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Als we in de trein vanuit het westen naar het hoge noorden zaten, vroegen we ons 

na Amersfoort meer dan eens hardop af of we misschien spoedig van de aard-

bol zouden vallen. Maar voordat we het randje van de wereld hadden bereikt, 

doemde tussen de weilanden Groningen op. Enig hoofdstedelijk centrisme was 

ons niet vreemd. 

We - twee in Amsterdam opgeleide stadssociologen - waren naar Gronin-

gen gekomen om aan een project te werken over de ‘weerbaarheid van buurten’. 

Maar hoewel Groningen onze thuisbasis was, waren we voor het veldonderzoek 

steeds in Arnhem te vinden. Vijf Arnhemse woningbouwcorporaties - verenigd in 

het Gemeenschappelijk Overleg Woningbouwcorporaties (GOW) - gaven in 2006 

het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid (ISW) van de Rijksuniversi-

teit Groningen (RuG) namelijk de opdracht voor een vierjarig onderzoeksproject. 

Het project omvatte zes promotieonderzoeken over de thema’s beeldvorming, 

conflicten, participatie en veiligheid. Doel van het project was een wetenschap-

pelijk fundament te leggen onder de aanpak van problemen in achterstandswij-

ken. Met de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek hoopten de woning-

bouwcorporaties hun investeringen in die wijken meer duurzaam te maken. Ons 

werd gevraagd om het onderzoek naar het thema veiligheid uit te voeren.

Dat onze beide onderzoeken nauw op elkaar zouden aansluiten, dat 

wisten we bij aanvang. Dat het zou uitmonden in een gezamenlijk proefschrift 

wisten we nog niet. In de jaren die volgden, werkten wij zo nauw samen dat het 

resulteerde in het overvloedige gebruik van het woord ‘wij’. ‘Wij’ vonden niet al-

leen dit of dat, maar ‘wij’ liepen ook regelmatig samen naar de koffieautomaat, en 

‘wij’ vonden het inmiddels heel gewoon dat ‘wij’ elkaar dagelijks enkele malen 

belden via Skype - als Reijer in Groningen werkte en Annemarijn thuis in De-

venter. Onze collega’s raakten eraan gewend dat wij met één mond spraken en 

zagen ons als de Jut en Jul van de sectie criminologie. Als de één bedankte voor 

een gezamenlijke lunch, dan werd aangenomen dat de ander ook niet mee zou 

Voorwoord
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gaan. Tijdens een vergadering keken anderen raar op wanneer wij tweeën het 

kennelijk voor het eerst met elkaar oneens waren. ‘Wij’ vonden dat - gelukkig 

eensgezind - uitermate vermakelijk.

Het veldonderzoek in Arnhem voerden we evenwel geheel afzonderlijk 

van elkaar uit. Annemarijn richtte zich op de bewoners en Reijer op de profes-

sionals. We begonnen aan het onderzoek met het idee onderzoek te gaan doen 

naar en in Nederlandse ‘getto’s’. We hadden ons er van alles bij voorgesteld, 

maar het werkelijke samenleven in achterstandsbuurten bleek toch vaak net an-

ders te zijn. In dit boek zal de lezer daar meerdere voorbeelden van vinden. 

Om te beginnen met de foto van een kliko die helemaal aan het begin van het 

veldonderzoek is genomen. De kliko viel ons op omdat er in koeienletters de 

tekst ‘afblijfen tuig’ op was gekliederd. We konden niet vermoeden dat deze foto 

illustratief zou zijn voor de problemen die zich in dit soort buurten voordoen.

Dat iemand het nodig acht om er ‘afblijfen tuig’ op te kliederen, geeft 

aan dat het in diens buurt  kennelijk niet ongebruikelijk is dat tuig kliko’s ont-

vreemdt.  Wij hebben beiden in onze eigen voortuinen ook losse objecten staan 

die zomaar meegenomen zouden kunnen worden: een tuinbankje, losse bloem-

potten en mooie rozenstruiken. Toch schrijven wij niet met koeienletters op het 

tuinbankje dat anderen ervan af dienen te blijven. En dat terwijl wij waarschijn-

lijk meer gehecht zijn aan het bankje dan deze bewoner aan zijn kliko. Die koei-

enletters vinden wij niet nodig omdat we de kans dat iemand het bankje zal 

meenemen, zeer klein achten. Wij kunnen er juist op vertrouwen dat onze buren 

naar buiten zouden komen wanneer een onverlaat ons bankje zou jatten. Daar 

kunnen we van op aan door eerder opgedane ervaringen. Een paar dronken ke-

rels nam op een avond bijvoorbeeld twee rieten tuinstoeltjes uit de voortuin 

van een buurvrouw mee. Een buurman had dat gezien en is erachteraan gehold. 

De tekst op de kliko in Arnhem impliceert dat de bewoner van deze buurt niet 

op dergelijke hulp denkt te kunnen rekenen. De eigenaar heeft kortom weinig 

vertrouwen in de buurtgenoten als het gaat om het aanpakken van tuig dat kliko’s 

jat.

