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V o o r a f  
 
 
Voor u ligt de rapportage van een onderzoek naar de revenuen en randvoorwaarden 
van het Horecapreventieteam in Doetinchem. Het Horecapreventieteam is in april 2007 
ter bevordering van de veiligheid in het uitgaansleven van Doetinchem opgericht. Het 
Horecapreventieteam is een multidisciplinair team dat wordt aangestuurd door de ge-
meente en de politie. Verder zijn jeugdtoezichthouders, nachtwachten en een re-
integratiebedrijf betrokken. 
 
Het Horecapreventieteam opereert op meerdere (beleids)terreinen, namelijk openbare 
orde en veiligheid enerzijds en werkgelegenheid anderzijds. Deze combinatie zorgt 
voor een bijzondere dynamiek die zowel binnen als buiten het Horecapreventieteam 
opgemerkt is. In dit onderzoek is deze dynamiek gevolgd door het Horecapreventie-
team vanuit verschillende perspectieven te bekijken. De beleidsmakers en de uitvoer-
ders zijn uiteraard onderwerp van onderzoek, maar ook de uitgaande jongeren en de 
bestuurders zijn aan het woord gekomen. 
 
Voor de uitvoering van het onderzoek zijn we veel mensen dank verschuldigd. Aller-
eerst zijn dat de contactpersonen van het Horecapreventieteam die ons veelvuldig van 
informatie hebben voorzien, namelijk de politiecoördinatoren Bert Kroes en Peter Wal-
terbos, jeugdtoezichthouder Jeffry Gemmink en nachtwacht Henry de Vries. Daarnaast 
willen we ook de projectleider van de gemeente Doetinchem, Marja Poelen, heel harte-
lijk danken voor haar enthousiaste betrokkenheid en begeleiding. 
 
Ons laatste woord van dank gaat uit naar alle overige betrokkenen die ons tijdens een 
interview te woord hebben gestaan. Dit zijn: Jeroen Snijder (gemeente Doetinchem), 
de heer Kaiser (burgemeester), de heer van Dijk (wethouder sociale zaken), Niels  
Jongeneelen (Re-integratiebureau Connecting2U), Björn Kremer (politie Noord- en 
Oost-Gelderland), Anita ten Groothuizen (C’est la Vie) en Dave Kuipers (JEKK). 
 
Naast deze rapportage is ook een handleiding verkrijgbaar voor gemeenten waarin zij 
kennis kunnen maken met de werkwijze van het HPT. Daarin staan de voorwaarden 
waaraan zij moeten voldoen wanneer zij een HPT willen opzetten. 
 
Arnhem, 2008 
Agnes Cornelissens en Jos Kuppens 



 



 

S a m e n v a t t i n g  
 
 
In 2007 is het Horecapreventieteam (HPT) opgericht om de veiligheid in het uitgaans-
leven van Doetinchem te verbeteren. Om het project in de pilotfase te monitoren en 
de opzet van het HPT te integreren in een landelijke, sluitende aanpak van uitgaans-
overlast voert Advies- en Onderzoeksgroep Beke onderzoek uit naar de resultaten van 
het HPT. Hiervoor zijn de revenuen en randvoorwaarden van het Doetinchemse HPT 
opgetekend en is een handleiding voor gemeenten opgesteld waarin uitleg wordt ge-
gegeven over de werkwijze en het opzetten van een horecapreventieteam. 
 

De uitgangspunten van het HPT 

Het HPT is werkzaam in het uitgaanscentrum van Doetinchem op vrijdag- en zaterdag-
avond en –nacht. In het multidisciplinaire team werken politie, jeugdtoezichthouders 
en nachtwachten samen aan de veiligheid in het Doetinchemse uitgaansleven. De ge-
meente voert op beleidsmatig en strategisch niveau de regie. De werkwijze van het 
HPT bestaat uit een zogenaamde drielaagse aanpak. De jeugdtoezichthouders en de 
politie vormen samen de eerste laag van het HPT. Zij zijn beide aanwezig in het gebied 
waar de horeca geconcentreerd is. De jeugdtoezichthouders, die niet als formele toe-
zichthouders herkenbaar zijn, zijn zowel in als buiten de horeca aanwezig om proble-
men en overlast vroegtijdig te signaleren en escalatie te voorkomen. De politie is met 
het horecateam op een centrale plek in het uitgaanscentrum aanwezig. 
De tweede laag wordt gevormd door de nachtwachten. Zij surveilleren in de omgeving 
rondom het gebied waar de horeca zich concentreert. De nachtwachten werken pro-
bleemgestuurd, wat wil zeggen dat de prioriteit van hun werkzaamheden aangepast 
wordt aan de omgeving waarin de meeste problemen zijn. Zowel de jeugdtoezichthou-
ders als de nachtwachten staan met een portofoon direct in contact met de politie die 
zij, indien nodig, meteen in kunnen schakelen.  
De derde laag van de aanpak betreft het doorverwijzen van gesignaleerde jongeren 
naar instanties voor een natraject. Het doorverwijzen is vooral een taak van de jeugd-
toezichthouders, met ondersteuning van de politie. Hoewel er in de regio Doetinchem 
trajecten bestaan die geschikt zijn voor het doorverwijzen van jongeren lijkt dit nog 
niet op structurele maar vooral op ad hoc basis plaats te vinden.  
 
Een belangrijke samenwerkingspartner van het HPT is de horeca. Tijdens de HPT-
diensten werken politie en jeugdtoezichthouders nauw samen met de portiers en hore-
caondernemers. Deze samenwerking is voor een belangrijk deel gebaseerd op per-
soonlijke relaties en minder op formeel en structureel overleg. Op beleidsmatig niveau 
vindt er periodiek overleg plaats met de politie en de gemeente. De portiers en de 
individuele horecaondernemers zijn hierbij niet aanwezig, maar worden vertegenwoor-
digd door een afgevaardigde van Horeca Doetinchem. 



 

Naast het doel om het Doetinchemse uitgaansleven veiliger te maken, is het HPT ook 
opgericht met het oogmerk de werkgelegenheid in Doetinchem te bevorderen. De 
nachtwachten zijn herintreders die gedurende een jaar een betaalde arbeidsleerplaats 
en een opleiding tot beveiliger krijgen. Na dit jaar is het de bedoeling dat zij uitstro-
men naar een betaalde baan en er nieuwe nachtwachten instromen. Het HPT heeft dus 
twee doelstellingen: een veiligheids- en een werkgelegenheidsdoelstelling. 

 
Organisatorische aspecten van het HPT  

De vaardigheden en kennis waarover de leden van het HPT moeten beschikken, ver-
schillen per functie. De belangrijkste eigenschappen voor de nachtwachten zijn: de-
escalerend kunnen werken, verbaal sterk zijn en ’s nachts niet bang zijn. Daarnaast 
krijgen de nachtwachten in hun opleiding tot Beveiliger (MBO-niveau 2) een agressie-
training, een EHBO- en een Bedrijfshulpverleningscursus (BHV). Voor de jeugdtoe-
zichthouders, die outreachend werken, is het belangrijk dat ze beschikken over een 
pro-actieve instelling en een initiatiefrijk karakter. Verder moeten ze bereid zijn om op 
flexibele tijden te werken. Voor de politiefunctionarissen binnen het HPT geldt dat ze 
affiniteit moeten hebben met zowel jeugd als horeca. De politie en jeugdtoezichthou-
ders hebben geen specifiek op het HPT toegespitste trainingen of cursussen.  
 
De drie partners binnen het HPT hebben elk hun eigen rol en taken. Deze zijn op 
hoofdlijnen vastgelegd in de taakomschrijvingen. Door deze omschrijving beknopt te 
houden, zijn de functies flexibel inzetbaar, wat ondermeer tot uiting komt in de pro-
bleemgestuurde werkwijze van de nachtwachten. Een keerzijde van het beknopt hou-
den van de taakomschrijving is wel dat het grote vrijheid geeft aan de eigen invulling 
van de functie. Met name bij de jeugdtoezichthouders kan dit in combinatie met het 
outreachende aspect van de functie leiden tot het op persoonlijke titel invulling geven 
aan werkzaamheden. 
Doordat er weinig is vastgelegd over de werkzaamheden en taakinvulling kan de over-
draagbaarheid van de functies in het geding komen. Bij de nachtwachten en de jeugd-
toezichthouders is dit inderdaad een kwetsbaar punt. Vanwege het re-
integratiekarakter stromen de nachtwachten binnen een jaar weer uit, waarmee ook 
een deel van de opgebouwde kennis en ervaring weg vloeit. De functie van jeugdtoe-
zichthouder heeft een sterk persoonsafhankelijke component; het opbouwen en on-
derhouden van relaties met jongeren en instanties is een belangrijk onderdeel van de 
functie. De overdraagbaarheid is daardoor matig. Bij de politie zijn meerdere functio-
narissen betrokken bij het HPT, die allen op de hoogte van de belangrijkste ontwikke-
lingen. De overdraagbaarheid van de functie is daarmee gewaarborgd. 



 

Een ander aspect dat betrekking heeft op de borging van de functies is de mate waarin 
vervanging aanwezig is. De nachtwachten werken met een pool, zodat personen elkaar 
kunnen vervangen. Deze vervangbaarheid kan wel onder druk komen te staan wan-
neer een aantal nachtwachten met een oproepcontract bij een particulier beveiligings-
bedrijf, juist op HPT-avonden voor het beveiligingsbedrijf moeten werken. Bij de 
jeugdtoezichthouders is tot het voorjaar van 2008, toen een tweede jeugdtoezichthou-
der is aangesteld, geen vervanging aanwezig geweest. Bij de politie is er wel altijd een 
coördinator aanwezig die het werk over kan nemen. 
 

De HPT-partners houden elkaar op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen, elkaars 
werkzaamheden en andere ontwikkelingen middels een wekelijkse casusoverleg. Hier-
bij zijn vertegenwoordigers van de drie partijen aanwezig die de informatie terugkop-
pelen aan hun achterban. Voor de uitwisseling van gegevens worden verder de dienst-
rapporten van de nachtwachten gebruikt, omdat er geen gezamenlijk registratiesys-
teem is.  
 
Relevante ontwikkelingen in Doetinchem 

In 2007 en 2008 zijn enkele belangrijke initiatieven ontplooid die voor het HPT en de 
veiligheid in het Doetinchemse uitgaansleven een toegevoegde waarde (kunnen) heb-
ben: 
 
 Invoering en handhaving horecaverboden: in 2007 is in Doetinchem het horecaverbod 

ingevoerd. De politie zorgt voor actieve handhaving van deze verboden. Horeca, jeugdtoe-

zichthouders en nachtwachten ondersteunen daarbij; 

 Project Mee naar huis: op initiatief van de politie is in 2008 samen met de nachtwachten 

een project gestart om de overlast op de uitvalswegen tijdens horecanachten tegen te gaan. 

Het project borduurt voort op het HPT en is illustratief voor de probleemgestuurde werkwijze; 

 Gebiedsontzegging: in 2008 heeft de gemeente voor de binnenstad een gebiedsontzegging 

opgesteld. De gebiedsontzegging is deels gekoppeld aan het horecaverbod om jongeren die 

in de binnenstad (veel) overlast veroorzaken de toegang te kunnen ontzeggen; 

 Project Bar Veilig: dit project is gericht op het bevorderen van de veiligheid in horecagele-

genheden en gaat in het najaar van 2008 in Doetinchem van start. Een onderdeel is een 

agressie-preventietraining voor barpersoneel hoe om te gaan met agressieve bezoekers; 

 Wijkveiligheidsteam: de opzet van het HPT is vertaald naar het wijkveiligheidsteam dat in 

2008 zal worden ingezet in enkele wijken in Doetinchem waar problemen zijn. Het wijkveilig-

heidsteam bestaat ook uit jeugdtoezichthouders, wijkwachten en politie, die worden bijge-

staan door jongerenwerkers die een activiteitenaanbod voor de jongeren verzorgen. 
 



 

De invloed van het HPT op de veiligheid in Doetinchem 

Het HPT is op het moment van deze evaluatie een jaar actief. Naar het oordeel van 
diverse direct en indirect betrokkenen is de veiligheid in het uitgaansleven in die peri-
ode in positieve zin veranderd. Zowel de politie als de jeugdtoezichthouders geven aan 
dat het aantal en de ernst van de incidenten zijn afgenomen. Volgens de politie is dit 
het resultaat van de combinatie van het HPT en de actieve handhaving van de horeca-
verboden. Ook in de horecagelegenheden is, volgens een horecaondernemer, een posi-
tieve ontwikkeling merkbaar; door de goede samenwerking tussen jeugdtoezichthou-
ders, portiers en oudere glazenhalers worden vechtpartijen in de horeca snel de kop 
ingedrukt. De jongeren die vervolgens op straat worden gezet, kunnen de ruzie niet 
voortzetten, omdat daar politie aanwezig is. De jongeren zelf hebben geen uitgespro-
ken mening over de invloed van het HPT op de veiligheid in het uitgaansleven. Wel 
vinden ze dat de surveillerende nachtwachten overlast voorkomen.  
Een ander positief resultaat van het intensieve toezicht door het HPT in het gehele 
centrum is dat er voor de jongeren duidelijk regels zijn over wat wel en wat niet kan. 
De groep jongeren die vervolgens wel deze regels overtreedt, is nu in beeld, waardoor 
ze beter in de gaten gehouden kunnen worden en zo nodig naar passende (hulpverle-
nings)trajecten begeleid kunnen worden. 
  
De revenuen op een rij 

Het onderzoek naar de revenuen en randvoorwaarden van het HPT wijst uit dat het 
HPT een positieve invloed heeft op de veiligheid in het uitgaansleven van Doetinchem. 
De belangrijkste succesfactoren van het HPT die hieraan bijgedragen hebben, zijn:  
 
 Multidisciplinair karakter, wat zowel in het beleid als in het team tot uiting komt; 

 Probleemgestuurde werkwijze van het HPT, waardoor adequaat op probleemsituaties gerea-

geerd kan worden;  

 Combinatie tussen intensief toezicht van het HPT en de actieve handhaving van de horeca-

verboden. 

 
Naast succesfactoren is in het onderzoek ook een aantal aspecten van het HPT naar 
voren gekomen dat aandacht behoeft. Een deel van deze aandachtpunten is terug te 
voeren op de pilotfase waarin het HPT verkeert. Het HPT is immers nog in beweging en 
nog niet alle aspecten zijn daarom volledig uitontwikkeld. Dit geldt ondermeer voor de 
borging van het project en voor het opstellen van goede (werk)afspraken.  



