aanpak’ en bestaat deze aanpak uit onder andere preventie (jongerenwerk, inzet op leer-
plicht, OKC’s), repressie (Aanpak Top600), zorg ( via de inzet van het Veiligheidshuis) en 
toezicht op straat (camera’s en straatcoaches).

Preventie
Gezinsaanpak
Een achttal professionals noemt specifiek de toegenomen aandacht voor gezinsaanpakken 
of aanpakken die gericht zijn op jongeren, maar waarbij het gezin betrokken wordt. Als 
voorbeelden worden genoemd: ‘Nieuwe Perspectieven’, ‘Nieuwe Perspectieven Plus’, ‘Nieuwe 
Perspectieven bij Terugkeer’, ‘Pilot West’, ‘Functional Family Therapy’ en ‘Functional Family 
Parole Services’. Volgens een van de professionals hebben deze programma’s ‘als een filter 
gewerkt’. “Voor een groot deel zijn de jongeren goed geholpen en niet meer met politie in aanra-
king gekomen. Het deel wat wel recidiveerde, kan met meer aandacht en zwaardere middelen 
verder aangepakt worden”, aldus deze professional.

Jongerenwerk
Een drietal professionals gaat specifiek in op de positieve invloed van jongerenwerk op 
de daling van het aantal aangehouden verdachten. Een van de genoemde aanpakken is 
de inzet van het Ambulant Jongeren Team (AJT). Dit team bestaat uit een medewerker 
van streetcornerwork en een medewerker van het jongerenwerk. Zij doen samen veldwerk 
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waarbij de jongerenwerker ‘doorleidt naar activiteiten en dagbesteding’ terwijl de medewerker 
van streetcornerwork zich bezighoudt met ‘cliënten met meervoudige problematiek (huisves-
ting, financieel, psychiatrie, arbeid)’, aldus een medewerker van streetcornerwork. De mede-
werker van streetcornerwork kan een begeleidingstraject aanbieden wanneer er sprake is 
van meervoudige problematiek. Volgens een van de andere professionals heeft het jonge-
renwerk veel gedaan aan ‘ kwaliteitsverbetering’ en wordt er meer pedagogisch gehandeld: 
“Dit kan hebben bijgedragen aan de daling”.

Naast bovenstaand team houdt het jongerenwerk zich ook bezig met ‘outreachend 
meidenwerk’. Volgens een professional behoren “ kwetsbare meiden die radicaliseren of cri-
mineel dreigen te worden” tot doelgroep van deze aanpak. Daarnaast worden jongeren 
perspectieven geboden op het gebied van school, arbeid, het vinden van een stageplek of 
zinvolle dagbesteding.

Individuele trajecten voor jongeren via gemeente
Een van de professionals stelt dat de gemeente de afgelopen jaren veel in trajecten voor 
jongeren heeft geïnvesteerd. Dit zijn trajecten die gericht zijn op talentontwikkelingen 
voor alle jongeren enerzijds. Anderzijds zijn dit de Bijzondere Trajecten Risicojongeren 
(Goal!, Edutainment, CATch, ENIP! en Tienermoeders) “waardoor ook jongeren met 
onhandig, onaangepast, overlastgevend en zelfs crimineel gedrag de gelegenheid kregen om zich-
zelf te ontwikkelen. De samenwerking met hulpverlening en toeleiding naar werk of school in 
deze projecten zorgde ervoor dat jongeren een reëel toekomstperspectief ontwikkelen, en minder 
geneigd zijn tot crimineel gedrag”, aldus deze professional. 

Ouder-KindCentra
Een professional noemt de Ouder-KindCentra als belangrijke plaats voor preventie en 
vroegsignalering.

Aanpak politie
Een achttal professionals denkt dat de Aanpak Top600, groepsaanpak of ‘treiteraanpak’ 
een positieve invloed heeft op de jeugdcriminaliteit. Zo is er, volgens een van deze profes-
sionals, “per dader een helder aanspreekpunt in de vorm van een regisseur, drie pijlers met dui-
delijk uitgangspunten en zijn de lijnen in het netwerk erg kort”. Daarnaast wordt deze aanpak 
genoemd omdat er aandacht is voor de rest van het gezin en met name voor “de broertjes en 
zusjes” van de betreffende persoon. Naast de Top600 worden ook de groepsaanpak en de 
treiteraanpak genoemd als goede maatregelen. 

Preventie op school 
Een zevental professionals gaat in op maatregelen op het gebied van scholing en verzuim. 
Vijf van hen stellen dat er steeds meer aandacht is voor het handhaven van de leerplicht. 
Onder andere de “samenwerking tussen de leerplichtambtenaren, scholen en de schoolarts bij 
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onduidelijk ziekteverzuim”, zou helpen om het verzuim terug te dringen. Twee van deze 
professionals opteren voor een nog hardere aanpak door ‘ hardere straffen voor verzuim’ en 
door ‘ leerkrachten of scholen te faciliteren zodat zij bij verdacht verzuim nog dezelfde dag bij de 
leerling op de stoep kunnen staan’. Volgens deze respondenten zouden leerlingen er nu nog ‘te 
makkelijk vanaf komen’.

Naast meer aandacht voor het verzuim is er volgens twee respondenten meer aan-
dacht voor schooluitval zonder het behalen van een startkwalificatie. “De gecentraliseerde 
aanpak van schooluitval” draagt hier aan bij, aldus een respondent. Daarnaast worden de 
samenwerking met en de inzet van de buurtregisseur van de politie als toegevoegde waar-
den genoemd. Uit de respons is niet op te maken hoe de gecentraliseerde aanpak of de 
buurtregisseur precies werkt.

Een docent beschrijft de werking van de zogenaamde ‘boppimentor’. Jongeren tus-
sen de tien en de achttien jaar, die regelmatig problemen hebben op school, thuis of met 
leeftijdgenoten komen in aanmerking voor een boppimentor. Deze biedt ondersteuning en 
hulp voor de jongeren en eventueel de betrokken ouders. Volgens de docent fungeert “de 
mentor als een soort rolmodel”. “Ze gaan soms op zoek naar werk en worden door hun mentor 
geholpen met politiegerelateerde zaken, hun schoolwerk of bijvoorbeeld het innemen van medicij-
nen (tegen adhd)”, aldus deze respondent.

Twee respondenten vinden dat de school een belangrijke rol heeft en voldoende gefa-
ciliteerd moeten worden om deze rol te vervullen. Volgens een respondent zijn scholen 
“slecht gefaciliteerd qua mankracht, deskundigheid en gebouw”. De andere respondent zegt ‘elke 
dag minstens 7 uur met jongeren te praten’ en contact te hebben met ouders en broers van 
bepaalde risicojongeren. Zij stelt dat er veel te weinig met de kennis van docenten gedaan 
wordt: “In twee jaar ben ik slechts 1 keer gebeld door een hulpverlener van de GGD die een 
vraag had over een leerling”. 

5.3.  Verdiepende bijeenkomsten
Er zijn twee verdiepende bijeenkomsten georganiseerd: een met vertegenwoordi-
gers van Amsterdamse ketenpartners en een met (externe) wetenschappers. Beide ses-
sies dienen zowel als groepsinterview – om nog openstaande vragen voor te leggen 
– én als fora om onderzoeksresultaten, die worden gepresenteerd aan de hand van een 
PowerPointpresentatie, te toetsen. In deze paragraaf worden de bevindingen uit de bijeen-
komsten beknopt beschreven.

5.3.1. Bijeenkomst met de Amsterdamse ketenpartners
In totaal hebben 16 ketenpartners de bijeenkomst bijgewoond. Allen hebben zij vanuit 
hun professie te maken met jeugd(criminaliteit). Hieronder een kort verslag van de hoofd-
lijnen en genoemde verklaring voor de stijging tot 2007 en de mogelijke daling na dit jaar.
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Mogelijke verklaring voor de piek in 2006-2007
Verschillende respondenten verklaren de piek in 2006-2007 door de focus en inzet die er 
op jongeren gepleegd is. Zo zou er sinds 2003 veel zijn gefocust op de jeugdaanpak met 
de jeugdige veelplegeraanpak, jeugdigen registeren in Amazone en het landelijk platform 
jeugdzaken. Vanaf 2006 zijn er jeugdagenten in wijkteams, een actieve portefeuillehou-
der jeugd en schoolveiligheidsprogramma’s. “Deze focus leidt tot meer aanhoudingen en meer 
activiteit”, aldus een van de respondenten. Daarnaast zijn in het jaar 2004 de ketenunits 
gestart in Amsterdam. Volgens een van de aanwezige politiefunctionarissen is er vanaf 
2004 meer aandacht voor jongeren bij de politie. “Vanaf 2005 programma gedraaid om col-
lega’s meer op jongeren te laten focussen, collega’s waren toen scherper op jeugd in zijn algemeen”, 
zo stelt deze politiefunctionaris.

Mogelijke verklaringen voor de daling
Ketenaanpak
Anderen noemen de focus op preventie en de ketenaanpak als een succesvol instrument 
wat mogelijk heeft bijgedragen aan de daling. Zo zou er vanaf 2005 veel meer geïnves-
teerd zijn op zorgmeldingen van jeugdigen en op de jonge aanwas van criminelen. Volgens 
een andere respondent dateren veel initiatieven vanaf begin 2000. Mogelijk dat deze initi-
atieven nu hun uitwerking hebben.

Verklaringen met betrekking tot de politie
De reden voor de daling lijkt niet zo eenvoudig te benoemen. Een van de respondenten 
noemt het gegeven dat de politie zich ging tussen 2006 en 2007 ging focussen op de 
kerntaken en bijvoorbeeld niet meer langs ging op scholen. De aandacht voor jeugd zou 
minder hoog worden geprioriteerd: “Bij de beschrijving van een jeugdgroep moet je als agent, 
minimaal Top600 of zware delicten kunnen benoemen, anders wordt het van tafel geveegd en 
wordt er geen aandacht aan besteed”, zo stelt een politiefunctionaris. Ook was er tot 2007 
een tienerteam dat zich strikt focuste op minderjarige verdachten, dat team is nu opge-
heven. Hierdoor is de opsporing op jeugd minder geworden en dan met name voor first 
offenders. De focus is meer komen te liggen op de veelplegers.

