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Sinds enkele jaren wordt in de Nederlandse beleidspraktijk een onderscheid gemaakt tussen 
enerzijds notoire en anderzijds gelegenheidsordeverstoorders. Het persoonlijkheids- en crimi-
naliteitsprofiel van notoire ordeverstoorders is bekend. Naar het profiel van gelegenheidsorde-
verstoorders is slechts globaal onderzoek gedaan. In dit onderzoek wordt daarom nadrukkelijker 
stilgestaan bij de persoonskenmerken, achtergronden en motieven van deze dadergroep.

Onderzoeksvraag c.q. probleemstelling
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
‘Wat zijn de kenmerken, achtergronden en motieven van bij grootschalige rellen aangehouden verdachten 

in termen van criminele carrière en persoonlijkheid en welke aangrijpingspunten biedt deze informatie voor 

de aanpak?’

Methode van onderzoek
Voor het onderzoek zijn 107 aangehouden verdachten rondom meerdere ordeverstoringen 
waarbij een grote mensenmassa betrokken was, geselecteerd.
Om te bekijken welke informatie over aangehouden verdachten bekend is, is in eerste aanleg in-
formatie van politie en justitie geraadpleegd. Aanvullend is gebruikgemaakt van informatie van 
de drie Reclasseringsorganisaties (3RO), het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en 
Psychologie en de Raad voor de Kinderbescherming. Alle informatie is per persoon vastgelegd 
in een daartoe opgesteld analyseformat en met behulp van SPSS geanalyseerd.
In een focusgroep, waarbij experts vanuit verschillende geledingen aanwezig waren, is bekeken 
welke maatregelen bij kunnen dragen aan het voorkomen van recidive en is stilgestaan bij de 
gevolgen voor informatieverzameling en ‘intelligence’.

Via deze VlotBekeken kunt u in korte tijd kennis nemen van de inhoud en belangrijkste 

resultaten van het door Bureau Beke uitgevoerd onderzoek.
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Belangrijkste resultaten uit het onderzoek
• De aangehouden verdachten bevinden zich overwegend in de adolescentie of zijn minder-

jarig. Circa de helft is als first offender te typeren. Daar staat tegenover dat op basis van HKS 
circa vier op de tien aangehouden verdachten (41%) eerder vanwege een geweldsdelict is 
aangehouden. Op basis van dit onderzoek onderscheiden we naast de gelegenheidsorde-
verstoorder de nieuwe hooligan.

• Bij gelegenheidsordeverstoorders spelen omstandigheden een doorslaggevende rol in hun 
betrokkenheid bij spontaan ontstaan groepsgeweld. Nieuwe hooligans willen zich aanslui-
ten bij nieuwe groepen of binden zich aan reeds bestaande groepen. Zij zijn betrokken bij 
spontaan en/of gepland (groeps)geweld.

• Psychosociale problematiek komt binnen de groep aangehouden verdachten in beperkte 
mate voor. Aangehouden verdachten die a) voorafgaand aan een rel reeds bekend zijn bij 
politie en/of justitie, b) recidiveren en/of c) veelvuldig aangemerkt worden als betrokkene of 
verdachte van een geweldsdelict, hebben met notoire ordeverstoorders overeenkomstige 
persoonskenmerken. Dit zijn de nieuwe hooligans. 

• Gelegenheidsordeverstoorders vormen een groot deel van de aangehouden verdachten. 
Gezien de grote invloed van de omstandigheden op hun gedrag, moeten maatregelen die 
het voorkomen van ordeverstoringen tot doel hebben zich dan ook met name op situatio-
nele preventie richten.   

• Voor de aanpak is vroegsignalering van nieuwe hooligans belangrijk. Deze groep lijkt tot nu 
toe slecht tot matig in beeld te zijn. Een objectief referentiekader om gedrag van personen 
en hun onderlinge relaties te beoordelen is van belang. De frequentie en ernst van gewelds-
delicten en de mate waarin sprake is van georganiseerd geweld, bieden hiertoe handvatten. 
Ook kan aansluiting worden gezocht bij de drie rode lijnen die het probleemgedrag van no-
toire ordeverstoorders typeren:   1) continuïteit (van jongs af aan tot ver na de adolescentie), 
2) consistentie (in verschillende situaties) en 3) autonomie (binnen en buiten groepen).

Meer informatie
Tom van Ham (T 026-44 38 619)

© 2014. Alle rechten voorbehouden, Bureau Beke (disclaimer).

Download de pdf Bestel de publicatie

http://www.beke.nl/disclaimer
http://www.beke.nl/publicaties/gelegenheidsordeverstoorders-
http://www.beke.nl/publicaties/gelegenheidsordeverstoorders-
http://www.beke.nl/publicaties/gelegenheidsordeverstoorders-
http://www.beke.nl/publicaties/gelegenheidsordeverstoorders-
mailto:mailto:info%40beke.nl?subject=betreffende%20Vlotbekeken%2024%20Portretten%20van%20Notoire%20ordeverstoorders
http://twitter.com/#!/BureauBeke
http://www.beke.nl