 

De belangrijkste aandachtspunten voor het HPT zijn:  
 
 Conflicterende doelstellingen: in sommige situaties kunnen de veiligheids- en de werkgele-

genheidsdoelstelling botsen. Het HPT is voor de nachtwachten een opstap naar een betaalde 

baan waarin zij gedurende het HPT-jaar praktijkervaring opdoen. Anderzijds heeft het HPT 

met het oog op de veiligheid er baat bij dat nachtwachten zo lang mogelijk blijven, omdat zo 

ervaring en kennis binnen het HPT blijft; 
 Het kennis- en ervaringsniveau van de nachtwachten wisselt door de verplichte uitstroom na 

het afronden van hun opleiding; 

 De onderlinge uitwisseling van informatie gebeurt mondeling, op één moment in de week 

tijdens een overleg waar alleen vertegenwoordigers aanwezig zijn. De kans dat informatie 

niet bij iedereen terecht komt, is hierdoor aanwezig.  

 
Aanbevelingen voor het HPT in Doetinchem 

De gesignaleerde aandachtspunten zijn vertaald in de onderstaande elf aanbevelingen: 
 
 Waarborg de continuïteit van het kennis- en ervaringsniveau van de nachtwachten; 

 Verleen voorrang aan de veiligheidsdoelstelling bij conflicterende doelstellingen; 

 Geef het doorverwijzen van jongeren een prominentere plek binnen de aanpak van het HPT; 

 Zorg voor efficiënte overlegvormen;  

 Formaliseer de samenwerking met de horeca op operationeel niveau; 

 Intensiveer de samenwerking met de organisatie voor jongerenwerk JEKK; 

 Neem de grenzen van ‘outreachendheid’ in acht;  

 Stel een derde jeugdtoezichthouder aan; 

 Contracteer goede nachtwachten;  

 Regel één aanspreekpunt per organisatie; 

 Organiseer een registratiesysteem voor het HPT en eventuele samenwerkingspartners; 

 Stel richtlijnen op voor de registratie 
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I  V e i l i g  u i t g a a n  i n  D o e t i n c h e m  
 

 

Voor veel jongeren uit de Achterhoek vervult Doetinchem een regiofunctie in het uit-
gaansleven. Dit betekent dat elk weekend, naast de eigen Doetinchemse jeugd, een 
grote groep jongeren uit de omliggende dorpen naar Doetinchem komt om uit te gaan. 
Voor de gemeente Doetinchem en de horecaondernemers is dit enerzijds positief, 
maar anderzijds heeft dit ook een keerzijde. De afgelopen jaren is in Doetinchem een 
toename zichtbaar van agressie en andere overlast in het uitgaansleven. De overlast 
blijft niet beperkt tot wildplassen en geluidsoverlast van horeca en jongeren. Ook ern-
stigere overlast en criminaliteitsvormen komen in toenemende mate voor. Vandalisme, 
mishandelingen, bedreigingen en drugs- en alcoholproblematiek zijn daarvan belang-
rijke voorbeelden (Gemeente Doetinchem, 2006b). 
 

DOETINCHEM (ANP) - Een groepje mannen versperde in de nacht van zaterdag op zondag 

een ambulance de doorgang. De auto was op weg naar een gewonde. Toen de mannen op 

de ambulance begonnen te beuken, sprak de chauffeur hen daarop aan. Hij kreeg een klap 

in zijn gezicht en de autosleutel werd uit de ambulance getrokken en weggegooid. De 

hulpverleners konden met een reservesleutel verder rijden. Bron: ANP, 2 mei 2006. 

 
1.1  Naar een integrale aanpak 

Na bovengenoemde gebeurtenis was voor Doetinchem de maat vol. De gemeente 
Doetinchem is op zoek gegaan naar een aanpak om het uitgaansgeweld en andere 
overlastvormen tegen te gaan en uitgaan in Doetinchem veiliger te maken. Uitgangs-
punt hierbij was dat de te ontwikkelen aanpak een integraal karakter moest hebben. 
De gemeente wilde alle partners, die met deze veiligheidsproblematiek te maken kun-
nen krijgen, bij de aanpak betrekken.  
 
In 2006 is in enkele wijken in Doetinchem het wijkwachtenproject gestart. Dit project 
heeft als doel de toegenomen overlast en criminaliteit in de wijken te verminderen en 
de (subjectieve) veiligheid en leefbaarheid te bevorderen. De gemeente heeft voor de 
benodigde financiële middelen en mankracht gekeken welke instrumenten in het kader 
van het werkgelegenheidsbeleid tot haar beschikking staan. Dit heeft geresulteerd in 
het Wijkwachtenproject.  
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Intermezzo - Project Wijkwachten 

Het Wijkwachtenproject is een wijkgerichte aanpak om de toegenomen criminaliteit en de afge-

nomen leefbaarheid te bestrijden. Naast een toezichthoudend en een handhavend component, 

richt het project zich op het bevorderen van werkgelegenheid; het is een re-integratieproject voor 

herintreders die voor de duur van één jaar als wijkwachten werkzaam zijn. Tijdens dit jaar krijgen 

zij een opleiding tot Beveiliger op MBO-niveau 2, zodat ze na afronding een startkwalificatie heb-

ben. Het wijkwachtenproject heeft doelstellingen op gebied van veiligheid, handhaving, leefbaar-

heid en werkgelegenheid. Grofweg kunnen de volgende drie doelen worden onderscheiden: 

 

1. Verbetering van de veiligheid in de wijken; 

2. Verbetering van de leefbaarheid (woon-/leefmilieu) in de wijken; 

3. Bevordering van de werkgelegenheid. 

 

De wijkwachten zijn toezichthouders en hebben zowel een preventieve als een signalerende func-

tie. Ook dienen ze dienstverlenend te zijn richting burgers. Zij surveilleren op doordeweekse 

dagen overdag door verschillende wijken in Doetinchem en op koopavond door het centrum. De 

wijkwachten vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente, maar worden in operationele 

zin aangestuurd door de politie. Bron: Plan van aanpak Wijkwachten Doetinchem, 2006. 

 
De eerste resultaten van het wijkwachtenproject waren positief (gemeente Doetin-
chem, 2006a) en dat heeft de gemeente Doetinchem doen besluiten om het project te 
integreren in de integrale veiligheidsaanpak van het uitgaansgeweld. Dit heeft geresul-
teerd in het Horecapreventieteam (HPT) dat in april 2007 als pilotproject van start is 
gegaan. Het HPT is een samenwerkingsverband tussen de politie, jeugdtoezichthou-
ders en nachtwachten. De jeugdtoezichthouders zijn jongerenwerkers die voor het HPT 
zijn aangetrokken. De nachtwachten zijn afkomstig uit het wijkwachtenproject. Daar-
door is ook in het HPT het veiligheidsaspect gecombineerd met werkgelegenheid. 
 

Het HPT bevindt zich tot april 2009 in een pilotfase. De gemeente Doetinchem vindt 
het belangrijk dat het project in deze fase gemonitord wordt, omdat in deze fase nog 
eenvoudig bijgestuurd kan worden. Daarnaast is er landelijke aandacht voor het HPT. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil het project en 
de aanpak als goed voorbeeld toegankelijk maken voor andere gemeenten als een 
interventie die past binnen de lokale aanpak van uitgaansoverlast. Deze twee aspecten 
zijn voor de gemeente Doetinchem reden geweest om Advies- en Onderzoeksgroep 
Beke opdracht te geven voor een onderzoek naar de opbrengsten van het HPT. In 
deze rapportage wordt daarvan verslag gedaan. Tevens resulteert dit onderzoek in een 
handleiding1 voor gemeenten die kennis willen maken met de werkwijze van het HPT 
en zelf een horecapreventieteam willen opzetten. 

                                               
1. Handleiding ‘Horecapreventieteam. Samenwerken in dienst van veiligheid’, 2008. 
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1.2  Het Horecapreventieteam in onderzoek 

Een onderzoek naar de opbrengsten van het HPT beslaat een breed onderzoeksterrein. 
In dit onderzoek worden de ervaringen met en resultaten van het eerste jaar2 van het 
HPT in kaart gebracht. In deze paragraaf wordt de opzet van het onderzoek toegelicht. 
 
1.2.1  Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 
 

‘Wat zijn de revenuen van en de randvoorwaarden voor het Horecapreventieteam en hoe 

kan dit team geoptimaliseerd worden?’ 

 

Deze hoofdvraag kan opgedeeld worden in enkele subvragen:  
 
 Welke succesfactoren kunnen worden benoemd? 

 Wat zijn aspecten die extra aandacht behoeven?  

 Wat zijn randvoorwaarden van het project? 

 
Deze subvragen hebben betrekking op diverse aspecten van het project. Deze aspec-
ten zijn ondergebracht in een vijftal speerpunten, namelijk werkwijze, samenwerking, 
deskundigheidsbevordering, borging en registratie. In bijlage 1 is een overzicht opge-
nomen van alle deelvragen per speerpunt. 
  
1.2.2  Onderzoeksactiviteiten 

In dit onderzoek wordt het functioneren van het HPT vanuit verschillende actoren be-
oordeeld. Naast de politie, jeugdtoezichthouders en nachtwachten komen ook andere 
direct en indirect betrokken professionals aan het woord. De ingezette onderzoeksacti-
viteiten zullen hierna kort besproken worden. 
 
Interviews  

In totaal is een twaalftal interviews afgenomen met stakeholders en direct betrokken 
professionals.3 De interviews hebben een tweeledig doel: enerzijds dienen de inter-
views om zicht krijgen op de werkwijze en het functioneren van het HPT, anderzijds 
om ervaringen van direct betrokkenen te peilen. Het gaat dan met name om de horeca 
waar de doelgroep van het horecapreventieteam zich bevindt, de politie, de jeugd-
hulpverlening en de gemeente. 

                                               
2. Bij start van dit onderzoek – voorjaar 2008 - is het Horecapreventieteam een jaar operationeel. 
3. Een lijst van geïnterviewde personen is opgenomen in bijlage 2.  
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Dossieranalyse 

Er is een drietal soorten documenten geanalyseerd, te weten: 
 
 Beleidsnota’s en andere beleidsmatige documenten; 

 Verslagen van werkoverleggen; 

 Wekelijkse dienstrapporten van de nachtwachten. 

 
De beleidsdocumenten zijn gebruikt om inzicht te verkrijgen in strategische aspecten, 
waaronder de achtergronden van het project en afwegingen die in het start- en ont-
wikkelingsproces zijn gemaakt. Hierbij is met name gekeken naar de oorspronkelijke 
doelstellingen en intenties tijdens het opzetten van het HPT. Voor operationele infor-
matie zijn verslagen van de werkoverleggen en de dienstrapporten geraadpleegd. 
Hierin wordt respectievelijk op project en uitvoerend niveau verslag gedaan van het 
functioneren (resultaten, knelpunten en overige ervaringen) van het HPT.4 De dienst-
rapporten worden opgesteld door de nachtwachten en hebben betrekking op hun 
werkzaamheden en zeggen daarom niets over het functioneren van de jeugdtoezicht-
houders en de politie. 
 
Horeca-enquêtes uitgaanspubliek  
Door middel van een korte en bondige enquête is het uitgaanspubliek (N=169) naar 
hun mening gevraagd. De enquêtevragen hebben onder andere betrekking op de ta-
ken en de verantwoordelijkheden van het Horecapreventieteam en de bekendheid van 
het uitgaanspubliek daarmee. De enquête is opgenomen in bijlage 3. De enquête is 
afgenomen onder het publiek van horecagelegenheid C’est la Vie op een zaterdag-
avond van middernacht tot twee uur5 ’s nachts. Er is specifiek voor het enquêteren in 
deze gelegenheid gekozen omdat een groot deel van de doelgroep van het HPT - jon-
geren tussen 16 en 18 jaar – zich in deze uitgaansgelegenheid bevindt.  
 
1.3 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het functioneren van het HPT. Daarna 
worden, in hoofdstuk 3, de resultaten ten aanzien van de veiligheid in het Doetin-
chemse uitgaansleven besproken. Tot slot wordt, in hoofdstuk 4, een overzicht gege-
ven van de succespunten, aandachtspunten en randvoorwaarden van het project, die 
voor het opzetten van het project binnen andere gemeenten van belang kunnen zijn.6  

                                               
4. De dienstrapporten zijn aan de hand van een analyseschema geanalyseerd.  
5. Er is bewust gekozen om tot maximaal twee uur ’s nachts te enquêteren, om te voorkomen dat 
enquêtes foutief of niet serieus worden ingevuld en daarmee onbruikbaar zijn. 
6. De handleiding ‘Horecapreventieteam. Werkgelegenheid in dienst van veiligheid’, wat ook een 
product van dit onderzoek is, kan bij een landelijke introductie van nut zijn. 
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I I  H e t  H o r e c a p r e v e n t i e t e a m  a a n  h e t  w e r k  
 
 
In april 2007 is het pilotproject ‘Horecateam Veilige Binnenstad’, ook wel Horecapre-
ventieteam (HPT), van start gegaan. In dit hoofdstuk wordt het functioneren van het 
HPT geschetst. De (beschreven) uitgangspunten en de praktijk gedurende het eerste 
jaar zijn naast elkaar gezet. De interviews, de projectbeschrijving en andere startdo-
cumenten vormen de basis van dit hoofdstuk. Daarnaast zijn de uitkomsten van de 
enquête7 en de analyse van de dienstrapporten verwerkt.  
 
2.1  Werkwijze 

Het HPT is zowel op operationeel als beleidsmatig niveau een multidisciplinair samen-
werkingsverband. Op beleidsniveau zijn de volgende partijen betrokken bij het HPT: 
 

 Gemeente Doetinchem: regisseur van het project; 

 Re-integratiebureau Connecting2U: projectaannemer, werkgever wijkwachten en jeugdtoe-

zichthouders; 

 Politie Noord- en Oost-Gelderland: aansturing en coördinatie van de uitvoering van het pro-

ject. 

 

De gemeente voert de regie over het HPT. Dit houdt in dat de gemeente verantwoor-
delijk is voor het verzorgen van een aantal randvoorwaarden. Hieronder vallen het 
beschikbaar stellen van de financiële middelen en de personele capaciteit. Ook in de 
opstartfase is er voor de gemeente een belangrijke rol weggelegd. Zij is degene die de 
verschillende partijen bij elkaar brengt en bij iedereen commitment bewerkstelligt. 
Daarnaast heeft de gemeente een faciliterende rol, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
aanleveren van een registratiesysteem en het beschikbaar stellen van vergaderruimte. 
 