Daarnaast wordt ook genoemd dat agenten veel zaken ter plaatse afdoen met boe-
tes en de jongeren niet meer aanhouden. Een andere agent beaamt dit: “De grens van het 
toelaatbare is gedaald, een middelvinger is nu geen strafbaar feit meer, dan krijg je een bonnetje 
voor baldadigheid”. 

Registratie
Volgens twee politieagenten is het registratiesysteem van de politie (BVH) zeer gebruiks-
onvriendelijk. Daarnaast is er een specifiek informatiesysteem voor jeugdgroepen 
(DRAAI). Dit laatste systeem heeft veel met storingen gekampt. “Dat soort dingen zijn 
aanleiding geweest dat collega’s dachten, laat maar zitten”, zo stelt een van deze agenten.
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Lagere pakkans en aangiftebereidheid
Een van de respondenten stelt dat jongeren delicten plegen met een lage pakkans: “De 
pakkans van bijvoorbeeld drugsdelicten of diefstal door scooterdieven is laag”. Daarnaast zou de 
aangiftebereidheid niet hoog zijn, vooral bij jongeren onderling zou deze laag zijn: “Er is 
de kans op represailles en daarnaast is er het geloof dat de politie er niets aan kan doen ook klein”, 
zo stelt een van de respondenten.

De crimineel wordt slimmer
Volgens een van de aanwezigen klopt de stelling dat jonge criminelen steeds slimmer wor-
den: “Jongeren kennen alle opsporingsmethoden, vertellen alles tegen elkaar. Ze gaan standaard 
in hoger beroep. Ze zwijgen. Ze weten hoe je een zandkorrel in de strafrechtelijke molen moet 
gooien”. 

Preventie
Verschillende respondenten stellen dat er veel meer aandacht is voor voortijdig school-
verlaten en spijbelen. Zo zouden er betere contacten zijn tussen de politie en de zorg-
coördinatoren op school en is er meer kennis met betrekking tot problematiek met licht 
verstandelijk beperkte jongeren. Ook zouden organisaties zoals Spirit en Streetcornerwork 
beter geëquipeerd zijn om jongeren beter toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

5.3.2. Bijeenkomst met de wetenschappers
In totaal hebben vijf wetenschappers de bijeenkomst bijgewoond. Belangrijkste bevinding 
uit de bijeenkomst is dat de collega-wetenschappers zich voorzichtig tonen met het al te 
gemakkelijk trekken van de conclusie dat er sprake zou zijn van een daling. Om na te gaan 
hoe de recente periode moet worden geduid, zou het aantal jeugdige verdachten over een 
langere periode moeten worden bestudeerd. In onderstaande tekst staan enkele onderwer-
pen die aan bod zijn gekomen tijdens de bespreking.

Cijfermatige aspecten
Piek tussen 2006 en 2007 en daling
Een van de wetenschappers pleit voor enige voorzichtigheid met het benoemen van een 
piek. Volgens deze wetenschapper is het belangrijk om de cijfers over een langere periode 
te bekijken: “Ik geloof niet, zeker als je het over een lange termijn bekijkt, dat het heel sterk 
beïnvloed wordt door administratieve handelingen als registratie-effecten”. Volgens een andere 
wetenschapper is het wel zaak om deze punten in ieder geval te benoemen.

Daling
Een van de wetenschappers stelt dat de daling zich reeds voor 2007 heeft ingezet, namelijk 
vanaf 2005-2006. Deze cijfers moeten nog onderzocht worden voor de stad Amsterdam. 
Wanneer naar het aantal geregistreerde verdachten wordt gekeken, lijkt de daling al wat 
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eerder ingezet te zijn. Daarnaast zouden er verschillen zijn naar type afdoening: “De piek 
die naar 2007 geduwd wordt, zit ‘m vooral in taakstraffen en dergelijke, terwijl er rond deten-
tiestraffen een daling te zien is”, aldus een van de aanwezigen.

Verschillen tussen stadsdelen
Volgens een van de respondenten zou een deel van de verklaring te vinden in houdin-
gen, maatregelen en plannen. “Misschien zit er wat in natuurlijke variatie tussen verschillende 
stadsdelen. Verschillende aanpakken in stadsdelen, daarbij natuurlijk variatie gebruiken en dit 
relateren aan ontwikkelingen door de tijd heen”. Een van de andere wetenschappers stelt dat 
dit soort vragen alleen te beantwoorden is door het gebruik van cross-sectionele data.

Verschil tussen jongvolwassenen en minderjarigen
Een van de wetenschappers stelt dat het aandeel first offenders onder jongvolwassenen ver-
rassend hoog is. Dit zou deels te maken hebben met de gelegenheid die deze personen 
krijgen. Mogelijk hebben bepaalde projecten, zoals de inzet van buurtvaders en straat-
coaches, invloed op de cijfers. “Invloed op de manier waarop we daarnaar kijken, op neiging 
van politie op straat om wat te doen en wellicht ook op gedrag van mensen. Verschillen tussen 
minderjarigen en jongvolwassenen hebben ook te maken met onze houding, van hulpverleners 
en politie ten opzichte van jongeren”. Volgens deze wetenschapper zou deze houding meer 
terughoudend zijn: “De pedagogische aanpak is afwezig bij jongvolwassenen”. Er zou dus een 
verschil zitten in de benadering van de verschillende leeftijdscategorieën. 

Top600
“De daling kan niet liggen aan de Top600. Deze is pas anderhalf jaar in werking, terwijl de 
daling zich al in zet vanaf 2007”, zo stelt een respondent.

Hotshot en hotspot
Landelijk zou het aantal geweldsvormen aan het toenemen zijn, aldus een van de weten-
schappers. Dit zou mede komen door de focus van het beleid op dit gebied. Uit de litera-
tuur blijkt dat hotshot en hotspot werken. “In eerste instantie duwt deze werkwijze het aantal 
verdachten omhoog om later een afname te signaleren”, zo stelt een van de wetenschappers.

Preventie
Vroegsignalering
Een van de onderzoekers vraagt of het mogelijk is dat de effecten van vroegsignalering nu 
zichtbaar zijn. Enkele wetenschappers zeggen dat dit mogelijk zou kunnen zijn. Een van 
de wetenschappers vraagt zich af of de cijfers van jeugdzorg veranderen: “Vroegsignalering 
kan er ook toe leiden dat je kiest voor een ander traject dan het strafrechtelijk traject”. Volgens 
een van de onderzoekers lijken deze trajecten ook af te nemen. Volgens een andere weten-
schapper neemt het aantal kinderen met kinderbeschermingsmaatregelen echter niet af 
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maar juist toe: “Ontwikkelingen in de cijfers van kinderbeschermingsmaatregelen zijn vaak 
bijna een voorspeller van hardere criminaliteitscijfers”, zo stelt deze wetenschapper.

School
Volgens een van de wetenschappers is er sterk ingezet op het tegengaan van schoolver-
zuim. “Landelijke cijfers wijzen op een afname van schooluitval, ook in het VMBO en vooral 
MBO. Het verandert allemaal heel snel, ook de kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt”, zo 
stelt een andere wetenschappers. 

Kritiek op top 5 verklaringen
Een van de wetenschappers is kritisch ten aanzien van de verklaringen die voortkomen 
uit de top 5, aangezien de gevraagde respondenten niet altijd goed ingevoerd zijn in cijfers 
en beleid. Een andere wetenschapper noemt de verklaringen “common sense”. Volgens deze 
respondent is het de vraag hoeveel waarde eraan gehecht moet worden.

Een van de veelgenoemde verklaringen is de ketenaanpak. Een van de wetenschap-
pers geeft aan dat samenwerking tussen partners zich erg lastig laat vertalen naar cijfers: 
“Meer overleg kun je nauwelijks kwantificeren”. Een andere wetenschapper is kritisch over 
verschillende aanpakken en overleggen zoals bijvoorbeeld het vroeg oppakken van zorg-
meldingen: “Eerder zorgmeldingen doen, zien we dat ergens terug in de cijfers? Ik waag het te 
betwijfelen”.

Alternatieve verklaringen 
Social media en verandering van tijdbesteding
Een van de wetenschappers wijst op een stuk uit het European Journal of Criminology over 
de verandering van tijdsbesteding. In Nederland zou het aantal internetgebruikers zeer 
hoog liggen. Een van de andere wetenschappers denkt dat het aantal uren, dat jongeren op 
internet zitten, toeneemt.

Gebruik toxische middelen
Twee wetenschappers gaan in op een onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd. Deze 
onderzoeker kijkt naar indicatoren en of er veranderingen zijn ontstaan in bepaalde toxi-
sche middelen, zoals lood. Bij jonge kinderen heeft lood een enorme invloed op de ontwik-
keling van hun executief functioneren, waardoor het planmatig en executief functioneren 
in de tienertijd daalt en jongeren agressie zouden ontwikkelen. Stedenbouwkundige ont-
wikkelingen zouden invloed gehad kunnen hebben, wanneer er bijvoorbeeld veel lood-
houdende verf of pijpleidingen zijn gebruikt.

Sociologische invalshoek
Een van de respondenten stelt dat verklaringen gezocht moeten worden in het algemene, 
oftewel ‘de sociologische invalshoek’. Hij vraagt zich echter af in hoeverre sociologische 
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verklaringen doorwerken op individueel gedrag. “Daar ben ik niet helemaal van overtuigd. 
We moeten ook longitudinaal kijken en naar casus kijken, omdat dat ons in staat stelt individu-
eel gedrag te observeren en te beoordelen. Kunnen we daar verklaringen in vinden? Volgens mij 
moeten we daar steeds op wijzen, al is het maar om bestuur en beleid te behoeden voor algemene 
verklaringen en aanpakken die geen uitwerking hebben op individueel/gezinsniveau omdat ze 
daar geen betrekking op hebben”. 

Volgens een van de wetenschappers is het belangrijk om te kijken naar de domeinen 
demografie, economische ontwikkelingen en sociale ontwikkelingen. Het CBS is bezig 
om voor alle verdachte jeugdigen een aantal achtergronden en kenmerken op individueel 
niveau te koppelen.

Eindnoten
1. De ‘top 5’ van verklaringen is samengesteld door de antwoorden van de professionals te classificeren en turven. Personen 

hebben ook meerdere verklaringen kunnen geven en een aantal heeft ook geen verklaring gegeven. Daardoor tellen 
percentages niet op.

2. Spirit, de Bascule, MEE Amstel en Zaan, Raad voor de Kinderbescherming, Combiwel, Bureau Jeugdzorg, William 
Schrikker Groep, GGD, Streetcornerwork, Gemeente Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, docent vervolgonder-
wijs.





