
Horecapreventieteam 

Samenwerken in 
dienst van veiligheid

De toenemende problemen met geweld, vernielingen en 
bedreigingen door jongeren in het uitgaansleven zijn in 
Doetinchem de reden geweest voor het oprichten van 
het Horecapreventieteam. Dit preventieteam voorziet 
in een drielaagse, integrale aanpak door jeugdtoezicht-
houders, politie, formele toezichthouders en instanties 
voor begeleiding in het nazorgtraject. De inzet van het 
Horecapreventieteam heeft uitgewezen dat het mogelijk  
is om via nauwe samenwerking met de horeca overlast  
tegen te gaan. 

Handleiding Horecapreventieteam
In deze handleiding maakt u kennis met het horecapreventieteam.
Hierbij geldt het Doetinchemse Horecapreventieteam als uitgangspunt.
In deze handleiding worden de doelstellingen van en de belangrijkste 
partners binnen een horecapreventieteam beschreven. Vervolgens 
worden drie fasen voor het invoeren van een horecapreventieteam 
benoemd. Het gaat om de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de 
nazorgfase, met in iedere fase specifieke inzet van bepaalde partijen.
Deze handleiding is opgesteld samen met het ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijkrelaties en de gemeente Doetinchem en kan 
voor u als gemeente als leidraad dienen om zelf een horecapreventieteam 
op te zetten.



Wat is de doelstelling?
Het horecapreventieteam heeft als doel de veiligheid in het 
uitgaansleven te bevorderen. Deze doelstelling valt uiteen in twee 
aspecten:
•	 Het leveren van een repressieve aanpak van geweld,  

vernielingen en bedreigingen in horecagebieden.
•	 Het bewerkstelligen van een structurele gedragsverandering 

bij overlastveroorzakende jongeren.

In Doetinchem wordt de functie van formele toezichthouder 
vervuld door re-integrerende nachtwachten die via een werkge-
legenheidsdoelstelling deel uitmaken het Horecapreventieteam. 
Deze combinatie slaat een brug tussen de beleidsterreinen 
veiligheid en werkgelegenheid en biedt gemeenten de kans om 
de kosten voor formele toezichthouders te betalen uit het werk-
gelegenheidsbudget.

Welke instanties en personen worden bij een  
horecapreventieteam betrokken?
De partijen die in ieder geval betrokken dienen te worden bij het 
opzetten en uitvoeren van een horecapreventieteam zijn:
•	 Gemeente: is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoe-

ring van het lokale, integraal veiligheids- en jeugdbeleid. Een 
van de taken die daaruit voortvloeit, is het voeren van de regie 
bij het tot stand komen van een geïntegreerd horecabeleid.

• Politie: is belast met de handhaving van wet- en regelgeving en 
de openbare orde.

• Jeugdtoezichthouder: is een outreachende jongerenwerker met 
veiligheidstaken.

• Formele toezichthouder: is een functionaris met toezicht-
houdende taken, zoals buitengewoon opsporingsambtenaar, 
gemeentelijk opsporingsambtenaar of stadwacht.

• Horecaondernemingen: zijn mede verantwoordelijk voor het 
stimuleren van een veilig uitgaansklimaat.

• Begeleiders van nazorgtrajecten: zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van nazorgtrajecten voor jongeren. Te denken valt 
aan maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, Halt, versla-
vingszorg en onderwijsinstellingen.

• Re-integratiebedrijf (optioneel): is de projectuitvoerder en werk-
gever van de nachtwachten.

Hoe ziet de aanpak er uit?
Beleidsniveau
Op beleidsniveau heeft de gemeente de regierol. Samen met de 
politie (en eventueel een re-integratiebedrijf ) stelt de gemeente 
een integraal veiligheidsbeleid op. Bij de uitvoering van de werk-
zaamheden zijn politie, jeugdtoezichthouders en formele toe- 
zichthouders betrokken. De werkwijze van het horecapreventie-
team bestaat uit verschillende ‘lagen’. 

Deze gelaagde aanpak is gericht op de locatie waar de horeca zich 
bevindt. Wanneer de horeca niet in één gebied geconcentreerd 
is, is een grotere personele inzet en zijn mogelijk meerdere teams 
nodig. 

Operationeel niveau
Eerste laag: jeugdtoezichthouders en politie
De politie en de jeugdtoezichthouders vormen de eerste laag. 
De jeugdtoezichthouders zijn op hotspots, zowel binnen als 
buiten de horecagelegenheden, aanwezig om zo problemen en 
overlast vroegtijdig te signaleren. Zij staan in direct contact met 
de politie zodat deze bij overlast snel in kan grijpen.

