
Criminaliteits-
preventie:  
Beleid en  
teChnologie

ORATIE
19 november 2009

mevrouw prof. dr. marianne Junger

mEvROuw pROf. dR. mARIAnnE JungER

6008 Oratieboekje Junger.indd   1 23-03-10   14:38



mevrouw prof. dr. marianne Junger

6008 Oratieboekje Junger.indd   2 23-03-10   14:38



3

19 november 2009

rede uitgesproken bij het aanvaarden  
van het ambt van hoogleraar

studies maatschappelijke veiligheid
binnen de vakgroep  
maatschappelijke risico’s  
en veiligheid

aan de faculteit management en bestuur
van de universiteit twente
op donderdag 19 november 2009

door

mevrouw prof. dr. marianne Junger
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mijnhEER dE REcTOR, hOOggElEERdE cOllEgA’s,  

zEER gEwAARdEERdE gAsTEn, dAmEs En hEREn, 

Mijn carrière heeft zich gericht op het begrijpen en voorkomen van 

criminaliteit. Daarbij ben ik vaak op zoek geweest naar steun voor 

onderzoek en voor beleidsinitiatieven. Ik wil beginnen met een kor-

te introductie die u ervan wil overtuigen hoe belangrijk het is om 

criminaliteit te bestrijden. Ik wil aangeven dat, breed opgevat, de 

strijd tegen criminaliteit, of de keerzijde van de medaille, het stre-

ven naar algemene veiligheid, de basis vormt van iedere beschaving. 

Hoge criminaliteitcijfers zijn geassocieerd met algehele maat-

schappelijke desintegratie. Wanneer je niet zeker bent van je leven,  

of dat je moet vrezen dat je bedrijf een groot risico loopt om te wor-

den beroofd, dan is dat een slecht klimaat voor sociale en economi-

sche ontwikkeling. Hoge criminaliteitscijfers creëren een klimaat van 

onrust, onzekerheid en onveiligheid, en ontnemen elke basis voor 

positieve ontwikkeling. Een voorbeeld van de problemen die kun-

nen ontstaan is de ontwikkeling in Rusland na de val van de muur. 

Verschillende trends vergezellen deze historische verandering: 

1. De criminaliteit stijgt sterkt (DaVanzo & Adamson, 1997)(figuur 1 & 

2), zowel de vermogens- als de geweldsdelicten, inclusief moord en 

doodslag; 

2.   De voor leeftijd gecontroleerde mortaliteit in Rusland stijgt met bijna 

33% tussen 1990 and 1994. Die stijging is vastgesteld voor de meeste 

ziekten, evenals voor de niet-natuurlijke doodsoorzaken (zelfmoord, 

ongevallen, moord en doodslag) (Leon et al., 1997; Notzon et al., 1998). 

3.  Het aantal geboorten daalt (DaVanzo & Adamson, 1997); 

4. Verschillende andere negatieve uitkomsten nemen toe: zo is 

het aantal patiënten met seksueel overdraagbare ziekten toe-

genomen (figuur 4) en het aantal zelfmoorden is gestegen tot 

een van de hoogste in de wereld (Krus, Nelsen, & Webb, 1997).

6008 Oratieboekje Junger.indd   4 23-03-10   14:38



5

1 In het Engels: Violent death as a whole: VD), BAC negative violent deaths (S), death caused by alcohol poisoning 
(AP) and other BAC positive violent deaths (D) in Moscow in 1981-95. (Nemtsov, 1998)

Figuur 1. Vermogensdelicten in Rusland, 1991–2001. (Kim & Pridemore, 2007)

Figuur 2.  Gewelddadige doodsoorzaken, totaal (VD), gewelddadige doodsoorzaken zonder alcohol in het bloed (S), - met 
alcohol vergiftiging (AP) en andere gewelddadige doodsoorzaken met een hoog alcohol percentage in het bloed (D) in 
Moskou in 1981-95. (Nemtsov, 1998)1 
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Figuur 3. Russische mortaliteit in leeftijd 15 tot 64, 1965-1995. (DaVanzo & Adamson, 1997)

Figuur 4. Groei aantal gevallen van syfilis in Rusland. (Krus, Nelsen, & Webb, 1997)

Hoe zijn deze ontwikkelingen in Rusland verklaard? Deze trends zijn 

gedeeltelijk toegeschreven aan de verslechterende sociaal-economi-

sche omstandigheden (DaVanzo & Adamson, 1997). Maar een groot 

deel van de trends bleek niet aan armoede te wijten. In verschillende 

studies hangen de verslechterende sociaal-economische omstandig-

heden niet samen met veranderingen in de criminaliteit (Kim & Pride-

more, 2007; Pridemore, 2005) noch met de stijging van de mortaliteit  

(DaVanzo & Adamson, 1997; Kim & Pridemore, 2007; Shkolnikov,  

McKee, & Leon, 2001; Walberg, McKee, Shkolnikov, Chenet, & Leon, 1998). 
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Verschillende studies hebben gewezen op de stijging van het alco-

holgebruik (Kim & Pridemore, 2007; Pridemore, 2002, 2005; Shkolnikov, 

McKee, & Leon, 2001; Walberg, McKee, Shkolnikov, Chenet, & Leon, 1998) 

als verklaring voor de gestegen criminaliteit en de gestegen mortaliteit. 