Bijlagen 119

Bewoners van Amsterdamse buurten en wijken zijn in het onderzoek uiteraard niet buiten 
beeld gelaten. In winkelcentra/winkelgebieden verspreid over de stad zijn straatgesprek-
ken gevoerd met burgers. Het gaat hier om aanvullend deelonderzoek waarvan de resul-
taten in dit hoofdstuk worden gepresenteerd. Bevindingen en conclusies in dit hoofdstuk 
zijn:

1. Slechts 12,6 procent van de respondenten herkent het beeld van een dalend 
niveau van jeugdcriminaliteit in zijn buurt. Volgens 19,4 procent van de respon-
denten is er in hun buurt geen sprake van een daling van de jeugdcriminaliteit, 
maar zou er juist een stijging te bemerken zijn. Een groot deel van de respon-
denten (48,1%) geeft echter aan dat de situatie rondom jeugdcriminaliteit in hun 
ogen stabiel is gebleven. Hiermee worden geen uitspraken gedaan over het cri-
minaliteitsniveau.

2. Op de vier geselecteerde hotspots geven meer respondenten aan het beeld van 
dalende jeugdcriminaliteit in hun buurt te herkennen in vergelijking met het 
overallpercentage dat dit bemerkt (18,4% in vergelijking met 12,6%). 

3. Een relatief klein aantal bewoners (6,8%) van de ‘spots’ geeft aan het beeld van 
een dalende jeugdcriminaliteit in hun buurt te herkennen.

4. Overlast van hangjeugd wordt zeer veel genoemd als antwoord op de vraag 
welke vormen van jeugdcriminaliteit bewoners als dalend ervaren indien zij een 
dalende trend van jeugdcriminaliteit in hun buurt herkennen. In de als hotspots 
geselecteerde buurten lopen de genoemde vormen meer uiteen en zijn deze over 
het algemeen ernstiger van aard gemeten aan de hand van de gestelde strafmaat.

5. Tijdens de straatinterviews noemen bewoners de volgende verklaringen voor een 
daling van de jeugdcriminaliteit in hun buurt:

 � Cameratoezicht
 � Optreden politie
 � Inzet straatcoaches
 � Aanpak Deelraden
 � Actief buurtwerk
 � Snelrecht
 � Ouder worden van delinquente jongeren
 � Verandering bevolkingssamenstelling
 � Stadsvernieuwing
 � Verbeterde integratie allochtone bevolkingsgroepen
 � Inzet moskee
 � Verplaatsing

Bijlage 6: 
In gesprek met bewoners: straatinterviews
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6.1  Opzet
Winkelcentra, winkelgebieden en supermarkten zijn een voorname en laagdrempelige 
‘vindplaats’ van allerhande buurtbewoners. De straatinterviews hebben plaatsgevonden in 
buurten waar, in de afgelopen jaren, sprake is geweest van relatief veel en relatief weinig 
jeugdcriminaliteit. 

Het betrof bij de straatinterviews een ter plaatse afname van korte en praktische vra-
genlijsten met ook een aantal open vragen (zie bijlage 9). De gesprekken hebben in de 
middaguren plaatsgevonden in januari en begin februari 2013.1 Per locatie zijn tenmin-
ste 25 straatinterviews afgenomen. Nadrukkelijk gaat het hierbij om een analyse waarbij 
geen aselectieve steekproef hoefde te worden nagestreefd. We zijn ons ervan bewust dat 
sommige waarnemingen en ervaringen van burgers heel lokaal kunnen zijn en niet altijd 
representatief voor alle stadsbewoners. Om deze reden kiezen we voor een vergelijking 
met Amsterdamse bevolkingsonderzoeken (zie bijlage 1). Om de vergelijking te optimali-
seren, hebben we in bij de straatinterviews een aantal (letterlijk overgenomen) vragen uit 
de reeds bestaande statistische bevolkingsonderzoeken gehanteerd.

6.2.  Straatinterviews

6.2.1. Daling van de jeugdcriminaliteit?
Tijdens de straatinterviews is bewoners erop gewezen dat uit cijfers van de gemeente 
Amsterdam en de politie blijkt dat het aantal aangehouden jongeren dat zich schuldig 
heeft gemaakt aan overlast of criminaliteit is gedaald. Er zou dus gesproken kunnen wor-
den van een daling van de jeugdcriminaliteit. Slechts 12,6 procent herkent dit beeld in zijn 
of haar buurt. Volgens 19,4 procent van de respondenten is er in hun buurt geen sprake van 
een daling van de jeugdcriminaliteit, maar zou er juist een stijging te bemerken zijn. Een 
groot deel van de respondenten (48,1%) geeft echter aan dat de situatie rondom jeugdcri-
minaliteit in hun ogen stabiel is gebleven. Hiermee worden geen uitspraken gedaan over 
het criminaliteitsniveau. Ongeveer een vijfde van de respondenten (19,9%) geeft aan geen 
antwoord te kunnen geven op de vraag of zij het beeld van een daling van de jeugdcrimi-
naliteit herkennen in hun buurt. 

Tabel 6.1. Herkenning van beeld daling jeugdcriminaliteit in de buurt

N %

Nee 40 19,4

Ja 26 12,6

Situatie stabiel 99 48,1

Weet niet 41 19,9

Totaal 206 100
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‘Hotspots’
Op de vier geselecteerde ‘hotspots’ geven meer respondenten aan het beeld van dalende 
jeugdcriminaliteit in hun buurt te herkennen in vergelijking met het overallpercentage 
dat dit bemerkt (18,4% in vergelijking met 12,6%). In de Indische Buurt West in stads-
deel Oost en in Bijlmer Centrum in Zuidoost is de herkenning het grootst (30,8% en 
23,1%). Echter, slechts 3,8 procent van de geïnterviewde bewoners van Buikslotermeer in 
stadsdeel Oost ziet een daling van de jeugdcriminaliteit in zijn of haar buurt. In contrast 
met het voorgaande wordt in de hotspots ook door een relatief groot aantal geraadpleeg-
de bewoners een stijging van de jeugdcriminaliteit gerapporteerd in vergelijking met het 
overall beeld (26,2% in vergelijking met 19,4%). Over het algemeen zien de bewoners van 
de ‘hotspotbuurten’ een stabiele situatie rondom jeugdcriminaliteit (37,9%). Uitzondering 
hierop vormt de Indische Buurt West in stadsdeel Oost. Hier geeft slechts 15,4 procent 
procent van de respondenten aan dat er sprake is van een stabiele situatie. 

Tabel 6.2. Herkenning van beeld daling jeugdcriminaliteit in de buurt – ‘hotspots’

Zuidoost: 
Bijlmer Centrum  

N=26

Noord: 
Buikslotermeer

N=26

Oost:  Indische 
Buurt West

N=26

Nieuw-West: 
Slotervaart 

N=25

Totaal 
‘Hotspots’ 

N=103

Nee 19,2% 30,8% 30,8% 24% 26,2%

Ja 23,1% 3,8% 30,8% 16% 18,4%

Situatie stabiel 46,2% 50% 15,4% 40% 37,9%

Weet niet 11,5% 15,4% 23,1% 20% 17,5%

‘Spots’
De resultaten van de straatinterviews op de ‘spots’ laten een tweedeling zien als het gaat 
om de herkenning van het beeld van een dalende jeugdcriminaliteit bij bewoners. In de 
Apollobuurt in stadsdeel Zuid en in Middenmeer in Oost geeft een ruime meerder-
heid van de respondenten aan een stabiele situatie rondom jeugdcriminaliteit te signale-
ren, respectievelijk 84,6 en 80 procent. In Sloter- en Riekerpolder in Nieuw-West en de 
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt in stadsdeel West zijn de uitkomsten minder eendui-
dig. Bijna een vijfde van de geraadpleegde bewoners geeft aan het idee te hebben dat de 
jeugdcriminaliteit stijgende is in hun buurt, namelijk 19,2 procent in zowel de Sloter- en 
Riekerpolder als in de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Volgens 34,6 procent van de 
respondenten in de Sloter- en Riekerpolder en de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is 
de situatie stabiel.

 Een relatief klein aantal bewoners (6,8%) van de ‘spots’ geeft aan het beeld van een 
dalende jeugdcriminaliteit in hun buurt te herkennen. In de Apollobuurt in Zuid vindt 
zelfs geen enkele herkenning van dit beeld plaats onder respondenten. Dit hoeft geenszins 
op een negatieve situatie te duiden, aangezien dit resultaat een stabiel laag jeugdcrimina-
liteitsniveau niet uitsluit. 
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Tabel 6.3. Herkenning van beeld daling jeugdcriminaliteit in de buurt – ‘spots’ 

Zuid:
Apollobuurt 

N=26

Oost:
Middenmeer 

N=25

Nieuw-West:
Sloter-/Rieker-

polder 
N=26

West: 
Spaarndammer-/
Zeeheldenbuurt 

N=26

Totaal 
‘Spots’
N=103

Nee 3,8% 8% 19,2% 19,2% 12,6%

Ja 0% 8% 7,7% 11,5% 6,8%

Situatie stabiel 84,6% 80% 34,6% 34,6% 58,3%

Weet niet 11,5% 4% 38,5% 34,6% 22,3%

6.2.2. Vormen van jeugdcriminaliteit
Een begrip als jeugdcriminaliteit blijkt tijdens de straatinterviews voor bewoners lastig te 
definiëren. Naast een subjectieve invulling van het begrip hebben we ook te maken met 
een subjectief oordeel over het voorkomen van criminaliteitsvormen gepleegd door jeug-
digen.2 Desalniettemin is tijdens de straatinterviews als vervolgvraag op de trend (daling 
herkenbaar/daling niet herkenbaar (stijging) /stabiele situatie) van jeugdcriminaliteit aan 
respondenten gevraagd naar specifieke vormen van jeugdcriminaliteit waaraan zij deze 
trend menen te herkennen. 

