
De overvalproblematiek en aanpak in 
Rotterdam onderzocht

Auteurs
Tjaza Appelman, Anton van Wijk, Marinka de Jong  
en Kitty Kanters

Uitgave
Bureau Beke/Politie Eenheid Rotterdam, 2014

Nummer 26, oktober 2014

Een aantal steden in Nederland heeft meer last van overvallen dan andere steden. Rotterdam is 
hier een voorbeeld van. De gemeente Rotterdam en de politie-eenheid Rotterdam hebben aan 
Bureau Beke en de Dienst Regionale Informatieorganisatie gevraagd om inzicht te geven in de 
overvalproblematiek om zo de ketenaanpak te kunnen optimaliseren. 

Onderzoeksvragen c.q. probleemstelling
De probleemstelling is opgesplitst in vijf vragen:

1. Welke risicofactoren in Rotterdam kunnen in verband worden gebracht met  
de overvalproblematiek?

2. Wat zijn de kenmerken van de gepleegde overvallen?

3. Wat zijn de kenmerken en achtergronden van de aangehouden overvallers?

4. Hoe kan de aanpak van de overvalproblematiek in Rotterdam thans worden getypeerd?

5. Welke conclusies en aanbevelingen volgen uit de resultaten van het onderzoek voor  
de ketenaanpak van de overvalproblematiek in Rotterdam?

Methode van onderzoek
In dit onderzoek is sprake van multimethodenaanpak. De methoden van onderzoek betreffen 
een deskresearch, analyse van politiegegevens voor de analyse van de overvallen, dossieronder-
zoek voor de analyse van overvallers en locatieanalyse. Daarnaast zijn interviews gehouden met 
ketenpartners van het Veiligheidshuis en overvallers. Waar mogelijk is een vergelijking gemaakt 
tussen een onderzoek naar de dadergroep uit 2008 en de huidige onderzoeksresultaten.

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
• In Rotterdam is niet zozeer sprake van unieke risicofactoren als wel dat bepaalde risicofac-

toren zich in grotere mate voordoen dan in andere G4-steden. Dit zijn onder andere het 
grotere aandeel laagopgeleiden, voortijdig schoolverlaters, eenoudergezinnen en een la-
ger besteedbaar inkomen. Ook heeft Rotterdam iets meer misdrijven per 1.000 inwoners. 
Daarnaast is de Rotterdamse bevolking relatief negatiever over de politie.

• In 2008 worden overvallen minder gepleegd door solodaders en is vaker gebruikgemaakt 
van vuurwapens dan in 2012. De opgeloste overvallen verschillen van de niet-opgeloste 
overvallen op het gebied van object, deelgemeente, aantal daders en geweldgebruik. 
Winkelovervallen zijn bijvoorbeeld vaker opgelost dan woningovervallen. Ook worden zaken 
minder snel opgelost wanneer er sprake is van meerdere daders.

• De problematiek van overvallers concentreert zich op zes domeinen; problematiek in het ge-
zin, financiën, opleiding, crimineel milieu, dagbesteding en cognitieve vaardigheden. Twee 
van de daderprofielen uit het onderzoek van 2008 komen terug in dit onderzoek, namelijk de 
meelopers en de overlevers. In 2008 wonen meer overvallers bij hun moeder en is sprake van 
minder problematiek in het gezin, rond de dagbesteding, opleiding en financiën. Overvallers 
in 2008 hebben meer problemen omtrent impulscontrole.

• Ruim driekwart van de overvallers is al bekend bij de diverse instanties voordat zij een overval 
plegen. De huidige aanpak richt zich op zorg en toezicht. Verbeterpunten zijn het verbete-
ren van toezichtmogelijkheden bij overvallers zonder vast adres, betere zorg voor personen  
met een dubbeldiagnostiek en betere informatie-uitwisseling tussen deelgemeenten en in-
stanties.

• Het gegeven dat het merendeel van de overvallers uit problematische gezinssituaties komt, 
leidt tot diverse aanbevelingen voor de aanpak. Hierbij ligt de nadruk op de preventieve kant 
van de aanpak c.q. vroegtijdig ingrijpen. Hierbij is een adequate diagnostiek van de cogni-
tieve vaardigheden en eventuele psychische problemen essentieel. De volledigheid van dos-
siers van partners van het Veiligheidshuis is eveneens van belang. Deze partners spelen ook 
een belangrijke rol bij het motiveren van overvallers om hun problematiek aan te pakken.

• Het vertrouwen in de politie en de daarmee samenhangende meldingsbereidheid dienen 
versterkt te worden. De opsporing van overvallers kan aan kracht winnen door (nog meer) 
te investeren in een goede informatiepositie van de politie in de wijken. Daarnaast kan meer 
aandacht voor problematiek rondom licht verstandelijke beperkingen leiden tot effectievere 
interventies.  
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