Wat de concrete verklaringen ook mogen zijn, mijn stelling van-

daag is dat het essentieel is dat de overheid in staat is haar burgers 

te beschermen tegen diefstal en geweld. Indien de overheid hiertoe 

niet in staat is, wordt het leven van burgers in ieder opzicht proble-

matisch. Een overheid die er niet in slaagt de criminaliteit te beteu-

gelen, zal de mogelijkheid voor een verdere sociale en economische 

ontwikkeling verhinderen. De preventie van criminaliteit is daarom een 

onderdeel van een meer omvattend beleid dat ik ’beschavingsbeleid’ 

wil noemen. Het gaat erom een situatie te scheppen waarin gezond-

heid, onderwijs en veiligheid tezamen goed kunnen gedijen. Crimi-

naliteitspreventie, als conditio sine qua non, voor een ‘goede samen-

leving’ verdient dan ook meer aandacht. Daarom ben ik erg blij dat 

het thema ‘Safety’ een van de kernthema’s is van deze universiteit.

Er zijn twee benaderingen van criminaliteit. Allereerst kan men uit-

gaan van de dader en zijn neiging tot criminaliteit, deviant gedrag of anti-

sociaal gedrag. Daarnaast kan men de context bestuderen waarin crimina-

liteit plaatsvindt. In het eerste deel van mijn carrière heb ik mij op de dader 

gericht, in het tweede deel wil ik mij op de tweede benadering richten. 

Ik begin met u iets te vertellen over de eerste benadering: de 

neiging tot criminaliteit. Essentieel hierin is de rol van de opvoeding 

als verklaring voor het gedrag van het kind. Hoe kan men onderzoe-

ken of ouders invloed kunnen hebben op het gedrag van hun kind?  

Hoe kun je weten of straffen helpt? Om op die vraag een antwoord te 

vinden moet je experimenteel onderzoek doen. Om die reden ben ik 

geïnteresseerd geraakt in interventies. Niet alleen om te weten of be-

leid ontwikkeld kan worden dat effect heeft op probleemgedrag, maar 

ook omdat het wetenschappelijk gezien interessant is om erachter te 

komen of verandering in ouderlijk gedrag leidt tot verandering in ge-

drag bij het kind. Het blijkt moeilijk te zijn interventies te vinden die 
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meer bereiken dan een klein effect. De meeste interventies hebben ef-

fectgroottes van ongeveer .20-.40 (Farrington & Welsh, 2003; Kamins-

ki, Valle, Filene, & Boyle, 2008). Eén interventie springt er voor mijn ge-

voel met kop en schouders uit, Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), 

ontwikkeld door prof. Sheila Eyberg van de Universiteit van Florida.

Parent Child Interaction Therapy (PCIT) is gericht op ouders met 

kinderen tussen 2-8 jaar met probleemgedrag. Het doel van PCIT is 

ouderschapsvaardigheden te verbeteren, gedragsproblemen van het 

kind te verminderen en de ouder-kind relatie te verbeteren. Eem meta- 

analyse laat zien dat PCIT een effectieve therapie is PCIT referentie. 

Ook is PCIT een van de weinige bewezen effectieve methoden die  

beschikbaar zijn om kindermishandeling terug te dringen (Chaffin et 

al., 2004). 

Hoe werkt de therapie? PCIT kent twee fases. In de eer-

ste fase, de kindgerichte interactie (KGI), is het doel om de af-

fectieve band tussen ouder en kind te verstevigen (figuur 5).

Figuur 5. De therapeut kijkt vanachter een ‘one-way-screen’ en com-

municeert met de moeder via een ear-bug.

Figuur 5. De therapeut kijkt vanachter een one-way-screen’ en communiceert met de moeder via een ear-bug.
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In deze tweede fase, de oudergerichte interactie (OGI), leren de ouders 

om hun kind eenvoudige instructies te geven op een wijze die beleefd 

en kalm is. Indien het kind die instructies niet opvolgt, dan leren de 

ouders hun kind adequaat te straffen. zij leren de ‘time out procedure’ 

te volgen. Ouder en kind blijven in die time-out procedure tot het kind 

gehoorzaamt (figuur 6).

Ondanks deze bevindingen heeft het mij veel moeite gekost om 

een instantie te vinden die PCIT wilde implementeren in Nederland.  

Na verschillende mislukte pogingen bleek dat Harrie van Leeuwen,  

lid van de Raad van Bestuur van De Bascule in Amsterdam, PCIT graag 

wilde implementeren. Ik ben Harrie van Leeuwen en het Basculeteam dat 

PCIT heeft omarmd, zeer erkentelijk voor hun werk en inzet. Frederique 

Coelman, Annelies Niessen, Ramon Lindauer, jullie doen geweldig werk. 

Figuur 6. OGI, de time-out procedure wordt geoefend met ‘mr. Bear’ 

Inmiddels is ook in Nederland een onderzoek in gang gezet om de 

effecten van PCIT te evalueren volgens de regels van de kunst, 

nl. een gerandomiseerd en blind onderzoek. De reguliere oplos-

singsgerichte gezinsbehandeling is de ‘treatment as usual’ condi-
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tie. Marielle Abrahamse en Mirjam van Douwen zijn als AIO en on-

derzoeksassistente een jaar geleden gestart met het onderzoek. 