Figuur 6.1. Dalende vormen van jeugdcriminaliteit

Zuidoost: Bijlmer Centrum Bedreiging
Diefstal
(Drugs)overlast van hangjeugd
Geluidsoverlast 
Vernieling

Noord: Buikslotermeer Geluidsoverlast 
Overlast van hangjeugd

Oost: Indische Buurt West Auto-inbraak 
Beroving 
Diefstal: o.a. fietsen- en winkeldiefstal 
Overlast van hangjeugd
Tasjesroof
Vernieling

Nieuw-West: Slotervaart Inbraak 
Overlast van hangjeugd
Vernieling
(Winkel)diefstal

Zuid: Apollobuurt3 -

Oost: Middenmeer Overlast van hangjeugd

Nieuw-West: Sloter-/Riekerpolder Overlast van hangjeugd
Overvallen

West: Spaarndammer-/Zeeheldenbuurt Diefstal
Overlast van hangjeugd
Vandalisme
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In totaal geeft 12,6 procent van de respondenten aan het beeld van een dalend niveau van 
jeugdcriminaliteit in hun buurt te herkennen. Om welke vormen van jeugdcriminaliteit 
gaat het hierbij? Onderstaand schema geeft per buurt een overzicht van door bewoners 
genoemde gedaalde vormen van jeugdcriminaliteit.

Overlast van hangjeugd wordt zeer veel genoemd als antwoord op de vraag welke 
vormen van jeugdcriminaliteit bewoners als dalend ervaren. In de als ‘hotspots’ geselec-
teerde buurten4 lopen de genoemde vormen meer uiteen en zijn deze over het algemeen 
ernstiger van aard gemeten aan de hand van de gestelde strafmaat. Uitzondering vormt 
Buikslotermeer in stadsdeel Noord. Hier worden relatieve lichte vormen genoemd, ver-
gelijkbaar met de genoemde vormen op de ‘spots’.5 In vergelijking met overige ‘hotspots’ 
rapporteren bevraagde bewoners van Buikslotermeer overigens relatief weinig een daling 
van de jeugdcriminaliteit te herkennen in hun buurt (3,8%). 

Een ruime meerderheid van de respondenten (48,1%) rapporteert een stabiele situatie 
rondom jeugdcriminaliteit in zijn of haar buurt. Hiermee worden geen uitspraken gedaan 
over het criminaliteitsniveau. Een respondent die aangeeft in de afgelopen jaren een zeer 
kleine mate jeugdcriminaliteit te signaleren en momenteel geen verandering bemerkt, 
wordt als stabiel gescoord. Echter, een bewoner die een constant, maar hoog criminali-
teitsniveau in zijn of haar buurt bemerkt, ziet tevens een stabiele trend. Figuur 6.2 geeft de 
vormen van jeugdcriminaliteit per buurt weer die bewoners noemen indien zij de jeugdcri-
minaliteit als stabiel beoordelen. 

Figuur 6.2. Stabiele vormen van jeugdcriminaliteit

Zuidoost: Bijlmer Centrum Overlast van hangjeugd
Diefstal 
Geluidsoverlast 
Vervuiling van openbare ruimte

Noord: Buikslotermeer Overlast van hangjeugd 
Vernieling 
Drugshandel

Oost: Indische Buurt West Vernieling 
Diefstal

Nieuw-West: Slotervaart Overlast van hangjeugd

Zuid: Apollobuurt Fietsendiefstal 
Geluidsoverlast 
Overlast van hangjeugd 
Vernieling

Oost: Middenmeer Overlast van hangjeugd 
Vervuiling van openbare ruimte 
Geluidsoverlast

Nieuw-West: Sloter-/Riekerpolder Overlast van hangjeugd 
Diefstal 
Vernieling 
Vervuiling van openbare ruimte

West: Spaarndammer-/Zeeheldenbuurt Overlast van hangjeugd
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Tussen de ‘hotspots’ en ‘spots’ zijn er geen opmerkelijke verschillen te bemerken. 
Nogmaals, het gaat hier puur om het duiden van een trend en niet om het duiden van 
een niveau. ‘Overlast van hangjeugd’ en ‘vernieling’ worden het meest genoemd tijdens 
de straatinterviews door bewoners die het niveau van jeugdcriminaliteit in hun buurt als 
stabiel beoordelen.

Bijna een kwart van de bevraagde bewoners (19,4%) antwoordt met ‘nee’ op de vraag 
of zij het beeld van een dalend niveau van jeugdcriminaliteit in hun buurt herkennen. 
Deze groep bewoners ziet een verslechtering van de situatie. Hierbij worden over het 
algemeen uiteenlopende (door bewoners als zodanig geclassificeerde) vormen jeugdcri-
minaliteit genoemd. Wanneer de ‘hotspots’ worden vergeleken met de ‘spots’ blijkt dat 
respondenten woonachtig in ‘hotspots’ de door hen gesignaleerde stijging van het niveau 
van jeugdcriminaliteit doorgaans menen af te leiden uit ernstiger vormen van jeugdcrimi-
naliteit dan bewoners van ‘spots’. Zowel op de ‘hotspots’ als op de ‘spots’ is de ernst van 
de gerapporteerde criminaliteit groter dan door buurtbewoners gerapporteerde stabiele of 
dalende vormen van jeugdcriminaliteit.6 Figuur 6.3 geeft een overzicht. 

Figuur 6.3. Stijgende vormen van jeugdcriminaliteit

Zuidoost: Bijlmer Centrum Diefstal 
Drugshandel 
Geluidsoverlast 
Overlast van hangjeugd 
Vernieling 
Vervuiling van openbare ruimte Vuurwapengeweld 
Woninginbraak 
Woningovervallen

Noord: Buikslotermeer Overlast van hangjeugd 
Overvallen 
Vernieling 
Vervuiling van openbare ruimte 
Winkeldiefstal 
Woninginbraak

Oost: Indische Buurt West Auto-inbraak 
Drugshandel  
(Fietsen)diefstal  
Overlast van hangjeugd 
Tasjesroof 
Vernieling

Nieuw-West: Slotervaart (Fietsen)diefstal 
Overlast van hangjongeren Overvallen 
Vernieling 
Vervuiling van openbare ruimte

Zuid: Apollobuurt Overlast van hangjeugd

Oost: Middenmeer Overlast van hangjeugd 
Vervuiling van openbare ruimte
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Nieuw-West: Sloter-/Riekerpolder Overlast van hangjeugd Overvallen 
Tasjesroof 
Vernieling 
Vervuiling van openbare ruimte 
Woninginbraak

West: Spaarndammer-/Zeeheldenbuurt Overlast van hangjeugd 
Tasjesroof 
Vervuiling van openbare ruimte 
(Woning)inbraak

6.2.3. Verklaringen 
Indien bewoners tijdens de straatinterviews aangaven een daling van de jeugdcriminaliteit 
in hun buurt te herkennen, is gevraagd naar de vermoedelijke oorza(a)k(en) hiervan. In het 
geval dat respondenten hierbij niet ingingen op initiatieven is hier specifiek naar gevraagd, 
evenals naar bij deze initiatieven betrokken instanties. Bewoners noemden de volgende 
verklaringen:

 � Cameratoezicht
“Cameratoezicht is er nog niet zo lang, maar sindsdien is het echt verbeterd” (Bewoner 
Indische Buurt West). 

 � Optreden politie 
“De politie zit overal bovenop. Als je nu wat flikt, ga je gewoon de bak in. Dat was vroe-
ger echt wel anders hoor” (Bewoner Indische Buurt West). “Er is meer politie op straat. De 
politie moet nog wel meer contact zoeken” (Bewoner Sloter- en Riekerpolder). “De poli-
tie let goed op” (Bewoner Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt). “Er is meer toezicht door 
politie” (Bewoner Slotervaart). “De politie reageert goed op klachten en spreekt de jongeren 
aan. Dat helpt” (Bewoner Buikslotermeer). “Ik denk dat iemand er iets van gezegd heeft, 
de wijkagent ofzo” (Bewoner Middenmeer). “De politie surveilleert volgens mij wat meer. 
En dan gaat die jeugd wel weg” (Bewoner Bijlmer Centrum). 

 � Inzet Straatcoaches
“Je hebt ook straatcoaches hier die die gasten aanspreken. Ik denk dat dit wel helpt” 
(Bewoner Indische Buurt West). 

 � Aanpak Deelraden
“Door het samenscholingsverbod” (Bewoner Bijlmer Centrum). 
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 � Actief buurtwerk
“De komst van het buurthuis” (Bewoner Sloter- en Riekerpolder). “Ik woon hier al mijn 
hele leven en het gaat echt beter hier in de buurt. […] Er zijn meer activiteiten voor de jon-
geren hier in de buurt. Ze gaan dus minder rotzooi uit halen” (Bewoner Spaarndammer- 
en Zeeheldenbuurt). 

 � Snelrecht
“Misschien dat snelrecht een rol speelt” (Bewoner Bijlmer Centrum). 

 � Ouder worden van delinquente jongeren

 � Verandering bevolkingssamenstelling
“Je kunt hier nu echt geen woning meer kopen als je geen knaken hebt. Er komen nu gezin-
netjes hier wonen. Je ziet de bevolking langzaam veranderen, dus ik denk dat dit wel 
uit-maakt” (Bewoner Indische Buurt West). “De mensen die hier wonen, veranderen. […] 
[De woningbouwvereniging, red.] ging de sociale huurwoningen verkopen. Sindsdien 
gaan huizen in de vrije sector en komen er nieuwe mensen. Ik heb dit in de afgelopen 
zeven jaar zeker zien gebeuren” (Bewoner Indische Buurt West). “Er zijn veel nieuwe 
bewoners” (Bewoner Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt). “De samenstelling van de 
buurt verandert” (Bewoner Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt). 

 � Stadsvernieuwing
“Je ziet dat ze [gemeente] de buurt hier opknappen” ( Bewoner Indische Buurt West). 
“Sommige delen van de buurt zijn opgeknapt, het winkelcentrum ook” (Bewoner Bijlmer 
Centrum). “Hier rond dit winkelcentrum is veel verbouwd. Het is opener geworden, er 
zijn bosjes weggehaald. Alles is zichtbaarder en er zijn minder donkere hoekjes” (Bewoner 
Bijlmer Centrum). 

 � Verbeterde integratie allochtone bevolkingsgroepen

 � Inzet moskee
“Nu gaat het beter. We zijn beter geïntegreerd en daarnaast doet de moskee ook heel veel om 
de jongeren op het rechte pad te houden. Ik denk dat de moskee heel belangrijk is” (Bewoner 
Slotervaart). 