Tweede laag: formele toezichthouders
De formele toezichthouders surveilleren in de straten rondom 
het gebied waar horeca zich concentreert. Wanneer zij inciden-
ten (vroegtijdig) signaleren, kunnen zij via een portofoon de 
politie oproepen. 

Derde laag: begeleiders van nazorgtrajecten
Overlastgevende jongeren worden door de jeugdtoezichthou-
ders en de politie doorverwezen naar instellingen voor begelei-
ding. Jongeren worden via deze nazorgtrajecten geconfronteerd 
met hun daden en gestimuleerd hun gedrag te veranderen.

Wat is er nodig voor het opzetten van een 
horecapreventieteam?
Voor het opzetten van een horecapreventieteam onderscheiden 
we drie fasen: de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de 
nazorgfase. Per fase is aangegeven wie de verantwoordelijke is 
voor de uitvoering van bepaalde delen van het traject.

Voorbereidingsfase
1. Opstarten van overleg met betrokken partijen.  

gemeente, politie, horeca, begeleiders van nazorgtrajecten  
en re-integratiebedrijf (optioneel)

De gemeente heeft de regierol in de aanpak van uitgaans-
geweld en initieert een horecapreventieteamoverleg waarbij 
zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande horecaover-
leggen. Een horecapreventieteam dient te worden ingezet 
binnen het bredere kader van deze aanpak. In ieder geval zijn 
de ambtenaren van de afdelingen openbare orde en veiligheid, 
sociale zaken en jeugd betrokken. Zij dienen het opzetten van 
een horecapreventieteam en het opstellen van veiligheidscon-
venanten te stimuleren en te coördineren. Iedere partij wijst 
een vast contactpersoon aan die deelneemt aan het regelmatig 
terugkerend horecapreventieteamoverleg.
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2. Toepassen van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan  
gemeente, horeca, politie, begeleiders van nazorgtrajecten  
en re-integratiebedrijf (optioneel)

Om de taken en verantwoordelijkheden vast te leggen en de 
betrokken partijen aan het project te binden, is het belangrijk om, 
naast het opstellen van een convenant, de Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan toe te passen (zie hiervoor het CCV, www.hetccv.nl).

3. Voorzien in randvoorwaarden  
gemeente, horeca en politie

De gemeente heeft ook in de randvoorwaardelijke sfeer een 
cruciale rol. De gemeente zorgt dat de benodigde faciliteiten 
aanwezig zijn, zoals uitgewerkte bestuursrechtelijke maatrege-
len, bijvoorbeeld een horecaverbod of gebiedsontzegging. Ook 
faciliteert de gemeente in een goed werkend registratiesysteem. 
Als regievoerder is de gemeente daarnaast verantwoordelijk voor 
de beleidsmatige afstemming met de partners. 
De politie zorgt voor voldoende portofoons voor de formele toe-
zichthouders en voor de registratie van overlastgevende jongeren 
(in het kader van een horecaverbod). Ook is de politie verantwoor-
delijk voor voldoende back-up bij overlastincidenten tijdens de 
horeca-uren. 
Horecagelegenheden dienen te zorgen voor de aanwezigheid van 
gecertificeerd beveiligingspersoneel. Periodieke afstemming tus-
sen de portiers, de jeugdtoezichthouders en de politie is daarbij 
essentieel.

Uitvoeringsfase
1. Toezicht in de schil om het uitgaanscentrum  

politie en formele toezichthouders

Formele toezichthouders hebben wel een opleiding maar, anders 
dan de politie, geen speciale bevoegdheden. Daarom ligt hun 
werkterrein buiten het directe uitgaanscentrum. Hun taak bestaat 
uit het observeren en signaleren. Wanneer zich een incident of 
een verdachte situatie voordoet, schakelen zij de politie in.  

2. Toezicht in en rond de horecagelegenheden 
jeugdtoezichthouders en politie

In nauwe samenwerking houden de jeugdtoezichthouders en de 
politie de uitgaande jongeren in en rond de horecagelegenheden 
in de gaten. De jeugdtoezichthouders fungeren als voorpost, 
omdat zij ook in horecagelegenheden rondlopen. In overleg met 
portiers kunnen problemen vroegtijdig gesignaleerd worden. 
De politie speelt daarin een terughoudende rol; pas als situaties 
dreigen te escaleren, grijpt zij in en neemt zij overlastgevende 
jongeren over van portiers of jeugdtoezichthouders.