Het voorbeeld van de kliko lijkt een voorbeeld van niks. Maar gedu-

rende het onderzoek stapelden zich bevindingen op die in eenzelfde richting 
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wijzen: bewoners van achterstandsbuurten kunnen er niet op vertrouwen dat an-

deren voor hen op de bres zullen springen. En dat heeft gevolgen voor de over-

last en criminaliteit die zich er voordoet. Daar gaat dit boek over. Maar bovenal 

gaat het om de vraag in hoeverre lokale instellingen - zoals woningbouwcorpo-

raties - daar verandering in zouden kunnen brengen middels het uitvoeren van 

interventies.

Uiteraard hebben we ons promotieonderzoek dankzij de hulp en (men-

tale) ondersteuning van anderen tot een goed einde kunnen brengen. We heb-

ben elkaar altijd beloofd dat het voorwoord in ons proefschrift geen ellenlange 

opsomming van bedankjes zou zijn. Die volgt dus ook niet. Toch zijn er mensen 

zonder wie het schrijven van dit proefschrift onmogelijk dan wel onaangenaam 

was geweest. Allereerst hartelijk dank aan iedereen in Arnhem die op enigerlei 

wijze een bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek. We zijn ontzettend gehol-

pen door bewoners die zo gastvrij waren om Annemarijn thuis te ontvangen en 

haar in geuren en kleuren te vertellen over hun buurt, en door professionals die 

Reijer lieten aanschuiven bij vergaderingen en altijd bereid waren om hem uit-

gebreid te vertellen over hun werkzaamheden. In Groningen werden we binnen 

de vakgroep meer dan eens bijgestaan door Jan en Martina. Hetzij doordat hun 

deuren altijd voor ons openstonden en we bij hen terecht konden voor inhoude-

lijke discussies of goede raad bij problemen tijdens het veldwerk, hetzij doordat 

zij er waren voor een gezellige lunch of het wilden aanhoren als we stoom moes-

ten afblazen. Dat hebben wij zeer gewaardeerd: dank jullie wel. Veruit de meeste 

dankbaarheid zijn wij verschuldigd aan onze promotor. Willem, je bent van meet 

af aan een nauw betrokken promotor geweest die tijd voor ons vrijmaakte, met 

ons meedacht, ons de juiste kant op duwde en waar nodig terugfloot. Je bent een 

leermeester geweest omdat je ons altijd aan het verstand wist te brengen waarom 

jij inhoudelijke kritiek had op de door ons geproduceerde teksten. Niet zelden 

stond er ‘LOGICA!’ in de kantlijn, waarna we over de Skype een uiteenzetting van 

argumentatieleer kregen. Je heb ons ook alle taalkundige hoeken van de kamer 

laten zien. Zo weten wij inmiddels dat een ‘enkel’ aan je been zit en niet gebruikt 

dient te worden als synoniem voor slechts, dat een zwerende vinger kan klop-

pen maar een bewering niet, en dat ‘met name’ gevolgd moet worden door een 

eigennaam maar dat ‘vooral’ dat niet moet. Hoewel jouw kritiek soms niet mals 

was, bracht je het altijd zakelijk en opbouwend. En om jezelf ervan te vergewis-

sen of de moed ons niet in de schoenen was gezakt, vroeg je ons dikwijls na 

afloop van een bespreking of we wellicht ‘nazorg’ nodig hadden. Willem, hartelijk 

bedankt voor alles. We zullen nooit vergeten hoe je ons hebt bijgestaan tijdens 

de beproeving van het schrijven van een proefschrift. 

Reijer Verwer en Annemarijn Walberg

Augustus 2012
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Duurzaam investeren in 

achterstandsbuurten

Reijer Verwer & Annemarijn Walberg

Hoofdstuk 1

In 2006 slaat de toenmalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieu (VROM), Pieter Winsemius, groot alarm. In een interview met de Volks-

krant (1 november 2006) stelt hij dat in circa veertig Nederlandse achterstands-

wijken zoveel mis is dat ‘de vlam in de pan dreigt te slaan’. Winsemius heeft en-

kele van deze wijken bezocht en is ‘zich wezenloos geschrokken’ van wat hij daar 

aantrof. De tweedeling die daar ontstaat, is volgens Winsemius ‘maatschappe-

lijk risicovol’ en kan daarom ‘niet worden genegeerd’. Want: ‘Als we niets doen, 

wordt het rampspoed’ (TK 2006-2007, 30 128, nr.12).  