 � Verplaatsing
“Misschien zitten de dieven op andere plekken nu” (Bewoner Bijlmer Centrum).  
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Eindnoten
1. De straatinterviews hebben plaatsgevonden onder veelal winterse weersomstandigheden. De gemiddelde temperatuur 

tijdens de enquêtedagen komt uit om 0.6 °C. Dit kan invloed hebben gehad op de selectie van respondenten. Zo is 
denkbaar dat ouderen de straat niet opgaan in verband met gladde trottoirs en bevroren weggedeelten. 

2. Om dit enigszins te ondervangen, vergelijken we de gerealiseerde steekproef met Amsterdamse bevolkingsonderzoeken, 
zie bijlage 1.

4. Bijlmer Centrum, Buikslotermeer, Indische Buurt West en Slotervaart. 
5. Apollobuurt, Middenmeer, Sloter- en Riekerpolder en Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. 
6. Beoordeeld aan de hand van de strafmaat.
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Op hoofdlijnen
Om ook jongeren aan het woord te laten over de vraag of zij een daling van de jeugdcri-
minaliteit ervaren en om met hen op zoek te gaan naar mogelijke verklaringen is op advies 
van de gemeente Amsterdam door ons contact gezocht met Diversion. Diversion is een 
Amsterdams bureau dat onder andere een goed netwerk heeft binnen het onderwijs en 
gebruikmaakt van Peer Education als methodiek.1

In de periode van 14 februari tot en met 5 maart 2013 is door vier onderzoekers 
(HBO- en WO-studenten) die werken als peer educator bij Diversion in tweetallen een 
tiental onderzoekslessen uitgevoerd op zes verschillende scholen verspreid over de stad. 
Aan de lessen hebben in totaal 186 leerlingen deelgenomen. Van hen zaten er 120 op het 
VMBO, 19 op het HAVO, 24 op het VWO en 23 op het MBO.

Het onderwerp criminaliteit en onveiligheid spreekt tot de verbeelding bij de 
Amsterdamse jeugd, zo blijkt uit de lesverslagen die door Diversion zijn opgesteld.2

Over het algemeen blijkt dat de meeste jongeren niet echt merken dat er sprake is van 
een daling van het aantal jeugdige verdachten. Ze vinden overigens wel dat Amsterdam 
de laatste jaren veiliger is geworden. De meeste jongeren kunnen niet echt een verklaring 
geven voor de daling van het aantal jeugdige verdachten. Van die jongeren die dat wel 
kunnen, is de top vijf van meest genoemde verklaringen hierna weergegeven.

1. Criminelen worden steeds slimmer (en politie dommer)
2. Positief politiewerk (hotspots/ groepsaanpak/meer blauw op straat en beter/har-

der optreden)
3. Negatief politiewerk (focus politie ligt elders, politie doet niets, prioriteit)
4. Preventie: aanpak van wijken, sociale projecten, straatcoaches
5. Meer toezicht (onder andere camera’s)

Verdieping – de aanpak
Door het onderzoeksteam is in overleg met Diversion een onderzoeksles ontwikkeld. De 
uitvoering van de lessen lag in de handen van vier peer-to-peeronderzoekers 3 die, voordat 
zij in (wisselende) tweetallen de onderzoekslessen gaven, een korte projecttraining hebben 
gevolgd. In deze training vertelde een van de onderzoekers over het doel en de context van 
het onderzoek, werd de lesopzet besproken en werden praktische werkafspraken gemaakt. 

Bijlage 7:
In gesprek met jongeren: peilingen en
klassengesprekken scholieren
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In totaal zijn in tien lessen van twee lesuren (ongeveer anderhalf uur) leerlingen bevraagd 
aan de hand van een PowerPointpresentatie met vijf stellingen en één open vraag. In de 
klas was een notulist aanwezig die de reactie op de stellingen en het verloop van de les 
heeft opgetekend. 

De lesopzet was als volgt: 

Voorstelronde 
 � Peer-to-peeronderzoekers stellen zichzelf voor
 � Introductie onderwerp door bekijken filmpje en verkenning begrip criminaliteit 
 � Veiligheid creëren: alles mag gezegd worden, alles blijft anoniem 

Bespreken doel van de les 
 � Bespreken doel onderzoek
 � Bespreken participatie-insteek: jongeren als wetenschapper
 � Bespreken hoe stellingen worden behandeld 

Behandeling stellingen 
 � Telling stellingen

 – Eens / oneens / geen mening
 – Stelling 1: Er worden minder jongeren opgepakt voor criminaliteit in 

Amsterdam
 – Stelling 2: Amsterdam wordt veiliger
 – Stelling 3: Jongeren (12-18) vertonen meer crimineel gedrag dan jongvolwas-

senen (18-25)
 – Stelling 4: Jongeren (12-18) plegen andere strafbare feiten dan jongvolwas-

senen (18-25)
 – Stelling 5: Jongeren worden gewoon minder gepakt als ze iets strafbaars doen

 � Tussen stelling 1 en 2 wordt een sheet met achtergrondinformatie behandeld: 
wat zeggen de cijfers over de daling van jeugdcriminaliteit in Amsterdam?

 � Bij elke stelling worden de volgende drie vragen behandeld:
 – Waarnemingen van jongeren. Wat zien zij om zich heen gebeuren: wat zien 

zij op school, op straat, in hun buurt? Hoe denken leerlingen dat dat komt?
 – Ervaringsverhalen van jongeren. Wat maken jongeren zelf mee? En wat zien 

zij bij mensen in hun omgeving gebeuren? Hoe denken leerlingen dat dat 
komt?

 – Het oordeel van jongeren: wat vinden jongeren er van? Wat zijn de meningen 
van jongeren en wat zijn hun ideeën?
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Open vraag
 � Wat zou volgens jullie de reden kunnen zijn van de daling van het aantal jeug-

dige verdachten?
 – Bespreken vraag, discussie op gang brengen
 – Kaartjes uitdelen voor als leerlingen nog een idee of vraag kwijt willen
 – Eventueel klassikaal behandelen selectie kaartjes

Afsluiting
 � Aan de leerlingen wordt gevraagd of nog iets kwijt willen en/of onderzoekers 

nog iets vergeten zijn
 � Bedanken klas

Alle deelnemende scholen komen uit het scholennetwerk van Diversion. De scholen zijn 
geselecteerd op basis van interesse in deelname en beschikbaarheid tijdens de uitvoerings-
periode. Hierbij is zo veel mogelijk rekening gehouden met de spreiding over de stad en de 
diversiteit van de leerlingpopulatie (opleiding en etnische achtergrond). 

Verdieping – over de peer-to-peermethode
De onderzoekslessen zijn gegeven door zogenaamde peer-to-pee onderzoekers. Dit zijn 
maatschappelijk betrokken jongeren (HBO- en WO-studenten), die werken als peer edu-
cator bij Diversion. In die hoedanigheid worden ze ingezet binnen verschillende projec-
ten om onderwerpen die politiek gevoelig liggen, die in de culturele taboesfeer liggen of 
onderwerpen die door jongeren als saai of ver-van-hun-bed ervaren worden, boeiend en 
bespreekbaar te maken. Doordat de peer educators qua leeftijd en achtergrond dichterbij 
de leerlingen staan dan de reguliere docent, is er sprake van een gedeeld referentiekader. 
Dit zorgt ervoor dat leerlingen de informatie die zij krijgen van de peer educators eerder 
voor waar aannemen en de dialoog hierover aan willen gaan. Peer educators en peer-to-
peeronderzoekers fungeren als rolmodel, als iemand die een grote broer of zus zou kunnen 
zijn, tegen wie een jongere opkijkt, maar met wie hij/zij ook veel gemeen heeft. Iemand 
die de leerling later zou kunnen worden. Met als gevolg dat leerlingen eerder geneigd zijn 
persoonlijke of gevoelige informatie te delen. Dit wordt het ‘peer effect’ genoemd. 

In dit geval is er geen sprake van peer education in de klassieke zin, de peer-to-peeron-
derzoekers ‘leren’ de leerlingen immers niets. In ons geval fungeren zij vooral als gespreks-
leider of facilitator in de klas. Door jongeren/studenten zelf de onderzoekslessen te laten 
verzorgen, wordt een veilige en open sfeer gecreëerd waarin leerlingen worden gestimu-
leerd hun inzichten en meningen te delen. Daarnaast wordt met de geheel verzorgde les 
ook de drempel voor deelname weggenomen bij docenten die geen tijd hebben de les te 
verzorgen en te rapporteren. 
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De resultaten op een rij
Op zes Amsterdamse scholen voor VMBO, HAVO, VWO en MBO hebben in de peri-
ode 14 februari tot en met 5 maart 2013 in tien lessen 186 jongeren deelgenomen aan de 
klassengesprekken. De scholen staan in Nieuw-West, Oost en Zuid en van de leerlingen 
zitten er 120 op het VMBO, 19 op het HAVO, 24 op het VWO en 23 op het MBO.

De leerlingen – zowel jongens als meisjes en woonachtig in alle Amsterdamse stads-
delen –  zijn tussen de 14 en 26 jaar oud, waarbij de meesten van hen tussen de 14 en 18 
jaar oud zijn. 

In deze paragraaf geven we weer hoe de jongeren reageerden op de vijf stellingen en 
welke verklaringen ze aandragen voor de daling van het aantal jeugdige verdachten.

Stelling 1 – Er worden minder jongeren opgepakt voor criminaliteit in Amsterdam (n=181)

Mee eens Neutraal Oneens

12% 42% 46%

Het is opvallend dat het grootste deel van de jongeren de daling van het aantal jeug-
dige verdachten niet ervaart of zelfs het tegenovergestelde vindt dan wel dat jongeren het 
gewoon niet weten. Een aantal reacties:

 � “Het komt op je af. Je ziet het in winkels, je ziet het op straat. Er wordt minder 
opgepakt dan vroeger. Tegenwoordig zie je iemand drie flessen in zijn jas stop-
pen, maar hij wordt niet opgepakt.”

 � “Vroeger waren het er heel veel. Ik zag in mijn eigen buurt dat er mensen op 
werden gepakt. Tegenwoordig zie ik bijna niemand. Het is veranderd. Er is meer 
toezicht in de buurt. Straatcoaches. En een buurtregisseur. Hij is altijd op een 
buurt en alleen in een plek. Want als je politie ziet, dan doe je niet iets ergs.”

 � “Het is crisistijd, mensen hebben minder geld op zak. Ze gaan stelen, een over-
val plegen.”