Recent zijn resultaten van de eerste gezinnen gepresen-

teerd (Abrahamse, 2009). Het betreft informatie van de ouders 

over het gedrag van hun kind, gemeten met de Eyberg Child  

Behavior Inventory (ECBI). Voor de ‘totale probleemscore’ (inge-

vuld door moeder) de is effectgrootte voor de kindgerichte in-

teractie .44, en voor de oudergerichte interactie 1.26 (figuur 7). 

 

Figuur 7. Effectgroottes van PCIT onder de 25 gezinnen uit de pilot fase.

Dit betekent dat wanneer ouders de time out techniek toepassen bij 

ongehoorzaamheid, het gedrag van hun kind aanzienlijk verbetert.  

Op basis van de studies naar PCIT (Thomas & Zimmer-Gembeck, 2007), 

en heel voorzichtig, op basis van de pilot in Amsterdam blijkt dat PCIT 

in staat is om het gedrag van ouders te veranderen en daarmee ook 

het gedrag van het kind te verbeteren. Met andere woorden straffen,  

dat wil zeggen consequent disciplineren, helpt.

Recente studies geven aan dat alleen bij jonge kinderen, en 

in een vroeg stadium van het leven, het lukt om effectieve inter-
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venties te implementeren (Aos, Lieb, Mayfield, Miller, & Pennucci, 

2004; Heckman, 2006, 2007). Na het 8-ste levensjaar is het moeilijk 

nog iets te veranderen volgens Sheila Eijberg, de grondlegster van 

PCIT (zie ook Hirschi & Gottfredson (Hirschi & Gottfredson, 1994)). 

Heckman (2006) (die voor zijn werk in 200 de Nobelprijs eco-

nomie ontving) heeft deze gegevens samengevat in het model dat 

is afgebeeld in figuur 8. Dit model geeft aan dat hoe vroeger in het 

leven wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van kinderen, hoe gro-

ter de opbrengst. Dit betekent dat voorschoolse educatie een bete-

re investering is dan het lager onderwijs, terwijl het lager onderwijs 

zelf weer een betere investering is dan het middelbaar (beroeps)on-

derwijs, dat op zijn beurt weer belangrijker is dan het hoger onder-

wijs of projecten om 18-jarige werklozen aan een baan te helpen. 

Figuur 8. Rendement van investeringen in menselijk kapitaal naar leeftijd

Concluderend: ik heb u laten zien hoe lastig onderzoek is naar de re-

latie gezin-delinquent gedrag; hoe belangrijk interventieonderzoek is 
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en hoe belangrijk interventies zijn voor beleid, maar dan vooral in de 

eerste acht levensjaren.

Zoals eerder aangegeven zijn er twee benaderingen voor de 

strijd tegen criminaliteit: de individuele benadering en de contextue-

le benadering. Het is moeilijk om interventies te vinden en te imple-

menteren die gericht zijn op het individu. Ook blijkt dat het individu 

blijkbaar niet of nauwelijks te veranderen is na het achtste jaar. Is er 

wellicht een gemakkelijkere manier om criminaliteit te voorkomen? 

Daarvoor moeten we gaan naar de contextuele benadering 

van criminaliteit. Het gaat onder meer om de fysieke omgeving, de 

sociale omgeving, de wijze waarop diensten, zoals vervoer, worden 

geregeld. In verschillende onderzoeksvelden wordt de context bestu-

deerd als een determinant van gedrag of andere relevante uitkomsten.  

Dit geldt voor de psychologie, de sociologie, de biologie, de medische 

wetenschappen en ook de studie van criminaliteit. Crime Science is 

een recent ontwikkeld wetenschapsgebied dat zich heeft voorgeno-

men om de invloed van context op criminaliteit te bestuderen. Hieron-

der wil ik beschrijven wat Crime Science is, wil ik aangeven waarom 

het zo interessant is en wil ik ingaan op het onderzoeksprogramma 

‘Crime Science Twente’ dat aan de Universiteit Twente is gestart. 

Het voornaamste doel van ‘Crime Science’ is om kennis te 

genereren over delicten en andere vormen van risico’s, met als uit-

eindelijke oogmerk maatregelen te ontwikkelen die gericht zijn op 

het voorkomen van ongewenste incidenten (criminaliteit en andere 

vormen van risicogedrag). (1) Crime Science richt zich op inciden-

ten en niet op personen of verdachten. (2) Theoretische uitgangs-

punten zijn de gelegenheidstheorie en rational choice modellen en 

niet theorieën die verklaringen bieden op het niveau van het indi-

vidu. (3) Crime Science is een multidisciplinair onderzoeksveld dat  

onder meer put uit disciplines zoals de geografie, stadsontwikkeling,  

wiskunde, design, bouwkunde, geneeskunde, economie en de soci-

ale wetenschappen (psychologie, sociologie, criminologie, rechten  
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en bestuurskunde). Ik wil op twee belangrijk aspecten ingaan: 1) de  

rational choice benadering, en 2) het belang van gelegenheidsfactoren.

Het rational choice model bestaat al lang en is ontstaan in de 

economie maar wordt ook gebruikt in de sociologie en psychologie. 