2.1.1 Gelaagde structuur  

Naast het beleidsniveau wordt ook op operationeel niveau samenwerkt tussen verschil-
lende instanties. Het HPT wordt gevormd door nachtwachten, jeugdtoezichthouders en 
het horecateam van de politie. De werkwijze van het HPT bestaan uit verschillende 
‘lagen’. Deze gelaagdheid heeft enerzijds betrekking op de verschillende taken en rol-
len van de drie partners. Anderzijds gaat het om de indeling van de fysieke ruimte. In 
figuur 2.1 is deze aanpak visueel weergegeven.  
 

                                               
7. In bijlage 4 zijn alle enquêteresultaten in tabellen weergegeven.  
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Figuur 2.1 – Gelaagde structuur van het HPT 

 

Eerste laag: jeugdtoezichthouders en politie 

De jeugdtoezichthouders zijn op hotspots – zowel in als buiten de horeca – aanwezig 
in het horecagebied van Doetinchem om zo problemen en overlast vroegtijdig te signa-
leren. Zij staan in contact met de politie zodat deze bij overlast in het horecagebied 
snel in kan grijpen.  
 
Tweede laag: nachtwachten 

Het werkgebied van de nachtwachten ligt niet in de hoofdstraten, maar in de omgeving 
rondom het gebied waar de horeca zich concentreert.8 Zij surveilleren in dit gebied en 
spreken jongeren aan als zij daartoe aanleiding zien. Ook de nachtwachten staan in 
contact met de politie die zij kunnen inschakelen indien dat nodig is.  
 
Derde laag: achtervangers 

De achtervanger zorgt dat jongeren die ’s avonds door het HPT zijn gesignaleerd door-
verwezen worden naar instellingen die aansluiten bij de overlast of de achterliggende 
problematiek. Er worden twee typen natrajecten onderscheiden: repressieve trajecten 
die door de politie ingezet worden en preventieve trajecten uitgevoerd door onder 
meer hulpverlenende instellingen.  
 
2.1.2  Taken en werkzaamheden 

Het HPT is actief op vrijdag- en zaterdagavond en –nacht van 22:00 – 6:00 uur. Ook 
op andere avonden waarop veel uitgaanspubliek wordt verwacht, zoals op tweede 
kerstdag, Koninginnedag en andere evenementen, wordt het HPT ingezet. De nacht-
wachten, jeugdtoezichthouders en het politie-horecateam hebben ieder hun eigen ta-
ken, samenhangend met de hiervoor besproken ‘lagen’. In tabel 2.1 zijn de taken en 
bevoegdheden weergegeven. 

                                               
8. Een van de reden om de nachtwachten niet in de hoofdstraten te laten surveilleren, is dat de 
nachtwachten wel herkenbaar zijn als formele toezichthouders, maar geen extra bevoegdheden 
hebben. Om de veiligheid van de nachtwachten te waarborgen, surveilleren zij niet op plekken 
waar de kans op escalatie het grootst is. 
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Tabel 2.1 – Taken en bevoegdheden van de drie partijen van het HPT volgens projectplan. 

Nachtwachten 

Taak - Surveilleren tijdens de uitgaansuren rondom het centrum;  
- Signaleren van en controleren op problemen rondom het centrum; 
- Politie en/of jeugdtoezichthouder inschakelen indien nodig. 

Rol Formele toezichthouder 

Bevoegdheden Als iedere burger 

Jeugdtoezichthouders 

Taak - Vroegtijdig signaleren van problemen en overlast; 
- Jongeren aanspreken en corrigeren op hun gedrag indien nodig; 
- Politie inschakelen indien nodig. 

Rol Outreachende jongerenwerker  

Bevoegdheden Als iedere burger 

Politie 

Taak - Toezicht houden op en handhaven van openbare orde;  
- Zorg dragen voor veiligheid van het uitgaanspubliek; 
- Aansturen nachtwachten en jeugdtoezichthouders. 

Rol Opsporingsambtenaar en coördinator HPT 

Bevoegdheden Als opsporingsambtenaar 

 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van de taken en bevoegdheden zoals die beschreven zijn 
in het projectplan van het HPT. Hierna volgt een beschrijving van de werkzaamheden 
zoals die in de praktijk worden uitgevoerd.  
 
Werkzaamheden in de praktijk 

  Nachtwachten 

Bij de nachtwachten ligt de nadruk op de signalerende en toezichthoudende taak, zo 
blijkt onder meer uit de dienstrapporten.9 In 36 procent van de geregistreerde situa-
ties betreft het signaleren door nachtwachten. Ook melden zij situaties vaak aan de 
politie, namelijk in ruim een kwart van de gevallen, en soms (vier procent) aan de 
jeugdtoezichthouders. Daarnaast spreken de nachtwachten jongeren regelmatig aan 
op hun gedrag, namelijk in zeventien procent van de situaties. Maar naast aanspreken, 
pakken de nachtwachten problemen meestal niet zelf aan (vier procent). Dit is in 
overeenstemming met de richtlijnen die gelden voor het handelen van de nachtwach-
ten:  
 

                                               
9. De nachtwachten kunnen per geregistreerde situaties meerdere acties uitvoeren. De percenta-
ges tellen daarom niet op tot honderd procent. Daarnaast bevatten veel registraties geen actie, 
maar gaat het om routinematige controles. 
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‘Het ingrijpen en/of handelen moet zoveel mogelijk beperkt dan wel voorkomen worden. 

Tijdig signaleren en voldoende afstand bewaren, is dan ook het advies voor de nachtwach-

ten. Verder is het handelen naar eigen inzicht bij conflicten of incidenten, ook als er direct 

gevaar is voor personen of voor jezelf en collega. Bij twijfel contacten met de coördinator 

van de politie wat te doen in deze situatie.’ Bron: verslag werkoverleg 28 februari 2008. 
 
De nachtwachten werken probleemgestuurd, dat wil zeggen: de prioriteit van de werk-
zaamheden is gericht op de situatie waar de meeste problemen zijn. Een voorbeeld 
van deze probleemgestuurde werkwijze is de aangepaste werkwijze van de nachtwach-
ten in de zomermaanden. De nachtwachten beginnen dan een uur eerder met hun 
surveillanceronde, zodat zij bekende indrinkplekken van jongeren in de openbare 
ruimte kunnen controleren. Ook blijkt de probleemgestuurde aanpak uit de inzet van 
de nachtwachten binnen het project ‘Mee naar huis’. Dit project, dat op initiatief van 
de politie in het voorjaar van 2008 is gestart, is gericht op de uitvalswegen (zie ook 
paragraaf 2.6). Er is sprake van veel vernielingen en overlast op de doorgaande wegen 
vanuit het centrum. Het werkgebied van de nachtwachten is daarom ten behoeve van 
dit project uitgebreid. 
 
  Jeugdtoez ichthouders 

De belangrijkste taak van de jeugdtoezichthouders blijkt in de praktijk het contact 
leggen met de uitgaande jongeren te zijn. Zij proberen tijdens het uitgaan een ver-
trouwensrelatie met de jongeren op te bouwen en problemen onder de uitgaande jon-
geren vroegtijdig te signaleren. Daarom zijn zij veel aanwezig in de horecagelegenhe-
den en op straat. Een belangrijke plek voor de jeugdtoezichthouder is de ingang van 
een belangrijke en grote horecagelegenheid, C’est la Vie. Een jeugdtoezichthouder is 
hier regelmatig ’s avonds te vinden, zodat hij weet wie er binnen is. “Dit is ook nodig, 
wil je jongeren wat kunnen uitleggen”, aldus een jeugdtoezichthouder. 
 
Omdat zij ook in de horecagelegenheden werkzaam zijn, zijn zij vaak als eerste bij 
(het ontstaan van) een vechtpartij aanwezig. De jeugdtoezichthouders proberen in 
eerste instantie een vechtpartij te sussen, bijvoorbeeld door jongeren aan te spreken. 
Lukt dit niet dan treden zij terug en laten het aan de portiers en de politie over. “Het 
zou de opgebouwde vertrouwensrelatie niet ten goede komen wanneer wij ons met 
vechtende jongeren gaan bemoeien”, zo licht een jeugdtoezichthouder toe:  

 
“Bij conflicten in de kroegen springen wij er niet tussen. Wel kijken we wie daders en 

slachtoffers zijn, zodat we ze bij het naar buiten gaan kunnen monitoren dan wel actie 

kunnen ondernemen. Bij voorkeur moeten pedagogisch onderlegde portiers met zachte 

hand ruziemakende jongeren naar buiten manoeuvreren, waarna ze door de jeugdtoe-

zichthouders of politie verder geleid kunnen worden.” Bron: Jeugdtoezichthouder. 
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Uit de interviews blijkt verder dat de taak om jongeren toe te leiden naar reguliere 
hulpverleningsinstanties, de ‘achtervangersfunctie’, ook voor een groot deel bij de 
jeugdtoezichthouders ligt. Hoewel de jeugdtoezichthouders veel contacten hebben met 
diverse hulpverleningsinstanties en andere projecten gericht op (risico)jongeren, is het 
onduidelijk hoe vaak gesignaleerde jongeren worden doorverwezen. Bekend is wel dat 
er soms initiatieven op persoonlijke titel worden genomen, die buiten de taakafbake-
ning vallen.  
 
In de taakomschrijving van de jeugdtoezichthouder is niets over toezicht houden en 
handhaven vastgelegd omdat de jeugdtoezichthouder geen verlengstuk van de politie 
moet zijn. Toch is hierin wel een ontwikkeling zichtbaar: 
 

“Nu, met de horecaverboden, komt er wel steeds meer nadruk te liggen op controle van 

het overtreden van de verboden. Omdat de nachtwachten niet bij en in de horecagelegen-

heden komen, komt deze taak voor een deel bij de jeugdtoezichthouder te liggen.” Bron: 

Jeugdtoezichthouder. 

 

  Pol i t ie  

Tijdens de HPT-diensten ligt de verantwoordelijkheid voor de aansturing en coördinatie 
van het HPT bij de politie. Dit is een belangrijke taak van de politie binnen het HPT. 
Verder houdt de politie zich vanzelfsprekend bezig met het handhaven van de veilig-
heid. De handhaving van de horecaverboden is daarvan een onderdeel. Het Doetin-
chemse horecaverbod geldt voor alle horecagelegenheden in Doetinchem en heeft een 
looptijd van een jaar. De politie draagt zorg voor de administratie van de horecaver-
boden en het up-to-date houden van het overzicht van jongeren met een verbod. 
Daarnaast grijpt de politie uiteraard in bij overtreding van het verbod.  
 
Ook de politie heeft de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen. Vanuit het project 
‘NOG Veiliger’10 is in samenwerking met Halt het Boete-of-kanskaarttraject opgezet. 
Aanvankelijk werd dit traject door de politie nauwelijks ingezet en werd het doorver-
wijzen vrijwel geheel over aan de jeugdtoezichthouders overgelaten. Inmiddels, najaar 
2008, loopt dit traject in Doetinchem goed. 
 

2.1.3 Doelstel l ingen HPT 

Het HPT is opgezet om het uitgaansleven van Doetinchem veiliger te maken. Daar-
naast heeft het HPT ook doelstelling gericht op het bevorderen van de werkgelegen-
heid. Deze doelstelling heeft betrekking op de nachtwachten waarvoor het HPT fun-

                                               
10. Nog veiliger is een samenwerkingsverband tussen de 22 gemeenten in de regio Noord- en 
Oost-Gelderland op gebied van veiligheid(sbeleid). 
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geert als re-integratietraject. De veiligheid wordt dus mede bewaakt door herintreders. 
De twee doelstellingen zijn als volgt vormgegeven:  
 

1. Veiligheidsdoelstelling: veiliger maken van het Doetinchemse uitgaansleven  

- Door enerzijds een repressieve aanpak te realiseren voor het toenemende geweld, vernie-

lingen en bedreigingen in het Doetinchemse horecagebied en  

- Door anderzijds in preventieve zin een structurele gedragsverandering van overlastveroor-

zakende jongeren aanwezig in het Doetinchemse horecagebied te bewerkstelligen. 

2. Werkgelegenheidsdoelstelling: bevordering van de werkgelegenheid. 

- Door herintreders voor een jaar een betaalde arbeidsleerplaats aan te bieden en hen gedu-

rende dit jaar op te leiden tot beveiliger op MBO-niveau 2.  

 
2.2  Samenwerking 

Samenwerking vindt zowel binnen het HPT als met andere instanties plaats. In deze 
paragraaf wordt eerst de interne en vervolgens de externe samenwerking besproken.  
 

2.2.1  Interne samenwerking 

Zowel op operationeel als beleidsmatig niveau zijn er diverse overlegvormen waaraan 
het HPT of leden van het HPT deelnemen. In het onderstaande overzicht zijn alle for-
mele overleggen op een rij gezet. Daarnaast is er ook veelvuldig informeel overleg 
tussen de politie en de jeugdtoezichthouders. 
 
Overleg Niveau Frequentie Deelnemers Doel 

Briefing & 
debriefing 
 
 

operationeel vooraf en  
na elke  
HPT-dienst 

dienstdoende: 
- HPT-coördinator politie 
- politiefunctionarissen 
- jeugdtoezichthouder(s) 
- nachtwachten 

Voorbespreken avond, 
aandachtspunten door-
nemen, werk uitzetten. 

Casusoverleg operationeel wekelijks - HPT-coördinator politie 
- jeugdtoezichthouder 
- vertegenwoordiger 

nachtwachten  
- jeugdcoördinator politie 

Bespreken afgelopen 
weekend, doornemen 
planning werkzaamheden 
komend weekend 

Nachtwach-
tenoverleg 

operationeel wekelijks - alle nachtwachten 
- HPT-coördinator politie 
- jeugdtoezichthouder 

Bespreken operationele 
informatie en knelpunten 
Afspraken maken inzake 
werkzaamheden.  