Stelling 2 – Amsterdam wordt veiliger (n=178)

Mee eens Neutraal Oneens

38% 44% 18%

Bij deze stelling valt op dat de meeste jongeren hier geen mening over hebben, dan wel dat 
ze het ermee eens zijn. Een aantal reacties: 

 � “Op het Allebéplein, bij mij. Gewoon 11 uur in de ochtend, toen werd er een 
overval gepleegd. Het was iemand van de winkel zelf. De kluis was opeens weg! 
Niemand weet wie. Ik weet wel wie het gedaan heeft, maar ik ga het niet zeg-
gen. Ja, doei!”

 � “Ik zie vaker meer politie op straat. Bij mij in de straat ook. En ook ergens 
anders. Hier, in Transvaalbuurt.”
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 � “Als ik een avondje ga stappen op ’t Leidse of ’t Rembrandt dan is er zoveel poli-
tie dat er überhaupt niks kan gebeuren. Die politie is er omdat het er blijkbaar 
onveilig is.”

 � “Waarom ik Amsterdam veiliger vind tegen verkrachting, omdat er red light is.”
 � “Er zijn veel camera’s en veel politie, niet iedereen wordt gepakt, maar het wordt 

wel veiliger.”

Stelling 3 – Jongeren (12-18) vertonen meer crimineel gedrag dan jongvolwassenen (n=179)

Mee eens Neutraal Oneens

66% 26% 8%

De meeste jongeren die hebben deelgenomen aan de klassengesprekken zijn van mening 
dat twaalf- tot achttienjarigen meer criminaliteit vertonen dan jongvolwassenen (18-25). 
Een aantal reacties: 

 � “Pubers denken niet zo goed na.”
 � “Je kunt meer doen voordat je achttien bent, echt waar. Daarna is het gewoon 

klaar. Dan word je echt veel zwaarder beoordeeld.”
 � “Als je 18-25 bent, ben je ook bezig met volwassen worden. En 12-18, dan kom 

je er net in, snap je. 12-18 is gewoon pubergedrag. Ze denken niet na wat ze 
doen. Ze durven ook wat meer. En ze hebben misschien ook meer keuze, omdat 
ze uit huis kunnen gaan. Ze zijn wat vrijer. Ze zijn niet meer verplicht om naar 
school te gaan.”

 � “De jongeren gaan naar de jeugdzorg, de jongvolwassenen gaan naar de gevan-
genis. De straf is anders. Je gaat liever naar de jeugdzorg dan naar de gevange-
nis.”

Stelling 4 – Jongeren (12-18) plegen andere strafbare feiten dan jongvolwassenen (n=178)

Mee eens Neutraal Oneens

89% 8% 3%

In de optiek van de ondervraagde jongeren plegen twaalf- tot achttienjarigen andere en 
dan met name minder zware strafbare feiten dan de achttien- tot vijfentwintigjarigen. 
Een aantal reacties: 

 � “Jongeren van twaalf tot achttien jaar doen criminaliteit meer om stoer te doen 
en volwassenen meestal voor het geld.”

 � “Als je jong bent, ga je eerder fietsen en scooters pakken. Wanneer je ouder 
bent… je weet wat je te wachten staat. Je bent 18+ en je weet dat je zwaar wordt 
berecht. Dan denk je of ik ga voor een goede buit of je doet het niet meer. 
Jongvolwassenen doen het niet meer. Jongeren pakken gewoon meer de kleinere 
dingen.”
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 � “Jongeren van twaalf tot achttien jaar die stelen fietsen. Jongeren van 25 die 
doen overvallen. In de tijd van twaalf tot achttien jaar hebben ze fietsen gesto-
len, hebben ze ervaring gekregen. Dit heb ik zien gebeuren om me heen. Twaalf 
tot achttien fiets stelen, tasjes trekken, petjes trekken. Als je 18 bent, heb je geld 
nodig, je bent te lui om te werken. Dat is bij mij in de buurt.”

 � “Ik ben het er ook mee eens. Als je ouder wordt krijg je meer lef. Als je jonger 
bent, durf je minder.”

Stelling 5 – Jongeren worden gewoon minder gepakt als ze iets strafbaars doen (n=179)

Mee eens Neutraal Oneens

47% 33% 20%

Bij deze stelling valt op dat bijna de helft van de jongeren de mening is toegedaan dat 
jongeren na het plegen van een strafbaar feit gewoonweg minder worden opgepakt. Een 
aantal reacties:

 � “Mensen gaan niet meer snitchen. Als je bij de politie iets zegt, dan komen ze 
gewoon later weer vrij omdat ze geen bewijs hebben. Dan sta je daar. Nee hoor, 
mij niet gezien.”

 � “Jongeren zijn echt gewoon slimmer. Dat zijn ze! En ze zijn te snel voor de politie.”
 � “Ze doen alles met een hele groep. Ze zijn sneller.”

Open vraag - mogelijke verklaringen voor de daling van het aantal jeugdige verdachten

Nr Verklaring N 
genoemd

% van 
populatie 

n=186

1 Criminelen worden steeds slimmer (en politie dommer) 19 10,2

2 Positief politiewerk (hotspots/ groepsaanpak/meer blauw op straat en 
beter/harder optreden)

16 8,6

3 Negatief politiewerk (focus politie ligt elders, politie doet niets, prioriteit) 10 5,4

4 Preventie: aanpak van wijken, sociale projecten, straatcoaches 8 4,3

5 Meer toezicht (onder andere camera’s) 5 2,7

Uit de top 5 van mogelijke verklaringen voor de daling van het aantal jeugdige verdachten 
valt allereerst op dat relatief weinig jongeren een verklaring aandragen. Dit heeft vanzelf-
sprekend alles te maken met het gegeven dat relatief veel jongeren van mening zijn dat er 
helemaal geen sprake is van een daling; in tegendeel. 

Eindnoten
1. Zie ook: Peer Education 2.0. Voor de klas op sneakers, SDU, 2011.
2. Vanwege het anonieme karakter van dit onderzoek worden de lesverslagen in dit hoofdstuk niet per school en klas 

weergegeven.
3. Met dank aan de peer educators: Anne Dubois, Martine Smith, Mohammed Ghaforian en Steffan Konings.
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8.1.  Meest gehoord
Uit de onderzoeksmethoden kettingmail naar professionals, straatinterviews en gesprek-
ken met jongeren is een ‘top 5 verklaringen overall’ gemaakt. In deze ‘top 5 verklaringen 
overall’ zijn de meest genoemde verklaringen uit de afzonderlijke onderzoeksmethoden bij 
elkaar gebracht. De top vijf verklaringen zijn in kaart gebracht door het turven van de ver-
klaringen van de respondenten (professionals, burgers en jongeren). In deze bijlage komen 
de top 5 verklaringen van de afzonderlijke methoden en de ‘de top 5 verklaringen overall’ 
die hieruit voortgekomen is aan bod.

Top 5 Kettingmail
In totaal hebben zevenendertig professionals gereageerd op de vragen uit de kettingmail 
(zie bijlage 5). De verklaringen voor de daling zijn geturfd en weergegeven in tabel 8.1. 
Het aantal verklaringen telt niet op tot het aantal respondenten, omdat sommige respon-
denten geen verklaringen hebben gegeven.

Tabel 8.1. Top 5 verklaringen kettingmail

Nr Verklaring N
verklaringen

% van 
populatie 

(37)

1 Ketenaanpak 14 37,8

2 Demografische factoren (minder jeugd) 5 13,5

3 Positief politiewerk (hotspots/ groepsaanpak/meer blauw op straat en 
beter/harder optreden)

5 13,5

4 Preventie (jongerenwerk, schoolprojecten, oppakken zorgmeldingen,
preventieve aanpakken jeugd, anti diefstal/inbraak/vernieling program-
ma’s, camera’s)

5 13,5

5 Negatief politiewerk (focus politie ligt elders, politie doet niets, prioriteit) 3 8,1

Top 5 verklaring straatenquêtes
In totaal hebben de onderzoekers 206 straatenquêtes afgenomen (zie bijlage 6). De verkla-
ringen voor de daling zijn geturfd en weergegeven in tabel 8.2.

Bijlage 8:
Verklaringen op een rij
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Tabel 8.2. Top 5 verklaringen straatenquêtes

Nr Verklaring N 
verklaringen

% van
populatie 

(206)

1 Positief politiewerk (hotspots/ groepsaanpak/meer blauw op straat en 
beter/harder optreden)

15 7,3

2 Stadsvernieuwing/ buurt is opgeknapt 6 2,6

3 Bevolkingssamenstelling is veranderd 5 2,4

4 Cameratoezicht (preventie) 3 1,4

5 Komst buurthuis/activiteiten voor jongeren. (preventie) 2 1,0

Diversion
In totaal hebben 186 jongeren meegedaan aan de onderzoeksles (zie bijlage 7). De verkla-
ringen voor de daling zijn geturfd en weergegeven in tabel 8.3.