Directe aanleiding voor de noodkreet van de minister is een onder-

zoeksrapport (Brouwer et al. 2006). Het rapport constateert dat de ‘beleidsinzet’ 

van VROM in de afgelopen jaren niet tot een afname van het aantal achterstands-

wijken heeft geleid en voorspelt dat met het huidige budget het aantal achter-

standswijken in de komende jaren met vijf procent zal toenemen. Minister Win-

semius voorziet ‘rampspoed’ als maatregelen uitblijven en schrijft in een brief 

aan de Tweede Kamer (TK 2006-2007, 30 128, nr.12) dat de problemen om een 

onorthodoxe aanpak vragen ‘waarbij partijen op de terreinen van wonen, werken, 

leren en veiligheid tot vitale coalities komen om samen met de bewoners te wer-

ken aan een nieuw perspectief’. 
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1.1  Het beleidskader van achterstandswijken in Nederland

Problemen in achterstandswijken zijn in 2006 volop onderwerp van het politieke 

en publieke debat. Maar de achterstandswijken van (middel)grote Nederlandse 

steden worden al sinds jaar en dag geconfronteerd met een opeenstapeling van 

problemen zoals armoede, segregatie en sociale uitsluiting wat onder meer een 

nadelige invloed heeft op de leefbaarheid en veiligheid. Dit betekent dat ach-

terstandwijken zich onderscheiden door een verhoudingsgewijs hoge mate van 

overlast en criminaliteit. Alle beleidsprogramma’s van het rijk - van de stadsver-

nieuwing in de jaren zestig van de vorige eeuw tot het grote stedenbeleid in de 

jaren negentig - zijn gericht geweest op het tegengaan, oplossen of voorkomen 

hiervan. Het integrale veiligheidsbeleid
1 

gaat uit van de veronderstelling dat de 

opeenstapeling van problemen in bepaalde wijken alleen het hoofd kan wor-

den geboden middels een samenhangend pakket van maatregelen dat nauwe 

samenwerking tussen alle betrokken partijen vereist. Gemeenten, zorg- en wel-

zijnsinstellingen, politie en justitie maar ook woningbouwcorporaties slaan sinds 

het eind van de jaren negentig steeds vaker de handen ineen bij het zoeken 

naar mogelijkheden om de leefbaarheid en veiligheid in achterstandswijken te 

verbeteren. ‘Afhankelijk van de oorzaken van veiligheidsproblemen en de moge-

lijkheden tot samenwerking van diensten en organisaties zal per probleem een 

combinatie moeten worden gevonden van bestuurlijke en strafrechtelijke hand-

having en preventie’ (De Haan 1997: 18). Met dit beleid wordt in toenemende 

mate de nadruk gelegd op samenwerking tussen publieke en private partijen op 

gemeentelijk niveau (De Haan 1997; Terpstra 2004).

 De noodkreet van minister Winsemius in november 2006 geeft deze 

aanpak van achterstandswijken een nieuwe impuls en daarbij is voor de woning-

bouwcorporaties - als private organisaties met een publieke taak - een sleutelrol 

weggelegd. Het kabinetsstandpunt
2
 is dat corporaties met hun woningbezit een 

belangrijke sleutel in handen hebben om ‘sociaal-fysieke veranderingen te on-

dersteunen of zelfs aan te jagen’, met name in wijken waar corporaties vrijwel alle 

woningen in bezit hebben. Volgens Gruis (2006) hebben corporaties daarnaast 

de schaal, middelen en infrastructuur om continuïteit van het beleid te waarbor-

gen. De waarde en verhuurbaarheid van het eigen bezit in aanmerking genomen, 

hebben corporaties bovendien ook zelf belang bij de aanpak van sociale proble-

1  ‘Een integrale aanpak van onveiligheid bestaat uit een samenhangend, bewust op elkaar afgestemd, 

geheel van instrumenten en maatregelen dat niet alleen gericht is op het bestrijden maar vooral ook op 

het voorkomen en beter beheersen van onveiligheid’ (De Haan 2001: 319). 

2  Kabinetsstandpunt De Krachtige Buurt, 25 januari 2006.

men. In een brief aan de Tweede Kamer
3
 onderstreept minister Winsemius dat 

de Nederlandse woningbouwcorporaties ‘essentiële spelers zijn bij de aanpak’ 

van sociale problemen in achterstandswijken.

In 2007 wordt een landelijk ‘krachtwijkenbeleid’ gepresenteerd. De 

doelstelling van dit beleid is om in tien jaar tijd de sociale problemen in veer-

tig achterstandswijken te verminderen en de positie van de bewoners van die 

wijken te verbeteren. Op initiatief van Winsemius’ opvolger, minister Ella Voge-

laar van Wonen, Wijken en Integratie, worden ‘wijkactieplannen’ ontwikkeld en 

uitgevoerd die zijn toegesneden op de ter plaatse ‘dominante problematiek’. 

De wijkactieplannen beogen het bestaande beleid te intensiveren en daarnaast 

ruimte te bieden voor nieuwe, ‘veelbelovende’ initiatieven. Van de corporaties 

wordt verwacht dat zij daaraan bijdragen door niet langer alleen maar ‘stenen te 

stapelen’, maar van nu af aan ook te gaan ‘investeren in mensen’. 

Investeren in mensen

‘Investeren in mensen’
4
 is een veel gehoorde uitdrukking sinds sociale proble-

men in achterstandswijken opnieuw in de belangstelling staan. Bestuurders, 

beleidsmakers en -uitvoerenden (hierna: professionals) onderkennen de nood-

zaak van het investeren in mensen, omdat de ervaring heeft geleerd dat louter 

fysieke investeringen niet leiden tot een vermindering van sociale problemen. 