Cornish en Clarke (Cornish & Clarke, 2008; Cornish & Clarke, 1986) 

hebben de theorie aangepast en toepasbaar gemaakt om crimina-

liteit te verklaren. Zij stellen dat potentiële daders een snelle afwe-

ging maken in het hier en nu, van de kosten en baten van een delict. 

‘Rationeel’ betekent niet dat ze op de lange termijn ver-

standige besluiten nemen, maar dat ze, gegeven alle beper-

kingen in termen van informatie en hun redeneringsvermo-

gen, de voordeligste optie kiezen voor henzelf, op dat moment.  

Het gaat dus om een ‘beperkte rationaliteit’ (Bounded rationality). 

In de praktijk wordt de kosten-baten afweging gemaakt aan de 

hand van aspecten zoals (Cornish & Clarke, 2008; Cornish & Clarke, 

1986; Wortley & Mazerolle, 2008): 

(1) de waarde van specifieke goederen; 

(2) hoeveel moeite het plegen van een delict zal kosten; - de pakkans; 

(3) mogelijke excuses die het plegen van een delict voor de dader aan-

vaardbaar maken; 

(4) gepercipieerde provocaties en irritaties.

De wijze waarop de context is ingericht bepaalt in belangrijke mate het 

gedrag van mensen, ook de mate waarin ze delicten plegen. Voorbeel-

den zijn op talloze gebieden te vinden, ik kan er slechts enkele toelichten.

- Op het gebied van gezondheidsgedrag. De prijs van genotsmiddelen 

zoals alcohol en tabak bepaalt in sterke mate de consumptie (figuren 

9 & 10)(Nemtsov, 1998; Townsend, 1996); 

- Ook op het gebied van de mentale gezondheid is gelegenheid van 

belang. De vervanging, in Engeland en Wales en in Nederland, van 

toxisch gas door aardgas (dat niet toxisch is maar ontplofbaar) is ge-

paard gegaan met de totale verdwijning van het aantal zelfmoorden 

dat door gas werd gepleegd, en - vooral van belang - dat is niet ge-
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paard gegaan met een stijging van zelfmoord via andere methoden 

(Clarke & Mayhew, 1989);

- Op het gebied van criminaliteit zijn inmiddels een groot aantal stu-

dies verschenen die het belang van de gelegenheid, dan wel van de  

‘rational choice’ benadering illustreren. 

Figuur 9. De relatie tussen de prijs en de consumptie van tabak (Townsend, 1996)

 

Figuur 10: De relatie tussen de prijs en de consumptie van alcoholische producten (Pearson, 2004)
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Een groeiend aantal ‘case-studies’ illustreert hoe belangrijk gelegen-

heid is, alsook het effect van maatregelen ter preventie van criminaliteit 

en andere vormen van risicogedrag (Clarke, 1995; Clarke & Eck, 2005; 

Felson, 1998). De mooiste bewijzen komen uit studies die laten zien 

dat als je de gelegenheidstructuur verandert, dus als je criminaliteit 

‘moeilijker’ maakt, de criminaliteit ook daadwerkelijk sterk vermindert.  

Criminaliteitspreventie kan worden toegepast aan de hand van een aan-

tal principes: (1) Maak delictgedrag moeilijker (2) Maak delictgedrag ris-

kanter; (3) Verminder de voordelen van delictgedrag; (4) Breng daders 

niet in de verleiding; (5)  Voorkom provocaties en irritaties. Aan de hand 

van het ontwerp van de metro in Washington D.C worden deze princi-

pes nader toegelicht. In dit metronet hebben ontwerpers van tevoren 

alle mogelijke maatregelen ingebouwd om het metrosysteem zo veilig 

mogelijk te maken (La Vigne, 1996, 1997). Zij zijn daar goed in geslaagd.

Maak delictgedrag moeilijker. Het opwerpen van fysieke barrières is 

een voorbeeld van het moeilijker maken van delictgedrag door de gele-

genheid te beïnvloeden. Sleutels, extra schermen ter bescherming van 

medewerkers van financiële instellingen, sterkere materialen bij de con-

structie van woningen maken het plegen van diefstallen of inbraken moei-

lijker. Zo blijkt dat het introduceren van stuursloten in auto’s in de VS, de 

UK en Duitsland autodiefstal met 30% heeft verminderd (Webb, 1999). 

Het plaatsen van hekken in een door inbraak geplaagde wijk 

in Engeland om de achteringang van huizen te beschermen heeft 

geholpen tegen inbraak (Bowers, Johnson, & Hirschfield, 2004), het 

aantal inbraken daalde met 37% (Figuur 11). Belangrijk is dus, inbre-

kers zijn niet massaal via de voorkant gaan inbreken. Er trad nage-

noeg geen verplaatsing op, inbrekers zijn ook niet massaal naar andere 

buurten vetrokken. Slimme organisatie helpt ook. In de UK vertrekt 

de laatste bus vaak net na het sluiten van de pub: dat verhindert dat 

uitgaanspubliek lang blijft hangen en dat ongeregeldheden ontstaan. 
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 Figuur 11. Toename van aantal geplaatste hekken en afname van aantal inbraken in experimentele wijk (Bowers, 
Johnson, & Hirschfield, 2004)