Tabel 8.3. Top 5 verklaringen Diversion

Nr Verklaring N
genoemd

% van
populatie

(186)

1 Criminelen worden steeds slimmer 19 10,2

2 Positief politiewerk (hotspots/ groepsaanpak/meer blauw op straat en 
beter/harder optreden)

16 8,7

3 Negatief politiewerk (focus politie ligt elders, politie doet niets, prioriteit) 10 5,4

4 Preventie (jongerenwerk, schoolprojecten, oppakken zorgmeldingen, pre-
ventieve aanpakken jeugd, anti diefstal/inbraak/vernieling programma’s, 
camera’s)

8 4,3

5 Meer toezicht (oa camera’s) 5 2,7

Top 5 verklaring overall
Uit de bovenstaande tabellen is een ‘top 5 verklaringen overall’ gedestilleerd. Deze is weer-
gegeven in tabel 8.4. Deze top 5 is tot stand gekomen door allereerst het totaal aantal res-
pondenten te bepalen. In totaal zijn er 429 respondenten bevraagd. Daarna is inzichtelijk 
gemaakt in hoeverre de respondenten uit de verschillende onderzoeksmethoden dezelfde 
verklaring geven. De meest gehoorde verklaringen zijn opgeteld en vervolgens is berekend 
welk percentage van het totale aantal respondenten deze verklaring genoemd heeft. Uit 
de tabel blijkt dat deze percentages relatief laag zijn. Deze relatief lage percentages zijn te 
verklaren door het gegeven dat een aantal respondenten geen daling ervaart (zie bijlage 5, 
6 en 7). Deze respondenten hebben dan ook geen verklaring gegeven.
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Tabel 8.4. Top 5 verklaringen overall

Nr Verklaring Kettingmail
N=37

Straatenquête
N=206

Scholierenpeiling
n=186

Totaal
N=429

1 Positief politiewerk (hotspots/ 
groepsaanpak/meer blauw op 
straat en beter/harder optreden)

5 (13,5%) 15 (7,3%) 16 (8,6%) 36 (8,4%)

2 Preventie (jongerenwerk, school-
projecten, oppakken zorgmeldin-
gen, preventieve aanpakken jeugd, 
anti diefstal/inbraak/vernieling 
programma’s, camera’s)

5 (13,5%) 5 (2,4%) 13 (7,0%) 23 (5,4%)

3 Criminelen worden steeds slimmer - - 19 (10,2%) 19 (4,4%)

4 Ketenaanpak 14 (37,8%) - - 14 (3,3%)

5 Negatief politiewerk (focus politie 
ligt elders, politie doet niets, 
prioriteit)

3 (8,1%) - 10 (5,4%) 13 (3,0%)

8.2. Wat zijn aannemelijke verklaringen in deze studie? 

Veelbelovende (aannemelijke) verklaringen in de literatuur
 � In de literatuur (bijlage 2) worden legio verklaringen genoemd voor zogeheten 

crime drops; de terugval van misdaad (zie bijlage 2). Maar slechts een handvol 
wordt beschouwd als veelbelovende en evidence based beredeneringen. Soms is de 
terugval ‘overkomen’. Denk aan categorieën in de literatuur genoemde verklarin-
gen als:
 – Registratie-effecten
 – Veranderingen in de bevolkingssamenstelling (inclusief verhuisbewegingen)
 – Afgenomen meldings- en aangiftebereidheid
 – Verbetering van sociaaleconomische ontwikkelingen 

 � Soms is de afname ‘bevochten’. Denk aan verklaringen als:
 – Het inzetten van zogeheten focused policing, in combinatie met intelligence 

led policing en problem oriented policing (onder andere Versteegh e.a. 2010)
 – Gerichtheid van het veiligheidsbeleid op gelegenheidsreductie (situationele 

preventie) en verhoging van de pakkans met: concrete doelen, oriëntatie op 
hotspots, hotshots, hotgroups en hottimes

 – Aandacht voor risicofactoren en vroegsignalering
 – De aanpak van (jeugdige) veelplegers (Vollaard e.a., 2009)
 –  Huisvesting en stadsvernieuwing
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Veelbelovende verklaringen voor Amsterdam op basis van ons materiaal
We komen we tot de volgende aannemelijke verklaring voor de daling van het aantal jeug-
dige verdachten: 

‘Overkomen’ daling
Het is aannemelijk dat de daling in Amsterdam – voor een deel – is overkomen. 
Vermoedelijk hebben namelijk (ook) registratie-effecten een rol gespeeld bij de daling, 
waaronder veranderde registratiepraktijken sinds de invoering van het nieuwe politiesys-
teem BVH in 2009. Ook de (slechts door een enkeling genoemde) stedelijke vernieuwing 
die ongeveer vijftien jaar geleden werd ingezet, is een aannemelijke verklaring voor het 
‘overkomen’ gedeelte van de daling. Immers: de stedelijke vernieuwing was nooit – direct 
en in eerste instantie – bedoeld om de (jeugd)criminaliteit te doen afnemen. 

‘Bevochten’ daling
Er zaten reeds werkzame elementen in de lokale beleidstheorie (uitgangspunten van het 
beleid) die op grond van de onderzoeksliteratuur kunnen worden gezien als voorspeller 
van effectiviteit. Te denken valt aan focused policing, gerichtheid op gelegenheidsreductie en 
het verhogen van de pakkans, alsmede op vroegtijdig ingrijpen bij dreigende ontsporing. 

De verklaringen die wijzen op een ‘bevochten’ daling laten een tweedeling zien. 
Professionals, wetenschappers en de wetenschappelijke literatuur zijn voorzichtig met het 
geven van mogelijke verklaringen. Als ze er al zijn dan zijn ze de resultante van meer 
fundamentele beleidswijzigingen en aanpakken die overigens vooral vanuit het landelijke 
kader zijn ingezet en waar Amsterdam als voorloper ook de vruchten van plukt. Mogelijke 
verklaringen die dan naar voren komen, zijn:

 � Vroegsignalering en aanpakken van risicojongeren en -gezinnen. Zo nemen wij 
in de statistieken een sterke stijging waar van het aantal zorgmeldingen over 
jongeren aan jeugdzorg en de GGD sinds 2007. 

 � Ketensamenwerking, waaronder op het terrein van voortijdig schoolverla-
ten. Maar ook ten aanzien van de voormalige Ketenunits en tegenwoordig het 
Veiligheidshuis. 

 � Gelegenheidsbeperkende maatregelen en technopreventie, waaronder camera-
toezicht en allerlei preventieve maatregelen op het terrein van sociale en fysieke 
leefomgeving.

 � Focus in de aanpak en de inzet op hotspots, problematische jeugdgroepen en 
kopstukken zoals jeugdige veelplegers.

Jongeren die we hebben geraadpleegd, denken vooral dat criminelen slimmer worden en 
de pakkans kleiner wordt, de Amsterdammers die ons te woord stonden, noemen vooral 
het positieve Amsterdamse politiewerk.
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Datum:
Locatie:
Enquêteur:

1.Woont u in deze buurt?    0 Ja 0 Nee

1a: Zo ja: Hoe lang woont u al in deze buurt?
  _ _ jaar en _ _ maanden

1b: Zo nee: bedanken en op zoek naar de volgende buurtbewoner.
Geslacht      0 M 0 V
Leeftijd vragen     _ _ jaar

Uit cijfers van de gemeente en de politie blijkt dat het aantal aangehouden jongeren dat 
zich schuldig heeft gemaakt aan overlast of criminaliteit is gedaald. Er zou dus gesproken 
kunnen worden van een daling van de jeugdcriminaliteit.

2. Herkent u dat beeld in uw buurt? 0 Ja 0 Nee 0 Stabiel 0 Weet niet/geen mening

----------------------------------------------------------------------------------------

3. Over welke vormen van jeugdcriminaliteit heeft u het dan?

----------------------------------------------------------------------------------------

4. Hoe denkt u dat de daling in uw buurt komt?

----------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer een persoon niet specifiek ingaat op initiatieven…..
4a. Zijn er initiatieven die hier aan bijgedragen hebben?

----------------------------------------------------------------------------------------
4b. Welke instanties waren hierbij betrokken?

----------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 9: 
Vragenlijst buurtbewoners
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9.1. (Non) Respons straatinterviews met bewoners
In totaal zijn er 206 straatinterviews afgenomen. Het aantal bewoners dat niet mee wilde 
werken aan een straatinterview en de reden daarvan zijn door de onderzoekers bijgehou-
den. Onderstaande tabel geeft een overzicht. De overall respons bedroeg 39,9 procent. De 
belangrijkste redenen van non-respons waren ‘Geen zin/interesse’ (28,1%) en ‘Woont niet 
in de aangegeven buurt’(27,7%). 

In de ‘hotspotbuurten’ was de respons 36,4 procent. De meest voorkomende redenen 
voor non-respons komen overeen met de overall redenen; ‘Geen zin/interesse’ (33,9%) en 
‘Woont niet in de aangegeven buurt’ (26,1%). Al vormt ‘Geen zin/interesse’ in deze buur-
ten duidelijk de belangrijkste reden voor non-respons. 

In de ‘spots’ bedroeg de respons 44,2 procent. De respons in buurten waar de afge-
lopen jaren sprake is geweest van relatief weinig jeugdcriminaliteit, blijkt hiermee enigs-
zins hoger dan de respons in buurten waar relatief veel jeugdcriminaliteit is geregistreerd. 
Redenen voor non-respons waren op de ‘spots’ met name ‘Woont niet in de aangegeven 
buurt’ (30%) of ‘Geen tijd/haast’ (23,8%). 

Tabel 9.1. (Non)respons straatinterviews

Locatie Aantal geënquêteerde 
bewoners

Non-respons Reden

‘Hotspots’1

Zuidoost:
Bijlmer Centrum

26 32 Geen tijd/haast: 5 
Geen zin/interesse: 10 
Woont niet binnen de aangegeven buurt: 13 
Geen reden: 2 
Anders: 2

Noord: 
Buikslotermeer

26 42 Geen tijd/haast: 7  
Geen zin/interesse: 16 
Woont niet binnen de aangegeven buurt: 14 
Geen reden: 2 
Anders: 3

Oost: 
Indische Buurt West

26 27 Geen tijd/haast: 8 
Geen zin/interesse: 12 
Woont niet binnen de aangegeven buurt: 2 
Geen reden: 5

Nieuw-West: 
Slotervaart

25 79 Geen tijd/haast: 8  
Geen zin/interesse: 23  
Woont niet binnen de aangegeven buurt: 18  
Geen reden: 10 
Anders: 20

Totaal ‘hotspots’ 103 180
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Vervolg tabel 9.1. (Non)respons straatinterviews

‘Spots’2

Zuid: 
Apollobuurt

26 37 Geen tijd/haast: 8 
Geen zin/interesse: 9 
Woont niet binnen de aangegeven buurt: 17 
Anders: 3

Oost: 
Middenmeer

25 15 Geen tijd/haast: 6 
Geen zin/interesse: 5 
Woont niet binnen de aangegeven buurt: 4

Nieuw-West: 
Sloter-/Riekerpolder

26 49 Geen tijd/haast: 9 
Geen zin/interesse: 7  
Woont niet binnen de aangegeven buurt: 12 
Geen reden: 18 
Anders:3

West: 
Spaarndammer-/
Zeeheldenbuurt

26 29 Geen tijd/haast: 8  
Geen zin/interesse: 5  
Woont niet binnen de aangegeven buurt: 6  
Geen reden: 8 
Anders: 2

Totaal ‘spots’ 103 130

Totaal 206 310

9.2.  Overzicht kwantitatieve resultaten straatinterviews met 
  bewoners

Tabel 9.2. Overzicht straatinterviews

Locatie Aantal 
geënquêteerde 

bewoners

Gemiddelde 
woonduur

Sekse Gemiddelde 
leeftijd

Herkent beeld daling jeugdcrimi-
naliteit in buurt in? (N)