Met het investeren in mensen hopen zij processen van stedelijk verval te ke-

ren en daardoor de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Wat investeren 

in mensen betekent, wordt op verschillende manieren uitgelegd. De Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) schaart onder het investeren in mensen 

‘alle investeringen in de sociale infrastructuur’ die tot doel hebben ‘problemen 

te voorkomen’ (eigen cursivering, Doorten & Rouw 2006: 15). Binnen de context van 

achterstandswijken betekent dit concreet te voorkomen dat ‘de sociaal econo-

misch sterkere bewoners’ wegtrekken om op die manier het proces van stedelijk 

verval te doorbreken (Gruis 2006).

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bete-

kent investeren in mensen, het beschikbaar stellen van middelen aan bewoners 

die daarmee zelf initiatieven kunnen nemen om de leefbaarheid en veiligheid 

van de buurt te verbeteren (WRR 2005). Volgens Marlet et al. (2009) gaat het 

daarbij echter zowel om investeringen in bewoners als om investeringen in hun 

woonomgeving (de wijk of buurt). Investeringen in bewoners betreffen naast de 

ondersteuning van bewonersinitiatieven onder meer begeleiding naar scholing 

3  TK, 2005-2006, 29453, nr. 30.

4  Als synoniem wordt vaak de term ‘sociale investeringen’ gebruikt. 
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en werk, vergroting van inspraak en bijdrage aan besluitvorming. Investeringen 

in de woonomgeving betreffen onder meer de aanstelling van sociaalwerkers, 

het nemen van integratiemaatregelen, de samenwerking van politie, scholen en 

maatschappelijk werk, het bieden van gezondheidszorg en ondersteuning van 

sociaal zwakke groepen en daarnaast ook het uitvoeren van ‘speciale program-

ma’s gericht op het verminderen van criminaliteit’. 

Bij de rijksoverheid heerst de opvatting dat woningbouwcorporaties 

niet alleen de mogelijkheid maar ook de verantwoordelijkheid hebben om - als 

private organisaties met een publieke taak - een grotere bijdrage te leveren aan 

het verbeteren van de achterstandswijken. Hoewel de corporaties al sinds jaar 

en dag participeren in (groot)stedelijk beleid, hebben zij te lang verzuimd hun 

verantwoordelijkheid te nemen in het naar behoren onderhouden van woningen 

en woonomgeving. Daardoor hebben ze aanzienlijke reserves kunnen opbou-

wen. Omdat de corporaties nog iets goed te maken hebben, moeten die reserves 

worden aangewend om het krachtwijkenbeleid mede te financieren. 

Begin 2007 vraagt de rijksoverheid aan de woningbouwcorporaties om ‘op plaat-

sen waar hun vastgoedposities daartoe aanleiding geven’ daaraan een substan-

tiële financiële bijdrage te leveren (Kabinetsstandpunt De Krachtige Buurt, 25 

januari 2006). Na langdurige onderhandelingen tussen minister Vogelaar en de 

koepelorganisatie van woningbouwcorporaties Aedes wordt een akkoord geslo-

ten. Over een periode van tien jaar zal in de veertig ‘krachtwijken’ een bedrag 

van 2,5 miljard euro worden geïnvesteerd om er de leefbaarheid en veiligheid te 

verbeteren. Alle bij Aedes aangesloten corporaties dragen daar naar draagkracht  

aan bij.

Woningbouwcorporaties in Arnhem doen op dat moment al investerin-

gen in achterstandswijken. Dat doen ze niet alleen door renovatie of sloop en 

nieuwbouw van woningen, maar ook door middel van het ‘investeren in mensen’. 

In samenwerking met andere lokale instellingen en organisaties (hierna: instel-

lingen) nemen zij deel aan een groot aantal programma’s, projecten en interven-

ties (hierna: interventies) waarmee wordt beoogd de leefbaarheid en veiligheid 

van achterstandswijken te verbeteren. Dat het akkoord met de rijksoverheid hen 

nu tot een grotere financiële bijdrage verplicht, verandert naar hun eigen zeg-

gen weinig aan de bestaande praktijk. Ook voordat minister Vogelaar in Arnhem 

vier ‘krachtwijken’ aanwees
5
 waar extra inspanningen nodig zijn, investeerden de 

corporaties al in deze wijken. 

De woningbouwcorporaties willen hun investeringen in de vier Arnhem-

se achterstandswijken graag meer duurzaam maken. Daarmee bedoelen zij dat 

5  Het Arnhemse Broek, Klarendal, Malburgen en Presikhaaf.

hun investeringen op termijn zouden moeten renderen. Uit ervaring weten zij dat 

investeringen in stenen daarvoor onvoldoende zijn indien daarnaast niet ook in 

mensen wordt geïnvesteerd. Zij hebben namelijk ervaren dat hun woningbezit 

in waarde daalt als problemen van leefbaarheid en veiligheid toenemen. Maar 

hoe zij met succes in mensen kunnen investeren, is voor hen nog een open vraag. 