3. Toezicht buiten het horecagebied 
politie

Naast het ingrijpen in en rond horecagelegenheden dient de poli-
tie op de uitvalswegen alert te zijn op uitgaansoverlast. 
Ondanks verhoogd toezicht van het horecapreventieteam is het 

niet uitgesloten dat overlast zich verplaatst naar naastliggende 
gebieden. In samenwerking met de formele toezichthouders en 
jeugdtoezichthouders kunnen jongeren die al bij de uitgaans-
gelegenheden baldadig gedrag vertonen ook op de uitvalswe-
gen in beeld blijven.

4. Aanvullende maatregelen ter bevordering van de 
 uitgaansveiligheid 

horeca, politie en gemeente

Naast het invoeren van een horecapreventieteam zijn ook 
andere aanvullende maatregelen mogelijk. Het invoeren van 
een horecaverbod (al dan niet met gebiedsontzegging) kan een 
maatregel zijn. Ook kan de politie in overleg met de gemeente 
kiezen om in het horecaconcentratiegebied regelmatig preven-
tief te fouilleren. Verder kunnen er ook incidenteel wapen- en 
drugscontroles binnen horecagelegenheden worden gehouden.
Ook aanvullende maatregelen voor horecagelegenheden zijn 
mogelijk. Een voorbeeld is het voeren van een strikt deurbeleid 
door horecagelegenheden. Bezoekers die vechten of bij wie 
wapens worden aangetroffen, kunnen worden geweigerd en 
op een zwarte lijst worden geplaatst. Toegangspasjes kunnen 
een onderdeel van het deurbeleid zijn. Andere aanvullende 
maatregelen in de horecagelegenheden zijn bijvoorbeeld het 
plaatsen van toegangscamera’s en aanwezigheid van detectie-
apparaten. Op deze manier kunnen wapens buiten de deur 
worden gehouden. Verder is het mogelijk om horecakluizen te 
plaatsen voor tijdelijke bewaring van aangetroffen wapens en 
drugs. Deze kunnen op een later tijdstip aan de politie over-
handigd worden. 

 Nazorgfase
1. Organisatie van en afspraken over begeleiding in het  

nazorgtraject 
begeleiders van nazorgtrajecten, jeugdtoezichthouders  
en politie

De jeugdtoezichthouders en de politie kunnen jongeren door-
verwijzen naar instanties die een hulpverleningstraject verzor-
gen. Duidelijke afspraken over de manier van doorverwijzen en 
hoe instanties aanmeldingen behandelen, zijn belangrijk.

2. Overleggen en registreren 
jeugdtoezichthouders, politie, formele toezichthouders en  
begeleiders van nazorgtrajecten

Om kennis te hebben van elkaars werkzaamheden en bemoeie-
nissen met jongeren, is het belangrijk dat er regelmatig op 
casusniveau overlegd wordt en acties in een voor ieder toe-
gankelijke registratie worden vastgelegd.



Stappenplan horecapreventieteam
In onderstaand stappenplan is per fase weergegeven welke 
partijen een rol spelen bij het opzetten van een horecapreven-
tieteam. 

Voordat een horecapreventieteam opgestart wordt, moet in 
onderstaande basisuitgangspunten voorzien zijn: 
• Voldoende financiële middelen en capaciteit
• Betrokkenheid bij de aangesloten organisaties
• Aanwezigheid van aanspreekpunten bij elke organisatie

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie over het horeca-
preventieteam, dan verwijzen we u naar het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Bij het CCV vindt u 
informatie over beleid met betrekking tot veilig uitgaan en over 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. www.hetccv.nl
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Voorbereidingsfase

1. Opstarten van overleg met betrokken partijen x x x x x

2. Toepassen van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan x x x x x

3. Voorzien in randvoorwaarden:

 •	 uitgewerkte bestuursrechtelijke maatregelen x

 •	 goed werkend registratiesysteem x x

 •	 voldoende back-up en portofoons x

 •	 gecertificeerd beveiligingspersoneel x

Uitvoeringsfase

1. Toezicht in de schil om het uitgaanscentrum x x

2. Toezicht in en rond de horecagelegenheden x x

3. Toezicht buiten het horecagebied x

4. Aanvullende maatregelen ter bevordering van de veiligheid:

 •	 invoeren horecaverbod en gebiedsontzegging x x x

 •	 preventief fouilleren x x

 •	 wapen- en drugscontroles x x

 •	 deurbeleid x

 •	 toegangscamera’s en detectieapparaten x

 •	 wapenkluis x x

Nazorgfase

1. Organisatie van en afspraken met instanties voor begeleiding x x x

2. Overleggen en registreren x x x x

Overige informatie kunt u vinden op de volgende internetsites: 
•	 www.horeca.org
•	 www.zinloosgeweld.nl 
•	 www.trimbos.nl
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