‘Hotspots’3

Zuidoost: Bijlmer 
Centrum

26 Missing N=1 
16,2 jaar

65,4% 
vrouw

Missing N=1 
46,5 jaar

Nee:19,2% (5) 
Ja:23,1% (6) 
Situatie stabiel: 46,2% (12) 
Weet niet:11,5% (3)

Noord: 
Buikslotermeer

26 24,4 jaar 76,9% 
vrouw

57,0 jaar Nee:30,8% (8) 
Ja: 3,8% (1) 
Situatie stabiel:50% (13) 
Weet niet: 15,4% (4)

Oost: 
Indische Buurt 
West 

26 10,7 jaar 46,2% 
vrouw

35,7 jaar Nee:30,8% (8) 
Ja:30,8% (8) 
Situatie stabiel:15,4% (4) 
Weet niet:23,1% (6)
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Vervolg tabel 9.2. Overzicht straatinterviews

Nieuw-West: 
Slotervaart

25 10,1 jaar 48,0% 
vrouw

34,0 jaar Nee:24% (6) 
Ja:16% (4) 
Situatie stabiel:40% (10) 
Weet niet:20% (5)

Totaal ‘hotspots’ 103 Missing N=1 
15,4 jaar

59,2% vrouw Missing N=1 
43,4 jaar

Nee:26,2% (27) 
Ja:18,4% (19)
Situatie stabiel:37,9% (39) 
Weet niet:17,5% (18)

‘Spots’4

Zuid: 
Apollobuurt 

26 18,4 jaar 61,5% vrouw 49,5 jaar Nee:3,8% (1) 
Ja:0% (0) 
Situatie stabiel:84,6% (22) 
Weet niet:11,5% (3)

Oost: 
Middenmeer 

25 Missing N=1  
21,4 jaar

60,0% 
vrouw

Missing N=1 
52,1 jaar

Nee:8% (2) 
Ja:8% (2) 
Situatie stabiel:80% (20) 
Weet niet:4% (1)

Nieuw-West: 
Sloter-/Riekerpolder

26 13,8 jaar 57,7% vrouw 48,2 jaar Nee:19,2% (5) 
Ja:7,7% (2) 
Situatie stabiel:34,6% (9) 
Weet niet:38,5% (10)

West:
Spaarndammer-/
Zeeheldenbuurt 

26 15,8 jaar 46,2% 
vrouw

41,2 jaar Nee:19,2% (5) 
Ja:11,5% (3) 
Situatie stabiel:34,6% (9) 
Weet niet:34,6% (9)

Totaal ‘spots’ 103 Missing N=1 
17,3 jaar

56,3% 
vrouw

Missing N=1 
47,7 jaar

Nee:12,6% (13) 
Ja:6,8% (7)
Situatie stabiel:58,3% (60)
Weet niet:22,3% (23)

Totaal 206 Missing N=2  
16,3 jaar

57,8% 
vrouw

Missing N=2  
45,5 jaar

Nee:19,4% (40) 
Ja:12,6% (26) 
Situatie stabiel:48,1% (99) 
Weet niet: 19,9% (41)

Eindnoten
1. Buurten met een relatief hoog aantal incidenten overlast, waar volgens de jeugdcriminaliteitsindex sprake is van redelijk 

veel jeugdcriminaliteit en waar een geschikte locatie is om te enquêteren.
2. Buurten met een relatief laag aantal incidenten overlast, waar volgens de jeugdcriminaliteitsindex sprake is van redelijk 

weinig jeugdcriminaliteit en waar een geschikte locatie is om te enquêteren.
3. Buurten met een relatief hoog aantal incidenten overlast, waar volgens de jeugdcriminaliteitsindex sprake is van redelijk 

veel jeugdcriminaliteit en waar een geschikte locatie is om te enquêteren.
4. Buurten met een relatief laag aantal incidenten overlast, waar volgens de jeugdcriminaliteitsindex sprake is van redelijk 

weinig jeugdcriminaliteit en waar een geschikte locatie is om te enquêteren.



Bijlagen 143

Verdiepende sessie wetenschappers

Naam Organisatie
1. Jolijn Broekhuizen Onderzoeker Bureau O+S gemeente Amsterdam 

en gedetacheerd als onderzoeksadviseur bij OOV
2. André van der Laan Senior onderzoeker en wnd. afdelingshoofd CRS WODC
3. Peter van der Laan NSCR en Strafrecht en Criminologie VU
4. Nicole Langeveld Projectleider Jeugd - CCV
5. Frank Willemsen Extern Wetenschappelijke Betrekkingen - WODC

Verdiepende sessie Amsterdamse professionals (ketenpartners)

Naam Organisatie
1. Ton Smakman PEA
2. Ben Schouws Stadsdeel Nieuw West, Netwerkcoördinator
3. Rose Funke Küpper Beleidsmedewerker OM
4. Hans Straver VHH Amsterdam
5. Erik Jongman Bascule
6. Herbert Budde Jeugdreclassering Jeugdzorg AA
7. Alexandra Doukakis Medewerker Dubbele Maatregelen, William Schrikker Groep

8. Jolijn Broekhuizen Onderzoeker Bureau O+S gemeente Amsterdam
en gedetacheerd als onderzoeksadviseur bij OOV

9. Theo Okhuijsen PEA – senior tactisch rechercheur
10. Boris van der Heijden Zorgcoördinator, VHH Amsterdam
12. Walter Faber OM 
13. Wasja Rijs PEA – jeugd en veelplegers
14. Saskia Selen Adjunct Diversion
15. Elise Groenteman Politie Amsterdam
16. Fridi Rojer William Schrikker Groep 

Bijlage 10:
Deelnemers verdiepende sessies weten-
schappers en Amsterdamse professionals
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Beleidsdocumenten jeugdcriminaliteit en risicojongeren (chronologische volgorde)1

1. Hoofdlijnen beleid Jeugd en Veiligheid 2001-2004, juni 2001
2. Privacyreglement casuïstiekoverleg netwerken 12+, februari 2004
3. Jeugdige verdachten in Amsterdam 1996 – 2002, 1 september 2004
4. Plan van aanpak Diamantgroep, 5 januari 2005 
5. Hoofdlijnen aanpak overlast jeugdgroepen mei 2005, 21 april 2005
6. Aanpak overlast jeugdgroepen Stand van zaken januari-juni 2005, 21 juni 

2005
7. Handreiking Groepsaanpak jongeren, 23 juni 2005
8. Speech burgemeester Cohen bij conferentie aanpak overlast jeugdgroepen in 

Felix Meritis, donderdag 23 juni 2005
9. Resultaten conferentie Aanpak overlast jeugdgroepen, juli 2005
10. Bijzondere Trajecten Risicojongeren brochure, maart 2006
11. Resocialisatie & Begeleiding Eindrapport 2002-2005, 13 april 2006
12. Rapport Vroegtijdige interventie in “criminele gezinnen”, maart 2007 
13. Bestrijding Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast. Plan 2007-2010, juli 2007
14. Veiligheid begint vroeg: aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast, 

november 2009
15. Ontwikkelingen 8 tot 8 jongeren traject 2010, augustus 2010
16. Top 600 Regionaal plan van aanpak, 2011
17. Top 600 aanpak risicojongeren derde pijler, januari 2011 
18. Recidivemonitor 2010, 23 mei 2011
19. Top 600 Samenvatting pijler 3, 2011
20. Top 600 de aanpak op hoofdpunten, 2011

Beleidsdocumenten m.b.t. Harde Kern Jeugd (chronologische volgorde)2

21. Actieprogramma Aanpak Harde kern jeugd, 2002
22. Actieplan Aanpak Harde Kern Jeugd 2002, augustus 2002
23. Evaluatierapport De Uitdaging, 19 november 2002
24. Project Resocialisatie & Begeleiding (R&B), december 2002
25. Cijfers aanpak harde kern jeugd - 3e kwartaal 2003
26. Projectomschrijving Vroegtijdige interventie in criminele carrière gezinnen/

Gezinstherapie, september 2003
27. Cijfers Aanpak harde kern jeugd - 4e kwartaal 2003
28. Evaluatie Nieuwe perspectieven 1998-2003, 2 maart 2004
29. Cijfers aanpak harde kern jeugd - 4e kwartaal 2004 

Bijlage 11:
Groslijst documentatie
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Aanvullende zoekslag op het thema jeugd3 (chronologische volgorde)
30. Actieprogramma Hotspots Binnenstad 2003
31. Actieprogramma Hotspots Zuidoost 2003
32. Voortgangsverslag Aanpak Harde Kern Jeugd maart – december 2004
33. Plan van aanpak Nazorg harde kern, januari 2004
34. Aanpak problematische jeugd in Amsterdam West, 2 september 2004
35. Samen voor Noord, 2005
36. Aanpak overlast jeugdgroepen Stand van zaken januari-juni 2005, 21 juni 

2005
37. Brief van college van Burgemeesters en Wethouders, 19 juni 2007, (BD2007 

003611). Bekostiging Ketenunits jeugdcriminaliteit en Veelplegers (2007-
2009).

38. Factsheet 1 Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren, april 2011
39. Factsheet 2 Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren, juli 2011
40. Factsheet 3 Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren, oktober 2011
41. Evaluatie straatcoaches en gezinsbezoekers 2011, 20 februari 2012
42. Factsheet 4 Jeugdcriminaliteit en Risicofactoren geheel 2011, april 2012
43. Factsheet 5 Jeugdcriminaliteit en risicofactoren 2012-1, juni 2012
44. Factsheet 6 Jeugdcriminaliteit en risicofactoren 2012, november 2012

Aanvullende zoekslag uit open bronnen (chronologische volgorde)
45. DSP-groep (2008). Recidivemeting trajecten aanpak en preventie jeugdcri-

minaliteit. Een recidivemeting onder trajectdeelnemers van zes Amsterdamse 
jeugdinterventies en de Jeugdreclassering.

46. Gemeente Amsterdam – Adviesraad Diversiteit en Integratie (2009). Jong en 
kwetsbaar in Amsterdam: deze stad heeft recht op jeugdwerk.

Bijbehorend:
47. Reactie wethouder Asscher op Adviesraad Diversiteit en Integratie ‘Jong 

en kwetsbaar in Amsterdam: deze stad heeft recht op jeugdwerk’, 19 maart 
2009.
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