Bij de aanleg van de metro van Washington zijn verschillende maat-

regelen genomen die allen een barrière opwierpen. Ten eerste werd 

overal, bij stoelen, muren en ramen materiaal gebruikt dat het aan-

brengen van graffiti bemoeilijkt. Ten tweede werd de toegang tot de 

metro gecontroleerd. Er is een beperkt aantal toegangen tot het sys-

teem gemaakt van boven naar het ondergrondse niveau. Ook is de 

metro gesloten in de vroege ochtend om toegang te beperken. Ten 

derde, om zakkenrollers te ontmoedigen zijn de uitgangen altijd aan 

beide kanten van de perrons gebouwd, zodat passagiers niet alleen 

het midden van het perron bezetten, werden de perrons breed en groot 

opgezet, zodat er weinig drukte ontstaat waar zakkenrollers gebruik 

van kunnen maken (zie figuur 12). En werd voor heldere aanwijzin-

gen gezorgd om een goede doorstroom van passagiers te bevorderen. 

Tot slot werden de ‘facilitators’ gecontroleerd. De zaken waar-

van potentiële daders gebruik kunnen maken, worden beperkt.  

Het metronet is in een aantal opzichten sober gehouden, geen openba-

re toiletten, geen snackbars of restaurants, geen bagagelockers, wei-

nig zitplaatsen. Dit zorgt voor een minder aantrekkelijke plek voor po-

tentiële daders en het houdt de metro een stuk schoner (zie figuur 13).
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Figuur 12 De metro in Washington, de peronnen zijn breed opgezet.

Figuur 13. De metro in Washington, de stations worden sober gehouden.

Maak delictgedrag riskanter. Een belangrijk aspect van criminali-

teitspreventie is om op verschillende manieren de gepercipieerde 

en reële pakkans te vergroten. Er zijn vele manieren om dit te berei-

ken. Een manier is dat er meer formeel toezicht kan worden uitge-

oefend. Maar de politie kan niet overal aanwezig zijn en veel vormen 
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van toezicht zijn min of meer informeel. Toezicht moet dus groten-

deels komen van buren, conciërges, receptionisten. Zo nam het 

aantal roofovervallen in de VS af toen nachtwinkels opnieuw wer-

den ingericht, zodat van buitenaf de binnenkant van de winkel en 

dat wat zich er afspeelde goed zichtbaar werd (Altizio & York, 2007).

In de metro van Washington is een aantal maatregelen ingezet 

die de pakkans vergroten. Als eerste is in de metro van Washington 

gezorgd voor formeel toezicht, toezicht door medewerkers en ‘natural 

surveillance’ van passagiers. Formeel toezicht wordt verricht door 

286 agenten die ook letten op ‘kwaliteit van leven’ problematiek zo-

als eten in de metro (wat verboden is) of alcohol- en druggebruik.  

Ook is er cameratoezicht bij de toegang tot het metronet. Ten tweede 

is het van belang dat er een goed werkend communicatiesysteem is 

tussen alle metromedewerkers, inclusief het onderhoudspersoneel.  

Ook het ontwerp van de metro helpt bij het toezicht houden door 

zoveel mogelijk de omgeving voor iedereen overzichtelijk te hou-

den. Op de perrons staan geen obstakels zodat een goed overzicht 

van het gehele perron mogelijk is. Er zijn zoveel als mogelijk rechte 

brede gangen, en zo weinig mogelijk hoeken, om de omgeving over-

zichtelijk te houden en verstopplaatsen te vermijden (zie figuur 14). 

De plafonds zijn hoog, gangen zijn zoveel mogelijk open en er is veel 

glas gebruikt om de zichtbaarheid te vergroten. De treinen zijn aan 

elkaar verbonden zodat je van de een naar de andere kan, wat handig 

is voor de politie die achter een verdachte aanzit. Voldoende licht is 

belangrijk, goed licht, zonder schaduw en muren die licht reflecteren.
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Figuur 14. De metro in Washington: door de gangen open te houden wordt ‘natural surrveillance’ mogelijk.

Verminder de voordelen van delictgedrag. Je kunt attractieve goede-

ren verstoppen, wegbergen of markeren en met elektronische tags be-

schermen. Zo kun je veel problemen voorkomen wanneer je cash uit 

het betalingssysteem haalt, bijvoorbeeld door andere betaalmiddelen 

te organiseren. 

Er is op verschillende manieren in het Washington metro-

net voor gezorgd dat de potentiële daders zich niet graag in het  

metronet bevinden. Er is voor een betalingssysteem gezorgd 

waarbij vals geld niet wordt geappreteerd, en er is controle aan 

het begin en het einde van de rit. Daarnaast is de vertrektijd zo 

gepland dat wachttijden minimaal zijn, groepjes wachtende pas-

sagiers worden verminderd, en doorstroming wordt bevorderd.  

Tot slot wordt de metro schoon gehouden en graffiti gelijk verwijderd.

Breng daders niet in de verleiding en voorkom provocaties en irrita-

ties. Mensen komen dagelijks kleine en grotere verleidingen tegen. 

Om daar niet aan toe te geven moeten ze zelfbeheersing betrachten. 

De omgeving kan hun zelfbeheersing tergen of juist behulpzaam zijn. 
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Dat kan op veel manieren: door potentiële excuses waarop mensen 

een beroep zouden kunnen doen te elimineren of door elementen 

die als provocatie of uitlokking kunnen worden opgevat te vermijden. 