Coördinato-
renoverleg 

beleidsmatig 8-wekelijks - beleidsmedewerker so-
ciale zaken gemeente 

- beleidsmedewerker vei-
ligheid gemeente 

- HPT-coördinatoren politie 

Beleid aansturing HPT 
Brainstormen en ontwik-
kelpunten bespreken. 
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Beleids-
overleg 

beleidsmatig 6-wekelijks - beleidsmedewerker 
sociale zaken gemeente 

- beleidsmedewerker 
veiligheid gemeente 

- re-integratiebureau 
- HPT-coördinatoren poli-

tie 
- jeugdtoezichthouders 
- vertegenwoordiger 

nachtwachten 
- politiecoördinator wijk-

wachtenproject 
- JEKK11 

Bespreken grote lijnen 
en knelpunten  

Horeca-
overleg 
 

beleidsmatig 6-wekelijks - beleidsmedewerkers 
horeca gemeente 

- vertegenwoordiger 
Horeca Nederland 

- voorzitter Horeca 
Doetinchem 

- politie 
- vertegenwoordiger taxi 

-bedrijven 
- (convenanthouders) 

Grote lijnen en knelpun-
ten van horecabeleid 
bespreken 
Problemen en meldingen 
wegzetten (oplossingsge-
richt) 

 
De drie operationele overlegmomenten verschillen in omvang. Het casusoverleg is 
kleinschalig en praktisch. De besproken informatie wordt door eenieder teruggekop-
peld aan zijn achterban. Vanuit de nachtwachten is een persoon naar voren geschoven 
als aanspreekpunt, zowel onderling als naar de andere leden van het HPT. Het nacht-
wachtenoverleg is pas in de loop van het pilotjaar in het leven geroepen, omdat na 
verloop van tijd blijkt dat alle nachtwachten, en niet alleen het aanspreekpunt, behoef-
te hebben aan een overleg met de politie. Dit heeft onder meer te maken met hun 
achtergrond maar ook met de aard van de werkzaamheden, licht een HPT-coördinator 
van de politie toe: “De nachtwachten hebben vanwege hun re-integratieachtergrond 
meer sturing nodig en de briefing en debriefing bleek daarvoor niet toereikend.”  
 

                                               
11. JEKK is een instelling voor ambulante jeugdhulpverlening en onderdeel van stichting Linden-
hout dat Jeugdzorg aanbiedt in Gelderland en Overijssel. JEKK staat voor ‘jongeren en kleine 
kriminaliteit’. 
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Multidisciplinair 

Het HPT is een multidisciplinair samenwerkingsverband: de leden zijn afkomstig uit 
verschillende organisaties, hebben verschillende taken en doelen en hebben bovenal 
een verschillende achtergrond. Hierbij gaat het met name om de professionele sa-
menwerking tussen jeugdtoezichthouders en politie enerzijds en herintredende nacht-
wachten anderzijds. Maar ook op beleidsmatig niveau wordt er op meerdere terreinen 
samengewerkt en wordt het multidisciplinaire karakter als een meerwaarde van het 
project ervaren. Uit interviews blijkt dat diverse betrokkenen tevreden zijn over deze 
samenwerking. De burgemeester verwoordt de succesvolle samenwerking als volgt: 
 

“De blauwe politielijn en de jeugdtoezichthouders zijn mooi met elkaar verbonden. Het 

donkerblauw van de politie kleurt wat minder blauw. Iedereen die participeert, neemt wat 

van het denken van het HPT mee.” Bron: Burgemeester. 

 
Deze succesvolle samenwerking heeft onder andere geresulteerd in een nieuw project 
‘Mee naar huis’ van de politie, waarin nachtwachten en politie samenwerken.  
  

“Het mooie aan dit project is dat de politie hiermee aangeeft dat ze de nachtwachten om-

armt. Ze zijn dus heel tevreden over het project.” Bron: Gemeente, projectleider HPT. 

 
Zoals gezegd heeft het multidisciplinaire karakter ook betrekking op het beleidsmatige 
niveau. Op dit niveau kan de bereidheid om met elkaar een project op te zetten als 
een basisvoorwaarde gezien worden. Bij het HPT is deze bereidheid beslist aanwezig. 
De gemeente, de politie en een re-integratiebedrijf werken samen bij het formuleren, 
uitvoeren en aanpassen van het beleid. Gezamenlijk zetten zij de grote lijnen uit en 
pakken knelpunten aan. De directeur van het re-integratiebedrijf is erg tevreden over 
deze samenwerking: “Er is onderlinge chemie. Mensen gaan harder voor elkaar lopen.” 
Daarnaast wordt er ook binnen de gemeente vanuit verschillende disciplines samen-
gewerkt. Beleidsmedewerkers veiligheid, sociale zaken en jeugd zijn bij het HPT be-
trokken. Ook tussen deze medewerkers is er sprake van een elkaar aanvullende sa-
menwerking.  
 
2.2.2  Externe samenwerking 

Het HPT werkt in een omgeving waar ook veel andere partijen bij betrokken (kunnen) 
zijn. In deze subparagraaf wordt eerst in gegaan op de samenwerking met instellingen 
waarnaar jongeren doorverwezen kunnen worden. Vervolgens komt de samenwerking 
met de horeca aan bod. 
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Achtervang en doorverwijzen 

In het projectplan van het HPT wordt gesproken van de ‘achtervanger en doorverwij-
zer’. Deze functie is de derde laag van de gelaagde structuur (zie hiervoor paragraaf 
2.1.1). In het projectplan wordt niet nader bepaald wie de rol van achtervanger uit 
gaat voeren. In de praktijk blijkt dat de taak om jongeren door te verwijzen met name 
door de jeugdtoezichthouders en soms ook door de politie vervuld wordt. Uit de inter-
views blijkt dat uit efficiëntieoverwegingen besloten is om geen aparte functie te ma-
ken voor een ‘achtervanger en doorverwijzer’ maar dit te integreren in het werk van 
de jeugdtoezichthouders. Een aparte functie zou een onnodige, extra schakel binnen 
het HPT betekenen, terwijl de jeugdtoezichthouders en politie relevante contacten 
hebben. 
 
In het projectplan wordt een aantal instanties aangehaald waarnaar de jongeren door-
verwezen kunnen worden. JEKK (ambulante jeugdhulpverlening) heeft daarbij een 
prominente plek, omdat deze instantie expliciet als samenwerkingspartner wordt ge-
noemd. JEKK neemt daarom ook deel aan het beleidsoverleg. In de praktijk blijkt er 
nog geen structurele samenwerking te zijn tussen het HPT en JEKK. Dit geeft ook de 
jongerenwerker van JEKK aan:  
 

“Voor het doorverwijzen van jongeren die het HPT ’s nachts tegenkomt, is nog geen duide-

lijke structuur. Er is nog geen uitwisseling van informatie. Er wordt veel gesignaleerd door 

het HPT, maar JEKK krijgt hiervan nog niets te horen. Het ontbreekt nog aan wisselwer-

king in informatie vanuit politie, gemeente, HPT en JEKK.” Bron: Jongerenwerker, JEKK. 

 
Bij het Wijkwachtenproject is de samenwerking met JEKK wel beter ingebed. Daar 
signaleren de wijkwachten, waarna JEKK jongeren in begeleiding kan nemen. De werk-
zaamheden van JEKK hebben vooral een preventief karakter. De meer repressieve 
aard van de werkzaamheden van het HPT en het outreachende karakter, lijken de 
samenwerking tussen HPT en JEKK in de weg te staan. 
 
Naast JEKK wordt in het projectplan ook andere suggesties voor instanties gegeven. 
Genoemd worden instanties voor (jeugd)hulpverlening en jongerenwerk, UWV, woon-
corporatie Site en de sociale dienst. Naast JEKK worden dus geen andere hulpverle-
nende instanties bij naam genoemd in het projectplan. Voor de hand ligt dat het in 
ieder geval gaat om IJsselkring (onder andere maatschappelijk werk en jongeren-
werk), Iriszorg (instelling voor verslavingszorg) en de Stoog (een opvangcentrum voor 
dak- en thuislozen). Ook zijn er enkele trajecten in de regio van Doetinchem waar 
jongeren naartoe gestuurd kunnen worden, zoals ‘Gelderland helpt scoren’ van stich-
ting Leren door sport en het ‘Boete-of-kanskaarttraject’ van het project NOG Veiliger 
en Halt Gelderland. 
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Zoals eerder gezegd, is er niet veel bekend over de doorverwijzing van jongeren die 
door het HPT zijn gesignaleerd. Een van de jeugdtoezichthouders is ook werkzaam bij 
het project ‘Gelderland helpt scoren’. De andere jeugdtoezichthouder heeft veel con-
tact met medewerkers van JEKK, IJsselkring en Iriszorg. In hun persoonlijk netwerk 
hebben zij dus wel contacten met instellingen waarna de jongeren doorverwezen kun-
nen worden, maar vanuit het HPT zijn hierover nog geen afspraken gemaakt.  
 
Horeca 

Gedurende de HPT-diensten werken de politie en de jeugdtoezichthouders nauw sa-
men met de portiers en de horeca-eigenaren. Een jeugdtoezichthouder is gedurende 
de avonden regelmatig bij de ingang van C’est la Vie aanwezig. Ook daarbuiten heb-
ben zij met de grote horecagelegenheden zoals C’est la Vie en 22/24 veelvuldig infor-
meel contact. De samenwerking heeft onder andere betrekking op het uitwisselen van 
informatie over jongeren met een horecaverbod. De politie geeft de portiers inzage in 
de namenlijst met foto’s van horecaverboden. Tijdens de HPT-diensten zijn de jeugd-
toezichthouders het eerste aanspreekpunt voor de portiers. Daarnaast hebben de por-
tiers en eigenaren een rechtstreeks telefoonnummer van de politie om hen in te kun-
nen schakelen wanneer situaties dreigen te escaleren. 
 
Toch is er momenteel geen sprake van een structurele en formele samenwerking tus-
sen de horeca en het HPT. Bij het beleidsmatige horecaoverleg zijn eigenaren en por-
tiers namelijk niet aanwezig. Zij worden vertegenwoordigd door de voorzitter van Ho-
reca Doetinchem. Uit de interviews blijkt dat er zowel vanuit het HPT als vanuit de 
horeca (bedrijfsleider van C’est la Vie) behoefte is aan een meer structureel overleg, 
als aanvulling op het informele overleg, om de samenwerking te stroomlijnen.  
 
2.3  Deskundigheidsbevordering 

Voor een goed functionerend HPT is het essentieel dat de leden van het HPT over spe-
cifieke kwaliteiten en vaardigheden beschikken. Deze paragraaf gaat over de benodig-
de kennis en vaardigheden en over (bij)scholing en trainingen.  
 
Nachtwachten worden geselecteerd uit de groep wijkwachten. Idealiter zijn zij al mi-
nimaal drie maanden als wijkwachten werkzaam, voordat ze voor het nachtwachten-
project geselecteerd kunnen worden. In de praktijk blijkt dat wijkwachten incidenteel 
ook eerder doorstromen, omdat er anders niet voldoende nachtwachten zijn om elk 
weekend het HPT te vullen. Wijkwachten moeten over de volgende kenmerken en 
vaardigheden beschikken om door te stromen. Men moet:  
 
 De-escalerend kunnen werken; 

 Niet bang zijn in de nacht; 

 Verbaal sterk zijn. 
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De nachtwachten (en wijkwachten) worden opgeleid tot Beveiliger 2. Naast theoreti-
sche kennis bevat deze opleiding een EHBO-cursus, een bedrijfshulpverleningscursus 
(BHV) en een agressietraining. Er zit geen cursus zelfverdediging binnen de opleiding. 
Tijdens een interview geeft een nachtwacht aan dat een zelfverdedigingscursus voor 
de nachtwachten geen overbodige luxe is.  

 
“Je bent per slot van de hele avond en nacht met z’n tweeën op pad en je kunt van alles 

tegenkomen. Ondanks dat we via de portofoon rechtstreeks de politie kunnen inschakelen 

indien een situatie dreigt te escaleren, zou het gevoelsmatig prettig zijn als je weet dat je 

ook in staat bent je zelf te verdedigen.” Bron: Nachtwacht. 

 
Voor de jeugdtoezichthouders is een specifieke achtergrond of opleiding niet vereist. 
Jeugdtoezichthouders zijn outreachende jongerenwerkers met een flexibele instelling. 
Het outreachende aspect vertaalt zich in de pro-actieve instelling en initiatiefrijk karak-
ter waarover de jeugdtoezichthouders voor de uitvoering van hun werkzaamheden 
over moeten beschikken. De jeugdtoezichthouders werken uiteraard in dienst van het 
team en deze eigenschappen moeten wel passen binnen deze samenwerking. Dit bete-
kent dat zij niet op eigen initiatief en zonder overleg actie moeten onder nemen. Naast 
het outreachende aspect, hebben de jeugdtoezichthouders variabele werktijden wat 
vraagt om een flexibele instelling. Specifieke trainingen of scholing voor de jeugdtoe-
zichthouders zijn er momenteel niet. Zowel de werkgever als een van jeugdtoezicht-
houders zelf twijfelt aan het nut van een training, omdat zij van mening zijn dat de 
meeste trainingen te algemeen van aard zijn.  
 
De politie kent zijn eigen toetredingstrajecten, met opleidingseisen, testen en dergelij-
ke, die los staan van het HPT. Voor de HPT-coördinatoren is het belangrijk dat zij affi-
niteit hebben met zowel jeugd als horeca. Bijscholing en trainingen verlopen via inter-
ne opleidingstrajecten. Voor de horeca-avonden beschikt de politie over een speciaal 
politie-horecateam waarvan het ‘bike-team’ onderdeel uitmaakt.  
 
2.4  Borging 

In deze paragraaf wordt besproken op welke wijze de functies en samenwerkingsver-
banden zijn ingevuld en vastgelegd, in hoeverre de functies overdraagbaar zijn en hoe 
de vervanging van de functies geregeld is.  
 
De drie functies zijn vanaf het begin van het HPT vervuld. Bij aanvang was er een pool 
met nachtwachten, één jeugdtoezichthouder en één politiecoördinator die tevens de 
functie van jeugdcoördinator vervulde. Ondertussen is de eerste pool van nachtwach-
ten uitgestroomd en zijn er nieuwe nachtwachten voor in de plaats gekomen, is er een 
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jeugdtoezichthouder bijgekomen en is de politiecoördinator opgevolgd door twee HPT-
coördinatoren en een jeugdcoördinator die aan de zijlijn bij het HPT betrokken is.  
 