Wat werkt?

In de praktijk is sprake van een veelheid aan interventies om de leefbaarheid 

en veiligheid van achterstandswijken in Arnhem te verbeteren. Het zijn er zelfs 

zoveel, dat vertegenwoordigers van vijf woningbouwcorporaties - verenigd in 

het Gemeenschappelijk Overleg Woningbouwcorporaties (GOW) - soms spreken 

over een ‘mallemolen’. Of interventies de beoogde resultaten afwerpen, is voor 

hen onduidelijk. Het toepassen van interventies heeft naar eigen zeggen veel 

weg van ‘met hagel schieten, in de hoop iets te raken’. Omdat dit onbevredigend 

en - mede gelet op de kosten - moeilijk te verantwoorden is, ontstaat er behoefte 

aan wetenschappelijk onderzoek om de Arnhemse aanpak van leefbaarheid- en 

veiligheidsproblemen in achterstandswijken wetenschappelijk te funderen. Het 

liefst zou het GOW willen weten of de interventies waarin het investeert, aan-

toonbaar ‘werken’ ofwel bewezen effectief zijn. 

Een eerste inventarisatie van onderzoek dat in Nederland naar effecten 

van interventies is gedaan (onder meer Verwey Jonker Instituut 2004; Noije & 

Wittebrood 2008; Wittebrood & Van Beem 2004; Gruis 2006) laat zien dat de we-

tenschap daarover geen uitsluitsel kan geven. Om interventies als wetenschap-

pelijk ‘bewezen effectief’ te kunnen beschouwen, moeten de opzet en uitvoe-

ring van het onderzoek aan zeer strenge eisen voldoen. Aan die eisen voldoet 

het onderzoek dat in Nederland naar effecten van interventies is gedaan, niet. 

Het genoemde onderzoek kan strikt genomen niet als effectevaluatie worden 

beschouwd omdat bijvoorbeeld niet de feitelijke effecten maar de gepercipi-

eerde effecten zijn gemeten. Het gaat dan om indrukken van personen die zelf 

bij de interventie betrokken waren. Verder is meestal geen voor- en nameting 

verricht, laat staan dat naast een experimentele groep ook een controlegroep is 

onderzocht. Voor een erkende effectevaluatie is dat echter strikt vereist omdat 

het anders onmogelijk is om empirisch te toetsen of er een causaal verband is 

tussen een interventie en een beoogd effect. 

Op basis van de in Nederland beschikbare effectevaluaties kan dus niet 

worden vastgesteld welke interventies bewezen effectief zijn. Voor de woning-

bouwcorporaties lijkt er daarom weinig anders op te zitten dan hoopvol te zijn en 

de gok te wagen dat hun sociale investeringen in de leefbaarheid en veiligheid 

van Arnhemse achterstandswijken zullen blijken te renderen. Deze conclusie is 
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misschien echter iets te voorbarig omdat de zogenoemde evidence-based benade-

ring
6
 in het evaluatieonderzoek belooft wel precies te kunnen aangeven welke 

interventies wetenschappelijk bewezen effectief zijn (Hope 2002; Huisman, De 

Keijser en Weerman 2006). Deze praktijkgerichte benadering vindt internatio-

naal ruime toepassing, onder meer bij de evaluatie van beleidsmaatregelen ter 

voorkoming van criminaliteit (Haggerty 2008). 

Een mijlpaal op het gebied van deze evidence-based crime prevention is een 

studie van Sherman et al. (2006). Deze onderzoekers hebben met behulp van een 

zogenoemde meta-evaluatie in totaal 150 preventiemaatregelen
7
 onderzocht en 

daarvan nauwkeurig aangegeven ‘wat werkt en wat niet werkt’. Van aantoonbaar 

effectieve interventies mag worden verwacht dat ze ‘werken’. Ze kunnen crimi-

naliteit voorkomen op voorwaarde dat ze onder vergelijkbare condities worden 

uitgevoerd. Andere interventies blijken aantoonbaar niet-effectief. Er zijn daar-

naast ook nog interventies die veelbelovend lijken, hoewel hun effectiviteit we-

tenschappelijk nog niet overtuigend is aangetoond. 

Dat ze veelbelovend zijn, is bepaald aan de hand van de Maryland Scien-

tific Methods Scale (SMS-schaal) waarmee de interne validiteit van evaluaties wordt 

gemeten. Hoe hoger de score op deze vijfpuntsschaal, hoe hoger de interne va-

liditeit. De hoogste score van 5 wordt toegekend aan een evaluatie door middel 

van een gerandomiseerd experiment waarin onderzoekseenheden willekeurig 

aan experimentele of controlecondities worden onderworpen. Een score van 4 

krijgt een quasi-experimentele opzet waarbij experimentele en controlegroepen 

achteraf worden samengesteld op grond van relevante kenmerken,  bijvoorbeeld 

persoonlijksheids- of gezinskenmerken. Een 3 is de minimale score om nog op 

een verantwoorde manier conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van 

een interventie. In dit geval zijn de experimentele en controlegroepen achteraf 

niet samengesteld op grond van relevante kenmerken. Een score van 1 of 2 wordt 

toegekend aan een evaluatie waarmee het onmogelijk is om een causaal verband 

vast te stellen tussen een interventie en een beoogd of onbedoeld effect. 