Er zijn situaties waarin mensen getergd worden en hun geduld 

gemakkelijk opraakt. Situaties die velen onder ons zullen herkennen 

zijn: grote drukte in de horeca, filevorming op de openbare weg, lan-

ge wachtrijen, gebrek aan zitplaatsen, de ongemakken van grote hit-

te en hard lawaai. Deze omstandigheden wekken irritaties op en dat 

leidt soms tot agressie. Het verbeteren van deze omstandigheden 

werkt als smeerolie op sociale interacties. Agressie neemt dan vaak af.

In de Washington metro is een ‘zero-tolerance’ beleid om de metro 

schoon en ordelijk te houden. De regels die gelden worden helder en 

duidelijk aangegeven (figuur 15). Om de passagier te helpen zijn overal 

vuilnisbakken geplaatst.

Bij het tegenkomen van alle dagelijkse verleidingen kun je men-

sen het leven moeilijker maken of je kunt ze ‘verleiden’ tot goed gedrag. 

Stel heldere regels vast, geef heldere instructies wat te doen in bepaalde 

situaties, plaats in voldoende mate prullenbakken, stempelautomaten 

e.d. Doe ook een beroep op het geweten. Studies van Keizer en collega’s 

(Keizer, Lindenberg, & Steg, 2008) hebben laten zien dat een rommelige 

omgeving, bijvoorbeeld door graffiti, mensen er toe aanzet om zichzelf 

ook rommeliger te gedragen en folders op de grond te laten vallen in 

plaats van op te ruimen (in daarvoor bestemde bakken of mee te nemen).

Tenslotte is een belangrijke methode om excuses weg te nemen 

het controleren van alcohol en drugsgebruik. Minder alcoholgebruik 

is in veel opzichten beter. De effecten van een restrictief alcoholbe-

leid zie je direct terug in de statistieken op landelijk niveau. Er is een 

uitgebreide literatuur die laat zien dat alle maatregelen die het alco-

holgebruik effectief afremmen, leiden tot minder geweld en een ver-

betering van de volksgezondheid (Anderson, Chisholm, & Fuhr, 2009).
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Figuur 15. De metro in Washington heeft een ‘zero-tolerance’ beleid, en communiceert dat naar de reiziger

Samenvattend, maatregelen die ingrijpen op de context slagen 

er in het algemeen in om criminaliteit, vaak in aanzienlijke mate, te-

rug te dringen. Onafhankelijke onderzoekers kwamen na een kosten-

batenanalyse tot de conclusie dat ‘Current knowledge suggests that 

situational prevention can be an economically efficient strategy for the 

reduction of crime’ (Welsch & Farrington David, 1999). Het ontwerp 

van het metronet in Washington heeft uitstekend geholpen: het me-

trosysteem is een van de veiligste in de wereld (La Vigne, 1996, 1997).

Zijn er nadelen aan situationele preventie? Belangrijk is om aan te 

geven dat situationele criminaliteitspreventie meestal niet leidt tot 

verplaatsing van misdrijven naar andere buurten, andere goederen 

of andere misdrijven (Guerette & Bowers, 2009; Hesseling, 1994). 

Leidt situationele criminaliteitspreventie tot een ‘fortress samenle-

ving’ waarin iedereen zich achter hoge muren verschuilt? Dit hoeft niet 

het geval te zijn. Daarnaast is het van belang om aan te geven dat te 

weinig preventie leidt tot negatieve effecten van criminaliteit binnen 
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de samenleving als geheel. Ik verwijs hierbij naar de situatie in Rus-

land. Criminaliteit maakt een samenleving – per definitie - onveilig en 

te veel criminaliteit ondermijnt de basis voor het gemeenschapleven. 

Belangrijk is ook dat preventie van criminaliteit niet alleen 

goed is voor de potentiële slachtoffers, maar ook de potentiële da-

ders helpt: zij plegen minder delicten en hebben minder kans op 

contacten met justitie, uiteindelijk worden zij er ook beter van. 

In juli 2008 ben ik in dienst getreden van de UT. Ik heb al snel ont-

dekt, zoals hierboven al aangegeven, dat verschillende onderzoe-

kers actief zijn op het gebied van Crime Science. Vanuit die ge-

meenschappelijk belangstelling werken wij aan een gezamenlijk 

onderzoeksprogramma ‘Crime Science Twente’. Van dat onder-

zoekprogramma wil ik u graag enige eerste bouwstenen laten zien. 

Samen met Yfke Ongena en Lorena Montoya, een aantal actieve stu-

denten2 en in overleg met dr. Armitage (University of Huddersfield, 

UK) zijn we aan een studie begonnen naar inbraken in Enschede.  

In deze studie hebben we ons gericht op een aantal aspecten van de 

omgeving, zoals de bebouwde omgeving en de verkeerssituatie. Ik laat 

u enkele interessante uitkomsten zien. Lorena Montoya voert ruimte-

lijke analyses uit van de geregistreerde inbraken in Enschede van de 

afgelopen vijf jaar. Figuur 16 laat de toename van het aantal inbraken 

zien in Enschede, hetgeen opmerkelijk is want landelijk gezien neemt 

het aantal inbraken af (Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2008). 

Figuur 17 geeft aan waar de concentraties (hotspots) in Enschede zijn.