Bij aanvang van het project is ervoor gekozen om gedurende de pilotfase de functie-
omschrijvingen en samenwerkingsverbanden niet volledig af te bakenen en in beperkte 
mate vast te leggen. De afspraken met samenwerkingspartners zijn tot nu toe niet 
vastgelegd en geformaliseerd in een protocol of convenant. De taakomschrijvingen zijn 
alleen op hoofdlijnen vastgelegd:  
 

“Mijn taakomschrijving, dat is een half a-4-tje. Het is bewust beperkt gehouden zodat wij, 

als jeugdtoezichthouders, de vrijheid hebben om die zaken op te pakken die daarom vra-

gen.” Bron: Jeugdtoezichthouder. 

 
Ook bij de nachtwachten is in de werkwijze deze vrijheid terug te vinden. In paragraaf 
2.1.2 is al ingegaan op de probleemgestuurde werkwijze van de nachtwachten; zij 
worden daar ingezet waar het nodig is. De invulling van de werkzaamheden, de werk-
tijden en –plek worden daarop aangepast. 
 
Functievervanging en overdraagbaarheid 

Bij de nachtwachten is vervanging altijd aanwezig. Per avond zijn er vier nachtwachten 
werkzaam, terwijl de pool uit zes tot acht nachtwachten bestaat. Wel hebben sommige 
nachtwachten een oproepcontract bij een beveiligingsbedrijf waar ze werkervaring op 
kunnen doen. De gemeente heeft met het re-integratiebureau afspraken gemaakt over 
de inzet van nachtwachten: het HPT krijgt voorrang op commerciële doelstellingen en 
de inzet van minimaal vier nachtwachten in het weekend is daarmee – in principe - 
gegarandeerd.12 
Het overdragen van de functie aan nieuwe nachtwachten verloopt minder soepel. 
Vanwege het re-integratiekarakter is de uitstroom van de nachtwachten hoog. De 
nachtwachten zijn gebonden aan het HPT totdat ze hun diploma hebben, omdat bevei-
ligingsbedrijven om een BBL-opleiding vragen. Zij zijn altijd binnen een jaar weer weg, 
maar ‘snelle’ nachtwachten kunnen na zeven à acht maanden al (vervroegd) uitstro-
men. De opgebouwde kennis en ervaring zijn nooit volledig overdraagbaar en vervlie-
gen daarom deels. Een ander aspect dat bij het overdragen van de functie een rol 
speelt, is de aanwezigheid van nieuwe nachtwachten. Op twee momenten in het jaar 
stromen nachtwachten uit en moeten er nieuwe instromen. De veiligheidsdoelstelling 
en de aard van de werkzaamheden brengt met zich mee dat in principe alleen wijk-
wachten die aan de criteria voldoen als nachtwacht aan het werk mogen. Ook is er met 
                                               
12. Het gaat hier om een richtlijn. Er wordt gestreefd om elk weekend minimaal vier nachtwachten 
te leveren. Een volledige garantie kan niet gegeven worden omdat de nachtwachten, met inacht-
neming van hun opzegtermijn, zelf ook kunnen besluiten om elders te gaan werken. In zekere 
mate blijft er daarom altijd enige spanning tussen veiligheid en werkgelegenheid bestaan. 
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enkele oud-nachtwachten een oproepcontract getekend, zodat bij een krappe bezet-
ting deze krachten opgeroepen kunnen worden. Vanwege de snelle doorstroom - 
nachtwachten zijn maximaal een jaar in die hoedanigheid werkzaam - worden soms 
minder geschikte wijkwachten toegelaten. 

Bij de jeugdtoezichthouders is de functievervanging en –overdraagbaarheid een 
kwetsbaar punt. Tot het voorjaar van 2008 was er één jeugdtoezichthouder die zich-
zelf in principe 24 uur per dag beschikbaar stelde. Door een tweede jeugdtoezichthou-
der aan te stellen, zijn de HPT-taken niet meer bij één persoon gelegd en is de over-
draagbaarheid verbeterd. Toch is de functie van jeugdtoezichthouder niet volledig 
overdraagbaar vanwege het persoonsgebonden element. Een belangrijk onderdeel van 
de functie is het opbouwen en onderhouden van goede relaties met zowel jongeren als 
(hulpverlenende) instanties en die zijn lastig over te dragen. 
 
Bij de politie is de vervanging van de functie goed geregeld. Voor beide HPT-
coördinatoren is een vervanger aanwezig. Bij de politie zijn in totaal drie personen, de 
twee HPT-coördinatoren en de jeugdcoördinator bij het HPT betrokken. Hierdoor is de 
functie minder persoonsafhankelijk geworden dan bij aanvang het geval was, toen er 
één politiecoördinator was die zowel verantwoordelijkheid droeg voor horeca- als 
jeugdzaken. Bij zijn vertrek heeft hij veel kennis en ervaring meegenomen. Een prak-
tisch nadeel van het verspreiden van de functie over meerdere personen is dat er voor 
de partners niet een aanspreekpunt is. 
 
2.5  Registratie 

Iedere partij binnen het HPT houdt een eigen registratie bij van haar werkzaamheden. 
Een gezamenlijk registratiesysteem waarin alle leden hun uitgevoerde acties en andere 
informatie kunnen noteren, is niet aanwezig. De dienstrapporten van de nachtwachten 
fungeren momenteel als een soort registratiesysteem van het HPT. Deze rapportages 
worden wekelijks ter kennisgeving aan alle leden van het HPT rondgemaild. De dienst-
rapporten hebben een tweeledig doel: allereerst zijn ze bedoeld om de uitgevoerde 
werkzaamheden bij te houden (een soort urenverantwoording). Daarnaast worden de 
rapportage gebruikt om elkaar te informeren over de laatste ontwikkelingen. Vooral 
door de politie loopt de informatie uit de rapporten langs en kijkt of er actie van hen 
nodig is. Verder houden de partners binnen het HPT elkaar via het wekelijkse casus-
overleg zoveel mogelijk op de hoogte van elkaars werkzaamheden en bemoeienissen 
met jongeren. Toch blijkt uit de interviews bij alle partners grote behoefte te zijn aan 
een registratiesysteem waar alle partners toegang tot hebben, zowel om acties van 
anderen te monitoren als om zelf notities toe te voegen. Met een gezamenlijke regi-
stratie verwachten de partners dat ze beter en gerichter kan komen tot een aanpak 
van de belangrijkste overlastgevers en -locaties.  
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In tegenstelling tot de partners binnen het HPT, zijn overige instellingen niet aanwezig 
bij het casusoverleg en daarom missen zij de informatie over jongeren die daar be-
sproken worden. Het zou daarom kunnen dat er meerdere professionals, bijvoorbeeld 
de jeugdtoezichthouder en een jongerenwerker van JEKK, bezig zijn met dezelfde jon-
gere. 
 

“Mogelijk worden sommige jongeren zelfs rondgepompt, zonder dat instellingen het zelf 

doorhebben. Of dit nu het geval is, is niet in beeld.” Bron: JEKK  

 

Vooral bij de instanties die niet direct betrokken zijn bij het HPT en niet bij het casus-
overleg aanwezig zijn, is de behoefte aan een registratie- of volgsysteem eigenlijk van 
essentieel belang. Dit geldt met name bij het doorverwijzen, zo geven zowel de politie-
coördinatoren als de jeugdtoezichthouders aan.  
 
Aard en kwaliteit 

Alleen de dienstrapporten van de nachtwachten zijn voor dit onderzoek ingezien. De 
kwaliteit van de dienstrapporten is wisselend. De ene rapportage bevat meer informa-
tie dan de andere. De rijkheid van de rapportages lijkt vooral een persoonsafhankelijke 
kwestie te zijn. Een veelvoorkomende opmerking in de registraties is dat er tijdens de 
surveillanceronde ‘geen bijzonderheden’ zijn opgemerkt. Uit de analyse blijkt dat de 
registraties veelal betrekking hebben op werkzaamheden die routinematig van aard 
zijn, zoals ‘controle bus- en treinstation’ of ‘controle van de discobus’. Ook een vaak 
terugkomende registratie is: ‘nooddeur van garage open’. De registraties hebben 
daarbij vooral het karakter van een mededeling. Van alle geregistreerde situaties heeft 
29 procent geen betrekking op een incident of risicovolle situatie, maar is ter kennis-
geving genoteerd.  
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I I I   I n v l o e d  v a n  h e t  H P T  o p  d e  v e i l i g h e i d  i n  D o e t i n c h e m   
 
 
Een van de doelstellingen van het HPT is het Doetinchemse uitgaansleven veiliger ma-
ken. Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de toegevoegde waarde die het HPT kan 
hebben op veiligheid in Doetinchem. Hiervoor geven diverse betrokken professionals 
en de uitgaande jongeren hun oordeel over de rol van het HPT bij het bevorderen van 
de veiligheid in Doetinchem. We sluiten dit hoofdstuk af met een paragraaf waarin 
relevante Doetinchemse ontwikkelingen worden besproken die mede van invloed kun-
nen zijn op het veiligheidsniveau. 
 
3.1 Invloed op veiligheid volgens het HPT 

De jeugdtoezichthouders en de politie zijn voor de start van het HPT ook al professio-
neel betrokken bij de aanpak van de uitgaansoverlast. Voor de nachtwachten geldt dit 
niet. Bovendien zijn de nachtwachten relatief kort betrokken bij de aanpak, omdat zij 
binnen een jaar weer uitstromen. Daarom kunnen zij weinig zeggen over de ontwikke-
ling in het veiligheidsniveau en komen in deze paragraaf alleen de politiecoördinatoren 
en de jeugdtoezichthouders aan het woord. 
 
Vanuit de optiek van de politiecoördinatoren van het HPT is het veiliger geworden.13 In 
een interview blikt de HPT-coördinator terug: 
 

“Vier jaar geleden waren er vijftien aanhoudingen per avond. Nu zijn dat er twee à drie 

per avond.” Bron: HPT-coördinator. 

 
Het HPT heeft, volgens de HPT-coördinator, zeker een positieve bijdrage geleverd aan 
de veiligheid in het centrum, maar, benadrukt hij, dat is niet alleen toe te schrijven 
aan het HPT, maar aan de integrale aanpak. Onder deze integrale aanpak verstaat hij: 
 
1. Invoering van de horecaverboden; 

2. Een jeugdtoezichthouder bij de deur van de horeca, met name bij C’est la Vie; 

3.  Goede samenwerking tussen politie en de jeugdtoezichthouders; 

4.  Politie standaard aanwezig bij C’est la Vie.  

                                               
13.  Om de beleving van het veiligheidsniveau weer te geven, zijn bewust geen politiecijfers aan-
gehaald. Politiecijfers kunnen een vertekend beeld van de werkelijkheid geven. Bij verscherpte 
aandacht in een bepaald gebied of op een bepaald tijdstip is het niet ondenkbaar dat het aantal 
geregisterde incidenten toeneemt. Uit een overzicht van de politie van de geregistreerde gewelds-
incidenten in het centrum van Doetinchem is inderdaad een stijging zichtbaar in de periode van 
2006-2008. Hoewel de cijfers een toename laten zien, is er in het aantal (ernstige) geweldinci-
denten per maand geen trend te onderscheiden. Dit aantal schommelt tussen 5 en 20 incidenten.  
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Ook volgens de jeugdtoezichthouder is het aantal incidenten sinds de komst van het 
HPT sterk afgenomen. Vooral ernstige en gewelddadige incidenten komen, volgens 
hem, minder vaak voor: 
 

“Anderhalf jaar geleden waren er meestal twee à drie zware mishandelingen en een mas-

sale vechtpartij per weekend. Het afgelopen jaar waren er in het hele jaar zo’n dertien 

zware mishandelingen, waarvan ongeveer de helft zich binnen de horeca afspeelde.” Bron: 

Jeugdtoezichthouder. 

 
De vechtpartijen die nog wel plaatsvinden, vinden vooral in de horeca plaats en gaan 
minder vaak door op straat. Deze ontwikkeling is, volgens de jeugdtoezichthouder, het 
gevolg van het optreden van het HPT. Jongeren weten dat ze een vechtpartij op straat 
beter niet voort kunnen zetten, omdat ze dan een horecaverbod riskeren. Door de 
aanwezigheid van de jeugdtoezichthouders bij de ingang van en in de horecagelegen-
heden zelf spelen jongeren zich al in de kijker als ze binnen met een vechtpartij begin-
nen.  
 

3.2 Invloed op veiligheid volgens andere professionals  

De burgemeester, de wethouder sociale zaken, de bedrijfsleider van C’est la Vie en 
een jongerenwerker van JEKK hebben ook hun oordeel over het HPT en het veilig-
heidsniveau in Doetinchem gegeven. Afgezien van enkele kanttekeningen zijn hun 
reacties overwegend positief.  
 

De jongerenwerker van JEKK geeft aan dat een van de verdiensten van het HPT is dat 
de jongeren nu weten wat zij riskeren als ze overlast veroorzaken.  
 

“Er zijn duidelijke regels: loop niet te kloten in de stad, anders heb je een probleem. Het 

wordt in de gaten gehouden en de jongeren weten dat. Dit is een goed resultaat.” Bron: 

Jongerenwerker JEKK. 

 
Een tweede positieve ontwikkeling is voor de JEKK-medewerker dat de overlastgeven-
de groep jongeren door het HPT in beeld is gebracht. Hij koppelt hier echter wel een 
kritische noot aan:  
 

“In het centrum was de laatste jaren heel veel overlast, ook door overmatig drank- en 

drugsgebruik. Nu is redelijk in beeld om welke jongeren het gaat, dus het HPT heeft abso-

lute meerwaarde. Het gaat dan om de in- en uitstroom van jongeren richting een aanpak. 

De eerste stap is goed geweest, maar er moet nu wel doorgepakt worden.” Bron: Jonge-

renwerker JEKK. 
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De bedrijfsleider van C’est la Vie is positief over de samenwerking tussen de politie, 
jeugdtoezichthouders en haar medewerkers. Ze geeft aan dat zich in de horeca nog 
steeds vechtpartijen voordoen en dat is, volgens haar, eigenlijk ook niet te voorko-
men. Maar door de hechte samenwerking met het HPT zijn de meeste vechtpartijen 
snel gesust, helemaal op straat. 
 

“Mensen die naar buiten worden gezet, zijn boos, maar kunnen hun show niet meer op-

voeren en druipen af. Hier in C’est la Vie kunnen ze altijd hun show opvoeren, maar het 

HPT is er snel bij en probeert die jongeren rustig te krijgen. Het HPT en de portiers, maar 

ook oudere glazenhalers, vullen elkaar heel goed aan. Er is zeker geen verplaatsingseffect 

van geweld van buiten naar binnen. Bron: Bedrijfsleider C’est la Vie. 