Interventies die als aantoonbaar effectief worden bestempeld, moeten 

zijn geëvalueerd met tenminste twee onderzoeken die minimaal een 3 scoren op 

de SMS-schaal. Daarbij mogen andere evaluaties van dezelfde interventies geen 

tegenstrijdige bevindingen laten zien. Veelbelovende interventies moeten zijn 

geëvalueerd met één onderzoek dat minimaal een 3 scoort op de SMS-schaal. 

Bovendien moeten alle andere evaluaties van dezelfde interventies bevindin-

6  Andere benamingen voor deze benadering zijn Best Practices en What works.  

7  De auteurs rekenen tot criminaliteitspreventie elke interventie die bijdraagt aan een veiliger samen-

leving, ongeacht of dit oorspronkelijk als doelstelling van die interventie is geformuleerd.

gen in dezelfde richting opleveren. Onder de 150 interventies die langs de meet-

lat zijn gelegd, zijn er zeven ter verbetering van de veiligheid in (achterstands)

wijken. Van deze zeven interventies is één (gun buy-back campaigns) aantoonbaar 

ineffectief en zijn er drie (gang intervention, community based mentoring, after-school 

recreation) zo veelbelovend dat Sherman et al. het verantwoord vinden ze te im-

plementeren. Van de geëvalueerde interventies ter verbetering van de veilig-

heid in (achterstands)wijken is geen enkele aantoonbaar effectief bevonden. Dat 

kon ook niet omdat de vraag ‘wat werkt’ in het geval van interventies ter verbe-

tering van de leefbaarheid en veiligheid in achterstandsbuurten nauwelijks te 

beantwoorden is. Er moet namelijk een onbetwistbare causale relatie worden 

aangetoond tussen een interventie en een vermindering van overlast en crimi-

naliteit (Crawford 1998) en dat kan uitsluitend met een quasi-experimentele on-

derzoeksopzet. Bij toepassing van interventies in achterstandswijken kan echter 

zelden of nooit aan de vereisten van zo’n quasi-experimentele onderzoeksopzet 

worden voldaan. De sociale realiteit van achterstandswijken is nu eenmaal an-

ders dan die van een laboratorium waarin onderzoekers vrijwel volledige con-

trole hebben over de condities waarin wordt geëxperimenteerd. En dus is het 

ook vrijwel onmogelijk om uit te maken of verbeteringen van leefbaarheid en 

veiligheid werkelijk aan die interventies te danken zijn. 

Alles bij elkaar zijn de resultaten van het nationale en internationale 

effectevaluatieonderzoek dus weinig bemoedigend. Zelfs het beste evaluatie-

onderzoek dat momenteel voorhanden is, geeft beleidsmakers en bestuurders 

van gemeenten en woningbouwcorporaties nauwelijks houvast. Met behulp van 

effectevaluaties is hen geen enkele wetenschappelijke gefundeerde garantie te 

geven dat voorgenomen interventies zullen werken. Mochten de resultaten na 

uitvoering van interventies blijken mee te vallen, dan blijft het een kwestie van 

gissen waarom dat zo is. 

Wat zou kunnen werken?

Een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op de waarom-vraag, vergt een an-

der type evaluatie: een zogenoemde ‘realistische evaluatie’ die gebaseerd is op 

de ‘realistische’ wetenschapsfilosofie (Pawson en Tilley 1997)
8
. Een realistische 

evaluatie van een interventie houdt in dat er op basis van een theorie een hy-

pothese over de werkzaamheid van die interventie wordt ontwikkeld welke op 

basis van empirisch onderzoek verder kan worden aangescherpt (Tilley 2010). 

Pawson en Tilley (1997) stellen dat het formuleren van hypothesen in ‘realisti-

sche termen’ van context, mechanisme en uitkomst, de onderzoeker in staat stelt 

8  Zie ook: van der Knaap et al. 2006; Nelen 2006; Leeuw 2008; Tilley 2010. 
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om op theoretische gronden een verwacht effect causaal toe te schrijven aan 

een interventie. De hypothese geeft aan op welke wijze een interventie invloed 

zou kunnen uitoefenen op de sociale context, hoe daarin een (niet direct obser-

veerbaar) mechanisme wordt geactiveerd en welke (beoogde) uitkomsten die 

interventie daardoor zou kunnen hebben.