2 Paulien Jonkman, Kevin Veld, Elke van der Zanden en Jan Willem Meppelink
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Figuur 16. ontwikkeling van het aantal inbraken in Enschede

Figuur 17. Concentratie (hotspots) van de inbraken in Enschede
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Anja Jansen is dit jaar met een promotietraject begonnen over het effect 

van de context op deviant gedrag. Daarbij zal zij ook aandacht hebben 

voor individuele verschillen tussen mensen. Zoals ik heb laten zien kun-

nen kleine verschillen in de omgeving al een groot verschil maken voor 

de wijze waarop mensen al dan niet gewenst of ongewenst gedrag ver-

tonen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een mooi onderzoek zal worden.

Vanuit de studie naar inbraken in Enschede is er belangstelling 

ontstaan over het effect van verkeer op de kans en de spreiding van de-

licten. Potentiële daders verplaatsen zich in het dagelijks leven. De wij-

ze waarop via ons wegennet de omgeving meer of minder toegankelijk 

maakt, heeft vermoedelijke implicaties voor de kans op misdrijven. In 

dit project richten we ons op 6 vragen: (1) Is er een verband tussen af-

stand tot de snelweg en criminaliteit op bedrijventerreinen? (2) Is er een 

verband tussen afstand tot de snelweg en de kans op inbraken in woon-

huizen? (3) Hoe is het gesteld met slachtofferschap van misdrijven van 

individuele bedrijven binnen bedrijventerreinen? (4) Kunnen we iets le-

ren door middel van interviews van daders die misdrijven plegen langs 

snelwegen? (5) Kunnen we iets leren over de effectiviteit van de Joint 

Hit Teams van de Nederlandse en Duitse politie op A1/A35? (6) Kunnen 

we preventieve maatregelen, zoals cameratoezicht, op de kaart uitzet-

ten net zoals we delicten op de kaart kunnen uitzetten, en de verban-

den analyseren met behulp van ruimtelijke analyses? Binnen dit project 

zal met onderzoekers van verschillende achtergrond worden samen-

gewerkt, waaronder dr. Raymond Veldhuis van deze universiteit, met 

dr. Rik van Reekum van bedrijfskunde, eveneens van deze universiteit.

Vanuit het programma Crime Science heeft prof. Wim Poelman 

het initiatief genomen om, samen met prof. Ad Pruyn en dr. Raymond 

Veldhuis een onderzoeksvoorstel te schrijven met als thema “de beïn-

vloeding van ongewenst gedrag van groepen door middel van interactie-

ve technologie”. De vraag is hoe we door middel van analyse van beeld 

en geluid, gecombineerd met diverse sensortechnieken, bijvoorbeeld 

d.m.v. computer-vision-technieken, media kunnen activeren die in de 

vorm van licht, geluid en beeld, het gedrag van groepen beïnvloeden.
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Eveneens vanuit het programma Crime Science heeft prof. Pieter 

Hartel van deze universiteit het initiatief genomen om op verschillende 

manieren Crime Science toe te passen op zijn vakgebied: Information 

Security. Bijzonder is ook de aandacht voor de hele keten van een mis-

drijf: wanneer een laptop wordt gestolen dan is dit een delict waar fy-

sieke veiligheid en information security samengaan. Op originele wijze 

wordt dit probleem onderzocht door Pieter Hartel en Trajce Dimkov, AIO. 

Naast de belangstelling voor criminaliteitsbestrijding is bin-

nen IPIT ook belangstelling voor andere aspecten van het overheids-

beleid. Zo wordt gewerkt aan een plan om onderzoek te doen naar 

legitimiteitsvraagstukken. Onze wereld verandert snel. Automatise-

ring en de implementatie van nieuwe technieken zijn hard nodig om 

veiligheid te garanderen. Dit dient te gebeuren op een wijze die de 

wereld prettiger maakt. De relatie van de overheid met haar burgers 

staat soms onder druk. Ook vanuit een Crime Science perspectief zijn 

legitimiteitvraagstukken van groot belang. Dr. Marsha de Vries en dr. 

Guus Meershoek zijn bezig met een onderzoeksvoorstel op dit gebied.

Samen met prof. Roland ten Klooster werken wij aan een on-

derzoeksvoorstel over het effect van verpakkingen op winkeldiefstal.

Meneer de rector, geachte aanwezigen. Aan de hand van deze rede 

hoop ik u ervan te overtuigen dat criminaliteitspreventie moge-

lijk is. Met slim beleid, slimme technologie en handige technieken 

kun je erg ver komen. Crime Science verschaft de wetenschappe-

lijke basis die voor de UT mogelijkheden biedt om samen te werken 

aan nieuwe wetenschappelijke kennis en toepassingen die uiteinde-

lijk als doel hebben onze wereld veiliger en beter leefbaar te maken. 

 Allereerst dank ik het College van Bestuur, de Rector Mag-

nificus, de hooggeleerde professor Brinksma en het bestuur van 

de faculteit Management en Bestuur voor het in mij gestelde ver-

trouwen. Ik hoop dat Safety & Security als UT thema verder kan 

worden uitgebouwd de komende jaren. Ik hoop te hebben laten 

zien dat het een belangrijk onderzoeksveld betreft dat vele kan-
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sen biedt voor vernieuwende wetenschappelijke kennis en multidis-

ciplinaire samenwerking, kortom bij uitstek geschikt voor de UT. 