 
De burgemeester en wethouder zijn uiteraard wat meer van een afstand betrokken en 
kunnen meer op grote lijnen een oordeel geven over de veiligheid. De burgemeester 
geeft aan dat in zijn optiek Doetinchem veiliger is geworden, maar hij plaatst daarbij 
wel de kanttekening dat dit niet geldt voor de uitvalswegen.  
 

“De aanpak van het HPT is geconcentreerd op de binnenstad. Het gevolg hiervan is dat de 

aanvoerroutes blijven liggen. Op de uitvalswegen richting de GGD, naar de Huet en naar 

Wehl is de overlast groot en daar is nog niets aan gedaan.” Bron: Burgemeester. 

 
De wethouder merkt op dat er het afgelopen jaar minder overlastmeldingen van be-
woners binnen zijn gekomen. Volgens hem is dit voor een deel ook een gevoelskwes-
tie. Het feit dat de gemeente iets aan de overlast doet, is al erg belangrijk voor het – 
subjectieve - veiligheidsgevoel.  
 

3.3 Invloed op veiligheid volgens uitgaande jongeren 

Tijdens een zaterdagavond zijn jongeren in de uitgaansgelegenheid C’est la Vie ge-
vraagd naar hun mening over en ervaringen met het HPT. Van de ondervraagde jonge-
ren geeft het overgrote deel (86.1%) aan het HPT niet te kennen, terwijl de meeste 
jongeren wel regelmatig in het uitgaanscentrum van Doetinchem komen.14 Nadat hen 
gevraagd is of zij het HPT kennen, is een korte uitleg gegeven over wat het HPT is: ‘in 
het Horecapreventieteam werken jeugdtoezichthouders, nachtwachten en de politie 
tijdens de uitgaansuren in het weekend samen aan een veilige uitgaansomgeving in 
Doetinchem.’ De grote onbekendheid met het HPT kan verschillende oorzaken hebben. 
Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat jongeren die geen overlast veroorza-
ken ook niet geconfronteerd worden met het HPT. Een andere mogelijke oorzaak is dat 

                                               
14. De enquête is ingevuld door 169 jongeren. Het merendeel woont in Doetinchem (66.7%) of in 
de omgeving (27.3%). 55.7% van de jongeren gaat 1 of 2 keer per week uit en eenderde min-
stens een keer per maand.  
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men de politie en de jeugdtoezichthouders wel kennen, maar niet weten dat zij onder-
deel van het HPT zijn.  
 
De uitgaande jongeren is ook gevraagd wat volgens hen de opbrengsten van het HPT 
zijn. Bijna veertig procent van de jongeren heeft het afgelopen jaar ‘iets’ van het HPT 
gemerkt. Hiervan is een op de negen zelf door het HPT aangehouden en heeft een 
kwart gezien dat iemand anders werd aangehouden. In tabel 3.1 op de volgende pagi-
na is weergegeven wat de uitgaande jongeren van het HPT vinden. 
 

Tabel 3.1 – Oordeel van de uitgaande jongeren over het Horecapreventieteam (in %)15 

 Eens Oneens Neutraal 

Het Horecapreventieteam maakt uitgaan in Doetinchem veiliger 40.4 46.6 13.0 

Surveillerende nachtwachten voorkomen overlast 57.5 21.9 20.6 

Als de jeugdtoezichthouders in de buurt zijn, houd ik me extra rustig 21.3 36.3 42.5 

Als de nachtwachten in de buurt zijn, houd ik me extra rustig 29.5 31.4 39.1 

Het Horecapreventieteam is niet nodig, de politie kan het zelf wel af 21.9 28.1 50.0 

De nachtwachten houden alles goed in de gaten 37.8 34.6 27.6 

Het is goed dat jeugdtoezichthouders een band opbouwen met het 
uitgaanspubliek  

59.5 25.3 15.2 

De jeugdtoezichthouders hebben niet genoeg bevoegdheden 35.0 33.8 31.2 

De nachtwachten hebben niet genoeg bevoegdheden 30.6 36.3 33.1 

Doetinchem wordt veiliger als de politie werk nachtwachten overneemt 31.7 38.5 29.8 

 
De uitgaande jongeren zijn niet overwegend positief of negatief over het HPT. Over de 
meeste stellingen hebben zij geen eenduidige mening. Wel vindt meer dan de helft van 
de jongeren dat surveillerende nachtwachten overlast voorkomen. En ook vindt een 
ruime meerderheid het goed dat de jeugdtoezichthouders een band opbouwen met het 
uitgaanspubliek. 
 
3.4  Relevante ontwikkelingen 

Sinds de start van het HPT in april 2007 zijn er in Doetinchem meerdere initiatieven 
ontplooid die ook betrekking hebben op de veiligheid in het uitgaansleven. Hieronder 
worden deze ontwikkelingen toegelicht, omdat ze voor het HPT van betekenis of in-
vloed zijn.  
 
Horecaverbod 

In 2007 is in Doetinchem het instrument horecaverbod ingevoerd. Met een horecaver-
bod mag een jongere een jaar lang geen enkele horecagelegenheid in Doetinchem in.16 

                                               
15. In de enquête is bewust voor expliciete stellingen gekozen, om jongeren te dwingen een 
standpunt in te nemen. Dit heeft echter geen invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten 
van deze enquête. 
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In Doetinchem zijn er momenteel 60 à 70 jongeren met een horecaverbod. De politie 
draagt zorg voor de administratie van de horecaverboden. De HPT-coördinatoren wer-
ken elke week het overzicht van alle jongeren met een verbod bij. Per jongere wordt 
recente informatie, die voor de handhaving van de veiligheid relevant is, toegevoegd. 
De politie heeft zich daarnaast ten doel gesteld om van zoveel mogelijk jongeren foto’s 
te verzamelen, zodat de lijst van verboden niet enkel een naam maar ook een gezicht 
bevat. Deze foto’s worden niet ten behoeve van de opsporing gemaakt, maar die wor-
den bijvoorbeeld van websites gehaald van organisaties die foto’s in horecagelegenhe-
den maken.17 Deze lijst wordt niet verstrekt aan jeugdtoezichthouders, nachtwachten 
en portiers maar de politie geeft hen wel de mogelijkheid om de lijst in te zien. Mo-
menteel treft de politie in Doetinchem voorbereidingen om de administratie van de 
horecaverboden over te hevelen naar een beveiligde internetsite waar ook horecagele-
genheden aangesloten bij het horecaconvenant toegang tot hebben. In de gemeente 
Apeldoorn worden gewerkt met zo’n site. Het College Bescherming Persoonsgevens 
(CBP) houdt toezicht op de uitwisseling van de privacygevoelige informatie. 
 
Project Mee naar huis 

In 2008 is op initiatief van de politie het project ‘Mee naar huis’ opgezet. Het grote 
aantal vernielingen op de uitvalswegen tijdens de horecanachten is aanleiding geweest 
voor dit project. Het project is een samenwerking tussen politie en nachtwachten. In 
koppels surveilleren zij in burger op de fiets op de uitvalswegen en hotspots. Indien 
een jongere wordt aangehouden vanwege een strafbaar feit dat in verband gebracht 
kan worden met het uitgaansleven, wordt een horecaverbod opgelegd. In de periode 
van april tot en met september is dit project op acht avonden uitgevoerd. 
 
Gebiedsontzegging 

De gemeente Doetinchem heeft de beleidsregels omtrent een verblijfsontzegging re-
centelijk aangepast en deze gedeeltelijk gekoppeld aan het instrument collectief hore-
caverbod. Deze koppeling is bedoeld om jongeren die in de binnenstad (veel) overlast 
veroorzaken of (limitatief opgesomde) strafbare feiten plegen de toegang tot het cen-
trum te kunnen ontzeggen. Jongeren die een horecaverbod opgelegd krijgen, ontvan-
gen tegelijkertijd een waarschuwing dat ze bij de volgende in de beleidsregels opge-
nomen overtreding (waaronder ook de overtreding van het horecaverbod) een ver-
blijfsontzegging opgelegd krijgen. Een verblijfontzegging heeft de duur van drie maan-
den en kan bij overtreding verlengd worden tot een half jaar. 
 

                                                                                                                              
16. Het Horecaverbod is horecagerelateerd. Dit betekent dat jongeren met een horecaverbod wel 
aanwezig mogen zijn in de publieke ruimte rondom horecagelegenheden en op de uitvalswegen.  
17. Een voorbeeld van zo’n website is www.kroegenweb.nl  
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Project Bar Veilig 

In het najaar van 2008 zal in Doetinchem het project ‘Bar veilig’ als pilot van start 
gaan. Dit pilotproject heeft als doel de veiligheid in de horecagelegenheden te bevor-
deren. Een belangrijk onderdeel van het project is een agressie-preventietraining voor 
het barpersoneel om een omgeving te creëren waar agressie zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Omdat het project zich nu in de pilotfase bevindt, lijken op dit moment de 
mogelijkheden beperkt om het project te integreren met werkzaamheden van het HPT. 
 
Wijkveiligheidsteam 

De gemeente Doetinchem heeft de opzet van het HPT vertaald naar een nieuw project, 
namelijk het wijkveiligheidsteam. Dit team zal in november 2008 van start gegaan. Dit 
team zal in de avonduren gaan opereren in een aantal Doetinchemse wijken waar men 
problemen ondervindt, bijvoorbeeld met handel in drugs. Net als bij het HPT bestaat 
dit team uit jeugdtoezichthouders, wijkwachten en de politie. Daarnaast zijn jonge-
renwerkers van JEKK en IJsselkring betrokken om de jongeren een bij hun belevings-
wereld aansluitend activiteitenaanbod en eventueel een hulpverleningstraject aan te 
bieden. 
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I V   D e  r e v e n u e n  v a n  h e t  H o r e c a p r e v e n t i e t e a m  
 
 
In dit hoofdstuk zullen de revenuen van het HPT na het eerste jaar van het project 
worden opgetekend. Eerst zal er ingegaan worden op de succesfactoren en aandachts-
punten. De aandachtspunten die nader toelichting behoeven, zullen per paragraaf be-
sproken worden, waarna mogelijke suggesties voor verbetering worden aangedragen. 
Sommige aandachtspunten en daaraan gekoppelde aanbevelingen overlappen elkaar. 
In dat geval zal verwezen worden naar een eerder gegeven uitleg. In de afsluitende 
paragraaf zullen de randvoorwaarden en aanbevelingen voor het optimaliseren van het 
HPT Doetinchem op een rij worden gezet. 
 

Algemene opmerking bij de aandachtspunten 

Voordat er uitgebreid wordt ingegaan op de succesfactoren en aandachtspunten van 
het HPT is het goed om te benoemen dat het HPT tijdens het onderzoek nog in de pi-
lotfase verkeert. Een aantal aspecten is nog in ontwikkeling of nog niet uitgekristalli-
seerd en is daarom als aandachtspunt aangemerkt. Dit geldt ondermeer voor de bor-
ging van het project en voor de samenwerking met externe partijen. Ondanks dat een 
aantal aandachtspunten terug te voeren is op de pilotfase van het project, is het wel 
van belang dat deze punten verder worden uitgewerkt.  
 
4.1  Werkwijze 

In het onderstaande overzicht staan de succesfactoren en aandachtspunten die be-
trekking hebben op de werkwijze van het HPT op een rij. 
 
Aspecten Succesfactoren en aandachtspunten 

Doelstellingen 

veiligheid en werkgelegenheid Aandachtspunt: de twee doelstellingen van het HPT kunnen in som-
mige situaties met elkaar conflicteren 

Taken en werkwijze 

probleemgestuurde werkwijze Succesfactor: de flexibele inzet van de nachtwachten en jeugdtoe-
zichthouders is voor het HPT een meerwaarde  

doorverwijzen jongeren Aandachtspunt: het doorverwijzen van jongeren lijkt niet conse-
quent, maar vooral op persoonlijke titel van de jeugdtoezichthou-
ders te gebeuren 

handhaving horecaverboden Succesfactor: een groep van 60 à 70 overlastgevende jongeren 
wordt uit de horeca geweerd 
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Veiligheid en werkgelegenheid 

Er moet voorkomen worden dat de twee doelstellingen met elkaar in conflict komen. 
Allereerst is van belang om in de randvoorwaardelijke sfeer enkele waarborgen in het 
project in te bouwen om conflicterende situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Be-
langrijk is dat de continuïteit van het kennis- en ervaringsniveau bij de nachtwachten 
gewaarborgd is. Een manier om hier voor te zorgen, is de in- en uitstroom van nacht-
wachten geleidelijker te laten verlopen, zodat niet op één moment alle ervaren nacht-
wachten uitstromen. Een andere mogelijkheid is de projectduur van de nachtwachten 
te verlengen van één naar twee jaar.  
 
Ten tweede is het noodzakelijk dat er afspraken komen over de prioritering van beide 
doelstellingen: welke doelstelling krijgt voorrang op het moment dat de twee doelstel-
lingen met elkaar conflicteren? Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan op het moment 
dat een beveiligingsbedrijf enkele, vaak de beste, nachtwachten in wil zetten voor 
andere projecten in het weekend. Hoewel de nachtwachten zo extra werkervaring op-
doen, kan dit voor de veiligheid in Doetinchem nadelig zijn. Er zijn weliswaar tussen de 
gemeente en het re-integratiebureau afspraken over een gegarandeerde inzet van vier 
nachtwachten in het weekend gemaakt. Toch moet een bepaalde kwaliteit van nacht-
wachten in het HPT gegarandeerd zijn. De prioritering van de doelstellingen zal in 
overleg met alle partners van het HPT, zowel op operationeel als op beleidsniveau, 
moeten worden afgestemd. Ten behoeve van de veiligheid lijkt het voor de hand lig-
gend in het voorkomende geval voorrang te verlenen aan de veiligheidsdoelstelling. 
 