Nadat theoretisch is beredeneerd hoe - via welk (causale) mechanis-

me - een interventie de beoogde effecten zou kunnen bewerkstellingen, wordt 

vervolgens empirisch onderzocht in hoeverre dit proces bij de toepassing van 

de interventie ook werkelijk op gang zou kunnen komen. De onderzoeker dient 

daartoe de hypothese te operationaliseren door onderzoeksvragen te formule-

ren die betrekking hebben op de sociale context, het causale mechanisme en de 

uitkomsten van het proces. De onderzoeksvragen worden uitgewerkt tot thema’s 

die tijdens interviews worden besproken met de stakeholders (de belanghebben-

den bij de interventie). Tot de belanghebbenden worden niet alleen opdracht-

gevers, ontwikkelaars en uitvoerenden van interventies gerekend, maar ook al 

degenen die (direct of indirect) aan een interventie worden blootgesteld. In ons 

onderzoek zijn dat de bewoners. Met de term division of expertise wijzen Pawson 

en Tilley op de specifieke kennis die de belanghebbenden bezitten en die hen 

in staat stelt om - ieder vanuit de eigen positie - de informatie te geven die 

de onderzoeker nodig heeft om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

Pawson en Tilley (1997) geven aan dat een realistische evaluatie zowel kwantita-

tief als kwalitatief van opzet kan zijn. Ons eigen onderzoek is kwalitatief van aard 

en voor een belangrijk deel gebaseerd op interviews met de belanghebbenden.

Nadat de specifieke kennis van de belanghebbenden over de diverse 

thema’s is verzameld, volgt een eerste analyse. Op basis hiervan wordt de hypo-

these aangescherpt door - waar nodig - de context, mechanisme en/of uitkomst 

te herformuleren of de onderlinge samenhang opnieuw te bepalen. Daarna 

volgt een nieuwe ronde waarin de onderzoeker de vraagstelling bijstelt, thema’s 

schrapt die irrelevant zijn gebleken, nieuwe thema’s toevoegt die eerder over 

het hoofd zijn gezien en opnieuw in gesprek gaat met de belanghebbenden. Op 

deze wijze kan de hypothese door de analyse in opeenvolgende ronden gefalsi-

ficeerd of bevestigd worden en – in dat laatste geval – ook worden genuanceerd. 

In die zin, kan gesteld worden dat ‘the researcher’s theory is the subject matter of the 

interview, and the subject (stakeholder) is there to confirm, to falsify and, above all, to refine 

that theory’ (Pawson en Tilley 1997: 155). 

Het doel van een realistische evaluatie is het geven van een zo nauw-

keurig en volledig mogelijk antwoord op de vraag waarom een interventie zou 

kunnen werken, voor wie en binnen welke context.
9
 Om dit doel te bereiken 

dient de hypothese over de werkzaamheid van de interventie te worden aange-

scherpt. Het aanscherpen van de hypothese wordt in de Engelstalige literatuur 

testing genoemd. Het is van belang goed in het oog te houden dat onder ‘testing’ 

niet het empirisch toetsen van de hypothese wordt verstaan. In het kader van 

een realistische evaluatie kunnen hypothesen over de werking van interventies 

slechts worden aangescherpt om zodoende een zo nauwkeurig en volledig mo-

gelijk antwoord te kunnen geven op de vraag waarom interventies zouden kunnen 

werken, voor wie en binnen welke context. Empirisch aantonen of interventies de 

beoogde effecten ook werkelijk bewerkstellingen, zou een quasi-experimentele 

onderzoeksopzet vereisen. Al eerder is opgemerkt dat bij onderzoek naar de 

werking van interventies in achterstandswijken aan de voorwaarden voor zo’n 

quasi-experimentele onderzoeksopzet niet of nauwelijks kan worden voldaan. 

Daarom is een realistische evaluatie van interventies daarvoor een redelijk al-

ternatief.

1.2 Een kwestie van vertrouwen

Een realistische evaluatie wordt gestuurd door een theorie. Voor onze realisti-

sche evaluatie van vier Arnhemse interventies ter verbetering van leefbaarheid 

en veiligheid, hebben we gekozen voor de collective efficacy theorie van Sampson 

et al. (1997). Deze theorie, die voortbouwt op de lange onderzoekstraditie van 

de zogenoemde Chicago-school
10

, biedt de meest robuuste verklaring voor ver-

schillen tussen buurten in hun niveau van overlast en criminaliteit. 

De collective efficacy theorie van Sampson c.s. verklaart overlast en crimi-

naliteit in buurten uit een gebrek aan ‘collectieve weerbaarheid’ van de buurtbe-

woners, dat is hun vermogen om gezamenlijk collectieve doeleinden te realise-

ren zoals een leefbare en veilige buurt (Sampson et al. 1997). Het belangrijkste 

middel om dat doel te bereiken, is de uitoefening van informele sociale controle 

op voorvallen van overlast en criminaliteit. De bereidheid van bewoners om in-

formele sociale controle uit te oefenen is echter afhankelijk van hun onderlinge 

vertrouwen. Hun onderlinge vertrouwen berust op de gedeelde verwachting dat 

9  Pawson en Tilley merken daarom op dat een realistische evaluatie uiteindelijk geen volledig beeld 

dient te geven van alle ‘ideeën, overtuigingen, hoop en aspiraties’ die belanghebbenden hebben van 

interventies.