Ook wil ik mijn dank uitspreken aan de IPIT-medewerkers. Guus Meers-

hoek, Lorena Montoya, Henk Sollie en Marsha de Vries, hartelijk dank 

voor de fijne samenwerking tot nu toe. Ik weet zeker dat we er wat moois 

van kunnen maken op het gebied van het onderzoek en het onderwijs. 

Hooggeleerde professor Need, beste Ariana, fijn dat jij onze ran-

gen bent komen versterken. Ik ben blij met onze prettige samenwerking. 

Beste medewerkers van de vakgroep MR&V. Met jullie enthousi-

asme en betrokkenheid is het goed toeven in de vakgroep. Ik verheug 

me op onze discussies en onze samenwerking.

Beste Annette, als ‘moeder’ van de vakgroep, dank voor de 

ondersteuning, voor het checken van mijn agenda en het up to 

date houden van alle gebeurtenissen, klein en groot, binnen onze 

vakgroep. Maar ook dank voor je gezelligheid en je hartelijkheid.

Leden van het onderzoeksprogramma Crime Science Twente, 

hooggeleerde heren Hartel, Poelman & Pruyn, beste Pieter, Wim en 

Ad, en beste Ellen Giebels en Wouter Teeuw, fantastisch dat jullie even 

enthousiast zijn geworden over Crime Science als ik. Dankzij jullie  

wetenschappelijk elan en inventiviteit wordt Crime Science Twente een 

prachtig project. Ik verheug me erop met jullie dit project verder op te 

bouwen in de komende jaren. 

Ik wil ook graag alle betrokkenen bij de gemeente en de poli-

tie danken voor hun betrokkenheid bij onze studies en voor de mo-

gelijkheid om hun gegevens te gebruiken voor onderzoek. De burge-

meester van Enschede, Peter den Oudsten, en medewerkers van de  

gemeente, Herman Meuleman, Marga Nieborg, en Tanja Rijsman  

en Peter Breukers: dank voor jullie hulp en de kansen die wij tot 

nu toe kregen. Meneer Sitalsing, korpschef van de Regiopolitie  

Twente, dank voor uw aanwezigheid. Ook de medewerkers van 

de politie Twente, de heer Axel Zengerink, en mevrouw Krista  

Smid dank voor de mogelijkheid politiegegevens te gebruiken. 
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Mijn ideaal is om onze onderzoeksagenda samen met jullie vast 

te stellen. Wij willen problemen onderzoeken die maatschappelijke rele-

vantie hebben. De praktijk van alle dag levert bovendien voor ons boei-

ende testsituaties op waar wij allerlei zaken kunnen onderzoeken. Daar-

naast spreekt het voor zich dat wij - als UT - dit onderzoek niet kunnen 

doen zonder jullie medewerking. Graag blijf ik samenwerken zoals tot 

op heden is gedaan en bouw ik onze samenwerking verder uit. Ik beloof 

dat wij onze uiterste best zullen doen om het onderzoek niet alleen we-

tenschappelijk relevant te maken maar ook van belang voor de praktijk. 

Dames en heren studenten van deze universiteit. Wij spannen ons in 

voor een mooie opleiding Crime Science, voor de studenten van alle 

faculteiten aan deze universiteit. Dat maakt het onderwijs wel eens 

moeilijk in te roosteren, zoals we hebben ondervonden. Daar vra-

gen we jullie begrip voor. Daar staat tegenover dat wij, in mijn over-

tuiging, jullie het best mogelijke onderwijs aanbieden op het gebied 

van Crime Science, samen met onderzoekers van wereldfaam, zo-

als professor Clark en professor Pease. In het kader van de link on-

derwijs en onderzoek zijn we verleden jaar gestart met het - samen 

met studenten - opzetten van het onderzoek naar inbraken. Dat von-

den wij zeer geslaagd en we gaan er dit jaar mee door. Mijn erva-

ring is dat de UT-studenten in het algemeen zeer gemotiveerd zijn en 

hard werken. Dank jullie voor de prettige onderwijservaring. Wij gaan 

door om het onderwijs te blijven vernieuwen en up to date te houden.

Professionele omgeving en privé overlappen wel eens. Ik dank prof.  

Celeste Wilderom, dr. Sam Karim en dr. Ellen Giebels voor hun vriend-

schap en gezelligheid. Het voelt goed om zo te zijn ontvangen in de UT 

familie. 

Lieve ouders, dank je wel voor jullie hulp en steun. Dat hebben 

jullie op talloze manieren gedaan. Lieve zussen, Karin en Kim, jullie ge-

ven steun en kritiek, dank voor beide.
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Lieve Hans, zonder jou waren de plaatjes vandaag niet zo mooi ge-

weest. Als het aan mij had gelegen had ik vast veel meer tabellen laten 

zien in plaats van figuren in een fraaie lay-out. Niet alleen de materiele 

steun, ook je enthousiasme voor mij en mijn baan, voor Crime Science 

en je tolerantie voor mijn weekend-werk zijn belangrijk voor mij. 

 Lieve kinderen, Paula en Mischa, jullie zijn wel eens lastige 

pubers maar ook erg lief. Zonder jullie heeft het leven minder zin. 

Ik heb gezegd. 
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