Doorverwijzen jongeren 

Het doorverwijzen van jongeren moet een meer prominente plek krijgen in de werk-
zaamheden van het HPT. Momenteel ligt de nadruk vooral op het handhaven van de 
veiligheid tijdens de avonden en minder op het bewerkstelligen van de gedragsveran-
dering bij jongeren, terwijl beide aspecten een onderdeel zijn van de veiligheidsdoel-
stelling. Het preventieve aspect van het HPT komt hiermee niet goed tot uiting, hoewel 
er positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn bij het doorverwijzen van jongeren via het 
Boete-of-kanskaarttraject door de politie. Om het doorverwijzen meer in de werk-
zaamheden te integreren, moeten er zowel binnen het HPT als met instanties die na-
trajecten verzorgen duidelijke afspraken worden gemaakt. Het is belangrijk dat binnen 
het HPT voor iedereen duidelijk is wie verantwoordelijk is voor deze taak en hoe en 
wanneer dit wordt uitgevoerd. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om ’s avonds per-
soons- en contactgegevens van jongeren te noteren (de politie heeft de bevoegdheid 
om preventief om een identiteitsbewijs te vragen). De volgende dag kan de jeugdtoe-
zichthouder de jongeren benaderen en aanmelden bij een passend natraject. Met de 
instanties die de natrajecten uitvoeren en begeleiden, is het ook noodzakelijk om re-
sultaatgerichte afspraken te maken én vast te leggen in een samenwerkingsprotocol. 
Op die manier weten alle partijen wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.
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4.2  Samenwerking 

De succesfactoren en de aandachtspunten van het HPT op het gebied van interne en 
externe samenwerking staan in onderstaand overzicht vermeld. Na het overzicht wordt 
op de aandachtspunten nader ingegaan. 
 
Aspecten Succesfactoren en aandachtspunten 

Interne samenwerking 

overlegstructuren Aandachtspunt: de overlegmomenten zijn versnipperd over diver-
se overleggen en vragen daarom om grote tijdsinvestering 

multidisciplinair team  Succesfactor: samenwerking tussen nachtwachten, jeugdtoezicht-
houders en politie verloopt goed, o.a. resulterend in nieuw project 
van politie en nachtwachten opgezet op initiatief van politie 

multidisciplinair beleid Succesfactor: multidisciplinaire samenwerking tussen gemeente, 
politie en re-integratiebureau verloopt goed 

gemeentelijke regierol Aandachtspunt: de gemeente heeft als regisseur een facilitaire rol 
en moet geld, personen en andere middelen, zoals een registra-
tiesysteem, ter beschikking stellen (zie 4.5 registratiesysteem) 

Externe samenwerking 

samenwerking met horeca Aandachtspunt: er is geen structurele samenwerking tussen het 
HPT en de horecaondernemers en portiers 

doorverwijzing natrajecten Aandachtspunt: doorverwijzing van jongeren naar natrajecten lijkt 
nog niet consequent te gebeuren. Er zijn geen (vaste) afspraken 
met samenwerkingspartners (zie 4.1 doorverwijzing) 

samenwerking met JEKK Aandachtspunt: de samenwerking met JEKK in het natraject is 
nog niet van de grond gekomen 

 
Overlegstructuren 

Momenteel zijn er zes overlegvormen op operationeel of strategisch niveau. Enkele 
leden van het HPT, met de politiecoördinatoren als lijstaanvoerder, zijn bij veel van 
deze overleggen aanwezig. Al deze overleggen vragen een grote tijdsinvestering. Om-
dat er mogelijk nog een horecaoverleg bij komt – zowel de politie als de horeca heeft 
hier behoefte aan – verdient het aanbeveling om de noodzaak van alle overleggen op 
een rij te zetten. Mogelijk kunnen sommige overleggen gecombineerd worden of min-
der frequent plaatsvinden. Daarnaast zou een goed functionerend registratiesysteem 
de noodzaak voor een wekelijks casusoverleg doen verminderen. Hierop komen we in 
paragraaf 4.5 terug. 
 

Samenwerking met horeca 

De horecaondernemers en portiers zijn belangrijke samenwerkingspartners als het 
gaat om het handhaven van de veiligheid tijdens de uitgaansuren. Toch is er nu geen 
formeel en structureel overleg met de horeca op operationeel niveau. Hierdoor is het 
voor de politie bijvoorbeeld niet mogelijk om gegevens over jongeren met een horeca-
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verbod consequent met de portiers uit te wisselen. Een convenant is hiervoor een ver-
eiste. Daarmee kunnen partijen het uitwisselen van persoonsgegevens mogelijk ma-
ken. In dit convenant kunnen uiteraard ook andere afspraken vastgelegd worden, zo-
als dat de horecagelegenheden zorgen voor de aanwezigheid van gecertificeerd bevei-
ligingspersoneel. Het project ‘Bar Veilig’ dat in het najaar in Doetinchem start, bevat 
een training voor horecapersoneel over omgaan met agressieve horecabezoekers. 
Wellicht zijn er, ondanks het experimentele karakter van het pilotproject, mogelijkhe-
den om binnen dit project een dwarsverbinding naar het HPT te leggen. 
 

Samenwerking met JEKK 

De samenwerking met JEKK als instantie voor jeugdhulpverlening wordt hier expliciet 
aangehaald, omdat de gemeente in het projectplan een prominente rol toe heeft ge-
dicht aan JEKK. Dit is niet geheel onterecht, omdat JEKK in het wijkwachtenproject een 
duidelijke rol heeft. JEKK verzorgt voor de door de wijkwachten gesignaleerde jonge-
ren individuele begeleidingstrajecten. Voor een samenwerking tussen het HPT en JEKK 
lijken er daarom mogelijkheden te liggen voor een goedlopend begeleidingstraject. Om 
deze samenwerking vorm te geven, is het belangrijk dat er duidelijk onderlinge af-
spraken worden gemaakt over ieders taken en verantwoordelijkheden. In de voor-
gaande paragraaf is reeds besproken welke stappen er genomen dienen te worden om 
het doorverwijzen van jongeren een prominentere plek te geven binnen het HPT.    
 

4.3  Deskundigheidsbevordering 

Op het terrein van deskundigheidsbevordering binnen het HPT zijn er enkele aan-
dachtspunten te noemen. Deze hebben betrekking op de vereiste kennis en vaardig-
heden en op scholing. In het hiernavolgende overzicht staan worden deze aandachts-
punten weergegeven. 
 
Aspecten Succesfactoren en aandachtspunten 

Vereiste kennis en vaardigheden 

kwaliteit nachtwachten Aandachtspunt: door een snelle doorstroom van nachtwachten wor-
den lege plekken in het HPT soms opgevuld door nachtwachten die 
niet aan alle criteria voldoen (zie 4.1 veiligheid en werkgelegenheid) 

mate van ‘outreachendheid’ 
 

Aandachtspunt: het outreachende karakter in combinatie met een 
beperkte taakomschrijving kan tot gevolg hebben dat men op per-
soonlijke titel invulling geeft aan werkzaamheden 

(Bij)scholing en cursussen 

zelfverdedigingscursus Aandachtspunt: in de opleiding van de nachtwachten is niet voorzien 
in een zelfverdedigingscursus, terwijl zij tijdens hun werkzaamheden 
geconfronteerd kunnen worden met bedreigende situaties 
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Mate van ‘outreachendheid’ 

Het HPT en met name de functie van jeugdtoezichthouders hebben een outreachend 
karakter. Van de jeugdtoezichthouders wordt verwacht dat ze pro-actief en initiatiefrijk 
te werk gaan. Dit is een meerwaarde van het HPT en van deze functie. Er schuilt alleen 
ook een gevaar in, omdat de taakomschrijvingen – bewust - beknopt zijn gehouden. 
Voorkomen moet worden dat jeugdtoezichthouders op persoonlijke titel initiatieven 
nemen tot invulling van hun taken en verantwoordelijkheden, zonder dit met de overi-
ge leden van het HPT af te stemmen.  
 
4.4  Borging 

In het onderstaande overzicht staan de succesfactoren en aandachtspunten die be-
trekking hebben op de borging van het HPT op een rij. 
 
Aspecten Succesfactoren en aandachtspunten 

Geformaliseerde afspraken  

beknopte taakomschrijving Succesfactor: de functies zijn flexibel inzetbaar 
Aandachtspunt: medewerkers krijgen veel ruimte voor eigen invul-
ling van werkzaamheden 

samenwerkingsprotocol Aandachtspunt: samenwerkingsverbanden zijn niet geformaliseerd, 
waardoor verantwoordelijkheden en verwachtingen niet zijn vastge-
legd (zie ook 4.1 doorverwijzing) 

Vervanging van de functies 

nachtwachten Succesfactor: vervanging is geregeld 
Aandachtspunt: nachtwachten met een oproepcontract bij beveili-
gingsbedrijf zijn niet altijd inzetbaar voor HPT (zie ook 4.1 veilig-
heid en werkgelegenheid) 

jeugdtoezichthouders Aandachtspunt: vervanging is onvoldoende gewaarborgd. Een one-
venredig deel van de taken ligt nu bij één persoon 

politie Succesfactor: vervanging is geregeld 

Overdraagbaarheid van de functies 

nachtwachten Aandachtspunt: door snelle doorstroom zijn niet altijd voldoende 
geschikte nieuwe nachtwachten beschikbaar 

jeugdtoezichthouders Aandachtspunt: de functie is erg persoonsafhankelijk, mede door 
de relationele aard van de werkzaamheden 

politie Succesfactor: er zijn meerdere contactpersonen waardoor de func-
tie minder persoonsafhankelijk is 
Aandachtspunt: er is niet één aanspreekpunt 

 



V a n  h e t  e e r s t e  b i e r t j e  t o t  d e  l a a t s t e  s t a p  -30-  
 

Beknopte taakomschrijving 

De beknopte taakomschrijvingen zorgen voor veel vrijheid in de uitvoering van de 
functies en werkzaamheden. Zoals ook eerder bij de mate van ‘outreachendheid’ is 
besproken, kan deze vrijheid op twee manier uitpakken. Dit heeft grotendeels met de 
persoonlijkheid van de medewerkers te maken. Het positieve aspect is dat de functies 
flexibel zijn, waardoor het mogelijk is om de werkzaamheden elke avond optimaal in te 
richten. Bij een juiste aansturing door de HPT-coördinatoren van de politie is de func-
tievrijheid een succesfactor van het project. Een voorbeeld hiervan is de probleemge-
stuurde werkwijze van de nachtwachten. De keerzijde van de medaille is dat deze vrij-
heid door sommige medewerkers aangegrepen kan worden om eigen initiatieven te 
ontplooien die voor anderen niet controleerbaar zijn. Daarom is het belangrijk dat de 
HPT-coördinatoren zorgen voor een duidelijke en strakke aansturing van het HPT en 
dat nieuwe taken en bevoegdheden in overleg nader worden ingevuld.  
 
Vervanging en overdraagbaarheid van de functies 

De functies van jeugdtoezichthouder en nachtwacht zijn niet voldoende geborgd en de 
vervanging is, met name van de functie van jeugdtoezichthouder, onvoldoende aan-
wezig. Daar komt nog bij dat het overdragen van de functie van jeugdtoezichthouder 
bemoeilijkt wordt vanwege het sterke persoonsafhankelijke aspect van deze functie. 
Een belangrijk onderdeel van deze functie is namelijk het opbouwen en onderhouden 
van relaties met jongeren en met instanties. Door de functie over meerdere personen 
te verspreiden, ontstaan er geen problemen als een jeugdtoezichthouder (tijdelijk) niet 
meer in functie is. Het verdient daarom aanbeveling om in ieder geval een jeugdtoe-
zichthouder extra aan te trekken. 
 
Bij de nachtwachten is het belangrijkste knelpunt dat de opgebouwde ervaring en ken-
nis binnen een jaar weer verdwijnen. Het is belangrijk om deze waardevolle bagage 
voor een deel vast te houden. Door de in- en uitstroom van nachtwachten te versprei-
den over het hele jaar kunnen ervaren nachtwachten hun nieuwe collega’s goed inwer-
ken en informatie overdragen. Daarnaast lijkt het voor de kwaliteit van de nachtwach-
ten en daarmee van het HPT zinvol om enkele goede nachtwachten langer binnen het 
HPT te houden. Een mogelijkheid hiertoe is om deze nachtwachten als praktijkcoach 
voor nieuwe nachtwachten aan te stellen. Ook kan er gezocht worden naar mogelijk-
heden binnen de gemeente om nachtwachten verder op te leiden, bijvoorbeeld tot 
Buitengewone Opsporingsambtenaar (BOA), waarbij deze BOA’s gedeeltelijk voor de 
gemeente werken en gedeeltelijk binnen het HPT.    
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Fragmentatie bij de politie 

Er zijn momenteel drie politiemensen betrokken bij het HPT, namelijk de twee HPT-
coördinatoren die belast zijn met de operationele aansturing van het HPT en de jeugd-
coördinator die aan de zijlijn betrokken is door zijn aanwezigheid bij het casusoverleg. 
Omdat de problematiek waar het HPT mee te maken krijgt, zowel met horecaoverlast 
als met jeugd te maken heeft, is het goed dat van beide afdelingen iemand betrokken 
is. Toch is het wel aan te bevelen om voor de externe contacten één aanspreekpunt 
c.q. contactpersoon binnen de politie aan te wijzen. Op dit moment zijn beide HPT-
coördinatoren aanspreekpunt en dat roept soms verwarring op bij andere instanties. 
Idealiter is de contactpersoon intern zowel betrokken bij horeca- als jeugdzaken, zodat 
hij/zij van beide terreinen verstand van zaken heeft. 
 
4.5  Registratie 

Tot slot volgt in deze paragraaf een overzicht van de aandachtspunten die ten aanzien 
van de registratie zijn gesignaleerd.  
 
Aspecten Succesfactoren en aandachtspunten 

Registratie 

registratiesysteem Aandachtspunt: een registratiesysteem voor alle HPT-leden 
ontbreekt 

kwaliteit registraties Aandachtspunt: de registraties van de nachtwachten zijn niet 
altijd informatief. Dit is een persoonsafhankelijke kwestie 

 

Registrat iesysteem 

Het HPT heeft niet de beschikking over een vorm van registratie waar alle leden de 
acties van elkaar kunnen monitoren en eigen informatie kunnen toevoegen. Om opti-
maal te kunnen werken, is het noodzakelijk dat eenieder van elkaar weet welke situa-
ties en jongeren extra aandacht verdienen en welke juist niet. Op deze manier kan 
gericht actie worden ondernomen en de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk worden 
ingezet. Momenteel wordt deze informatie in grote lijnen tijdens het wekelijkse casus-
overleg en tijdens de briefing voorafgaand aan een HPT-dienst besproken. Afgezien 
van het feit dat deze overleggen een grote tijdsinvestering vragen en niet iedereen 
daarbij aanwezig is, lijkt het praktisch onmogelijk om alle informatie tijdens deze bij-
eenkomsten te bespreken. Een registratiesysteem waar alle leden toegang tot hebben, 
lijkt van grote toegevoegde waarde voor een project als het HPT. Een onderdeel van 
een gerichte aanpak, kan bijvoorbeeld het in kaart brengen van hot spots en daarop 
de inzet van het HPT aanpassen.  
 
Wanneer er met enkele samenwerkingspartners een structureel samenwerkingsver-
band wordt opgericht, dan dienen ook zij geïnformeerd te worden over uitgevoerde 
acties richting jongeren door leden van het HPT. Er kan gekozen worden voor een uit-
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breiden van het casusoverleg. Ook kan er overwogen worden om het registratiesys-
teem in de vorm van een cliëntvolgsysteem in te richten. Er moet dan op persoons-
niveau geregistreerd worden, zodat voor alle instanties gekeken kan worden of ie-
mand, en zo ja: wie, zich met een jongere bezighoudt. Er kan daarbij onderscheid 
worden gemaakt in verschillende autorisatieniveaus waarbij sommige informatie voor 
bepaalde instanties afgeschermd is. Voor deze gegevensuitwisseling is het wel noodza-
kelijk om een privacyprotocol op te stellen. De gemeente als regievoerder van het HPT 
heeft hierin een faciliterende rol. 
 

Kwaliteit  registrat ies 

De mate waarin de registraties van de nachtwachten informatief zijn, varieert. De be-
langrijkste oorzaak van deze variatie lijkt een persoonsgebonden kwestie; de ene 
nachtwacht is beter om de essentie te benoemen dan de ander. Om de kwaliteit van 
deze registraties op een constanter en hoger niveau te krijgen, lijkt het zinvol om 
hierover concrete richtlijnen op te stellen.  
 

4.6 Optimaliseren van het Doetinchemse HPT 

Tot slot wordt in deze laatste paragraaf een korte opsomming gegeven van de hiervoor 
besproken aandachtspunten waarop het HPT in Doetinchem geoptimaliseerd kan wor-
den. 
 
 Waarborg de continuïteit van het kennis- en ervaringsniveau van de nachtwachten 

Voor continuïteit kan worden gezorgd door de nachtwachten geleidelijk in en uit te 
laten stromen en/of door de projectduur voor in ieder geval coachende nachtwach-
ten te verlengen van een naar twee jaar. 

 Verleen voorrang aan de veiligheidsdoelstelling bij conflicterende doelstellingen 

 Prioritering van de doelstellingen dient zowel op operationeel als beleidsmatig  
niveau met alle HPT partners te worden afgestemd. 

 Geef het doorverwijzen van jongeren een meer prominente plek binnen de aanpak 

van het HPT 

Zowel binnen het HPT als met de instanties die natrajecten verzorgen, moeten 
duidelijke en resultaatgerichte afspraken worden gemaakt, die tevens worden 
vastgelegd in een samenwerkingsprotocol.  

 Zorg voor efficiënte overlegvormen  

Combineer daar waar mogelijk overleggen of verlaag de frequentie. 
 Formaliseer de samenwerking met de horeca op operationeel niveau 

 Maak afspraken over het uitwisselen van persoonsgegevens ten aanzien van de 
handhaving van de horecaverboden en leg deze afspraken vast in een protocol. 
Ook andere afspraken, zoals de verplichte aanwezigheid van gecertificeerd beveili-
gingspersoneel, kunnen hierin vastgelegd worden.  
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 Intensiveer de samenwerking met JEKK 

Vanuit het wijkwachtenprojecten heeft JEKK ervaring met en expertise over bege-
leidingstrajecten voor jongeren. De mogelijkheden voor een samenwerkingsver-
band moeten benut worden. 

 Neem de grenzen van ‘outreachendheid’ in acht  

Werkzaamheden die niet in de taakomschrijving zijn vastgelegd, mogen alleen 
worden uitgevoerd als dit met de andere leden van het HPT is overlegd.  

 Stel een derde jeugdtoezichthouder aan 

Door een derde jeugdtoezichthouder aan te stellen, wordt de functie over meerde-
re personen verdeeld en daardoor is het persoonsafhankelijke aspect minder pro-
minent aanwezig. 

 Contracteer goede nachtwachten  

Zorg dat enkele goede nachtwachten bij het HPT betrokken blijven om kennis en 
ervaring op nieuwe nachtwachten over te brengen. Bijvoorbeeld in de vorm van 
praktijkcoach of Buitengewoon Opsporingsambtenaar. 

 Regel een aanspreekpunt per organisatie 

Bij de politie is de verantwoordelijkheid en betrokkenheid gefragmenteerd. Voor de 
samenwerkingspartners binnen en buiten het HPT is een aanspreekpunt nodig.  

 Organiseer een registratiesysteem voor het HPT en eventuele samenwerkingspart-

ners 

De gemeente heeft als regisseur de taak om te faciliteren bij het ontwikkelen van 
een registratiesysteem voor het HPT. Bij voorkeur hebben ook samenwerkings-
partners toegang tot (delen van) het systeem door middel van verschillende auto-
risatieniveaus. 

 Stel richtlijnen op voor de registratie 

Om de kwaliteit van de registraties te waarborgen is het belangrijkst dat de HPT-
partners gezamenlijk bepalen wat er in ieder geval in een registratie moet staan. 
Met deze minimumeisen kunnen richtlijnen voor de registratie worden opgezet. 
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Geraadp leegde  documenten  
 
 
Gemeente Doetinchem 

Plan van aanpak Wijkwachten Doetinchem. Extra ogen en oren in de wijk. Gemeente Doetinchem. 

Februari 2006a. 

 

Gemeente Doetinchem 

Veilig uitgaan in Doetinchem. Projectidee gemeente Doetinchem. Gemeente Doetinchem. 2006b. 

 

Gemeente Doetinchem  

Verslagen beleidsoverleg Horecapreventieteam. 2007-2008 

 

Politie Noord- en Oost-Gelderland 

Draaiboek Project Mee naar huis. 2008. 

 

Nachtwachten 

Werkverslagen nachtwachtenoverleg. 2008 
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B i j l age  1  –  Speerpunten  onderzoek  
 
De onderzoeksvraag is speerpuntsgewijs op te splitsen in de volgende deelvragen: 
 
Speerpunt Onderzoeksvraag 
Werkwijze - hoe steekt het project in elkaar? 
 - wie vervult welke functie? 
 - wat is de taakomschrijving van iedere functie? 
 - hoe persoonsafhankelijk is de werkwijze? 
 - wat is de omloopsnelheid (hoe lang inzetbaar) van individuele werk-

nemers? 
 - hoe verloopt de geplande manier van opereren binnen het team? 
 - wat zijn de knelpunten en succesfactoren in de werkwijze? 
 - vallen er zaken in de werkwijze te optimaliseren? 
Samenwerking - wordt er samengewerkt binnen het Horecapreventieteam? 
 - hoe verloopt de interne en externe communicatie? 
 - tussen welke instanties wordt samengewerkt? 
 - wie heeft de (sub)regie in de samenwerking? 
 - wat is de aard van de samenwerking? 
 - is er sprake van ontbrekende organisaties? 
 - zijn er knelpunten en succesfactoren in de samenwerking te benoe-

men? 
Borging - zijn de noodzakelijke functies in het Horecapreventieteam ingevuld? 
 - is er vervanging voor iedere functie geregeld? 
 - is de taakinvulling van het Horecapreventieteam vastgelegd in  

 stukken? 
 - bestaan er geformaliseerde samenwerkingsprotocollen met partners? 
 - in hoeverre zijn functies overdraagbaar naar andere personen? 
Deskundigheids- - worden leden van het Horecapreventieteam getraind/geschoold? 
bevordering - over welke kwaliteiten en vaardigheden horen de leden van het  

 Horecapreventieteam te beschikken? 
 - zijn er tussentijdse bijscholingscursussen voor de leden van het  

 Horecapreventieteam? 
Registratie - hoe worden incidenten in de dienstrapporten geregistreerd? 
 - wat is de aard en kwaliteit van de registraties? 
Resultaat - wat zijn de succesfactoren van het Horecapreventieteam voor  

 Doetinchem? 
 - wat is de aandachtspunten van het Horecapreventieteam voor  

 Doetinchem? 
 - onder welke randvoorwaarden fungeert het team optimaal? 
 - wat zijn de opbrengsten van een Horecapreventieteam in het alge-

meen? 
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B i j l age  2  -  Ge ïn terv iewde  pro fess iona ls  
 
 
Naam Organisatie 

Mevr. M. Poelen Gemeente Doetinchem, afdeling jeugd en werkgelegenheid, 
projectleider HPT 

Dhr. J. Snijder Gemeente Doetinchem, afdeling openbare orde en veilig-
heid, coördinator veiligheid. 

Dhr. O. van Dijk Gemeente Doetinchem, wethouder Sociale zaken 

Dhr. H. Kaiser Gemeente Doetinchem, burgermeester 

Dhr. B. Kroes Politie Noord- en Oost-Gelderland, HPT-coördinator  

Dhr. P. Walterbos Politie Noord- en Oost-Gelderland, HPT-coördinator  

Dhr. J. Gemmink Connecting2U, jeugdtoezichthouder 

Dhr. H. de Vries Connecting2U, nachtwacht aanspreekpunt 

Dhr. N. Jongeneelen Connecting2U, directeur 

Mevr. A. ten Groothuizen C’est la Vie, bedrijfsleider 

Dhr. B. Kremer Politie Noord- en Oost-Gelderland 

Dhr. D. Kuipers Stichting Linderhout, JEKK, jongerenwerker 
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B i j l age  3  -  Enquê te  Horecaprevent i e team  
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B i j l age  4  -  Resu l ta ten  enquête  Horecapreven t i e team  
 
 
Personalia      

 
Tabel 1. Leeftijd van de respondenten (n= 169) 
 Percentages 
Jonger dan 16 jaar  1.8 
16 jaar 14.8 
17 jaar 21.3 
18 jaar  19.5 
19 jaar 10.7 
20 jaar 9.4 
21 t/m 25 jaar 14.8 
26 jaar en ouder 7.7 
  
Totaal  100% 

 
Tabel 2. Geslacht van de respondenten (n=156) 
  Percentages 
Man  42.3 
Vrouw  57.7 
  
Totaal  100% 

 
Tabel 3. Woonplaats van de respondenten (n=165) 
 Percentages 
Doetinchem  66.7 
Achterhoek  27.3 
Rest van Nederland  6.0 
  
Totaal  100% 

 
Tabel 4.  Dagelijkse bezigheden van de respondenten (n=158) 
 Percentages 
Studeren  54.5 
Werken 36.7 
Werkzoekend  2.5 
Anders 6.3 
  
Totaal  100% 
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Uitgaan in Doetinchem     
 
Tabel 5. Frequentie van uitgaan (n=165) 
 Percentages 
< dan 1 keer per maand 7.3 
1-2 keer per maand 11.5 
2-3 keer per maand 20.6 
4 keer per maand/ 1 keer per week  33.3 
2 keer per week 22.4 
> dan 2 keer per week  4.9 
  
Totaal 100% 

 
Tabel 6. Uitgaansavonden (n=172)18  
 Percentages 
Maandag/dinsdag/woensdag 1.2 
Donderdag  2.9 
Vrijdag  45.3 
Zaterdag 94.2 
Zondag  6.4 
Geen vaste uitgaansavond 7.6 
  

 
Tabel 7. Tijdstip van uitgaan (n=167 ) en (n=157) 

Tot ongeveer  Percentages 
02.00 uur 3.8 
03.00 uur 26.1 
04.00 uur 41.4 
05.00 uur 24.9 
06.00 uur 3.8 
  
Totaal  100% 

 

 
Horecapreventieteam      

 
Tabel 8 - Bekendheid Horecapreventieteam (n=166) 
 Percentages 
Ja (minstens 1 keer ja) 13.9 
Nee  86.1 
  
Totaal  100% 

 

                                               
18 Gezien het feit dat de respondenten meerdere antwoorden kunnen geven, komt het totaal van 
de percentages boven de 100 uit. 

Vanaf ongeveer Percentages 
Voor 22.00 uur 4.2 
22.00 uur 6.0 
23.00 uur 25.1 
24.00 uur 58.1 
Na 24.00 uur 6.6 
  
Totaal  100% 
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Tabel 9 - Ervaring met het horecapreventieteam (n=163) 
 Percentages 
Geen ervaring 61.3 
Wel ervaring 38.7 
  
Totaal  100% 

 
Tabel 10 - Soorten ervaringen met het Horecapreventieteam (n=63) 
 Percentages 
Aangehouden  12.7 
Gezien dat iemand anders werd aangehouden  25.4 
Gekletst/ gepraat  19.0 
Aangesproken  6.3 
Doorverwezen naar hulpverlening 8.0 
Anders 28.6 
  
Totaal  100% 

 
Tabel 11 – Mening over het Horecapreventieteam 

 Eens Oneens Neutraal/ 
geen mening 

Het Horecapreventieteam maakt uitgaan in Doetin-
chem veiliger.(N=161) 

40.4 46.6 13.0 

Surveillerende nachtwachten voorkomen overlast. 
(N=160) 

57.5 21.9 20.6 

Als de jeugdtoezichthouders in de buurt zijn, houd ik 
me extra rustig. (N=160) 

21.3 36.3 42.5 

Als de nachtwachten in de buurt zijn, houd ik me extra 
rustig. (N=156) 

29.5 31.4 39.1 

Het Horecapreventieteam is niet nodig, de politie kan 
het zelf wel af (N=160) 

21.9 28.1 50.0 

De nachtwachten houden alles goed in de gaten. 
(N=156) 

37.8 34.6 27.6 

Het is goed dat jeugdtoezichthouders band opbouwen 
met uitgaanspubliek. (N=158) 

59.5 25.3 15.2 

De jeugdtoezichthouders hebben niet genoeg be-
voegdheden om mensen aan te pakken. (N=157) 

35.0 33.8 31.2 

De nachtwachten hebben niet genoeg bevoegdheden 
om mensen aan te pakken. (N=160) 

30.6 36.3 33.1 

Doetinchem wordt veiliger als de politie het werk van 
de nachtwachten overneemt (N=161) 

31.7 38.5 29.8 

 