10  In de jaren ’20 van de twintigste eeuw ontstond aan de universiteit van Chicago de sociaal ecologi-

sche benadering van stedelijke ontwikkeling die later meer bekend is geworden als de sociale desorga-

nisatietheorie van criminaliteit.
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iedere buurtbewoner zal optreden tegen overlast en criminaliteit. Uit de theorie 

volgt dat een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van een buurt vraagt 

om versterking van de collectieve weerbaarheid van de buurt en daarvoor is in 

de eerste plaats een herstel van vertrouwen vereist. 

De collectieve weerbaarheidstheorie is een van de belangwekkendste 

criminologische theorieën van dit moment (Sampson 2012). In Nederland heeft 

deze theorie tot op heden nog nauwelijks aandacht gekregen, maar er is alle aan-

leiding om daarin verandering te brengen. De theorie is namelijk empirisch ge-

fundeerd op The Project on Human Development in Chicago Neighborhoods (o.a. Samp-

son et al. 1997), het meest grootschalige onderzoeksprogramma naar overlast 

en criminaliteit op buurtniveau dat ooit is uitgevoerd in de geschiedenis van de 

criminologie. Met een reeks van onderzoeken
11

 die zijn uitgevoerd in het kader 

van dit project, is aangetoond dat in buurten minder voorvallen van overlast 

en criminaliteit plaatsvinden, naarmate bewoners elkaar meer vertrouwen en zij 

daardoor meer collectief weerbaar zijn. 

De collectieve weerbaarheidstheorie benadrukt het belang van vertrou-

wen voor de leefbaarheid en veiligheid een buurt. Daardoor biedt zij ons goede 

aanknopingspunten voor het formuleren van een hypothese die kan dienen als 

uitgangspunt voor een realistische evaluatie van interventies ter verbetering van 

de leefbaarheid en veiligheid. De theorie is niet alleen van theoretisch maar ook 

van praktisch belang. Vertrouwen - het centrale begrip in de collectieve weer-

baarheidstheorie - heeft namelijk ook een prominente plaats in beleidsnotities 

en onderzoeksrapporten over problemen van leefbaarheid en veiligheid in Ne-

derlandse achterstandswijken.

In haar rapport ‘Vertrouwen in de Buurt’ (2005) signaleert de Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een afname van ‘sociaal ver-

trouwen’ - vertrouwen tussen burgers - alsook een afname van ‘politiek vertrou-

wen’ - vertrouwen van burgers in democratische instituties. Afname van sociaal 

vertrouwen wordt verklaard door een daling van het ‘dagelijks sociaal contact via 

buurtnetwerken’. Als oorzaak van de afname van politiek vertrouwen wordt het 

tekortschieten van de overheid bij het handhaven van wetten en regels aange-

wezen. Het langzaam maar zeker afnemende vertrouwen heeft onder meer on-

veiligheid en criminaliteit tot gevolg, omdat bewoners steeds minder bereid zijn 

de ‘eerste verdedigingslinie te vormen’ tegen overlast en kleine criminaliteit.

De WRR waarschuwt dat ‘zonder gerichte aandacht’ de overheid ‘los-

gezongen raakt van de burger’. De overheid kan ‘bouwen aan vertrouwen’ door 

11  Voor een overzicht van empirische studies naar collective efficacy, zie: Sampson, Morenoff en Gannon-

Rowley (2002), Sampson en Morenoff (2004). Zie ook: Kubrin en Weitzer (2003), Pratt en Cullen (2005).

extra inspanningen te leveren. Omdat burgers in hun directe leefomgeving met 

problemen van leefbaarheid en veiligheid worden geconfronteerd, is ook vol-

gens de WRR de buurt de aangewezen plek om vertrouwen terug te winnen. De 

WRR beschouwt het investeren in stenen, maar vooral ook in mensen als een 

mogelijkheid om te bouwen aan vertrouwen. Dat is noodzakelijk voor een ver-

betering van leefbaarheid en veiligheid, want ‘waar weinig sociaal vertrouwen is, 

houden mensen minder rekening met elkaar en spreken zij elkaar ook minder 

aan op overlastgevend gedrag. Ze hebben of zien blijkbaar minder mogelijkhe-

den om hun directe omgeving te overzien en te beïnvloeden’ (WRR 2005: 120). 

Aanvankelijk wordt het WRR rapport ‘Vertrouwen in de Buurt’ (2005) 

met instemming ontvangen. De VROM-raad, die regering en parlement adviseert 

over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied 

van wonen, ruimte en milieu, reageert positief (VROM-raad 2006) en de G27
12

 

spreken van een uitdagend advies dat inspireert ‘door zijn wetenschappelijke 

benadering, grondige analyse en uitgebreide menukaart met beleidsopties […]’ 

(Brief van G27 aan minister Pechtold, 1 september 2005). 

Bij nadere beschouwing blijkt echter dat het WRR rapport weinig con-

crete aanknopingspunten biedt. Dat komt omdat het rapport onvoldoende dui-

delijk maakt wat het vertrouwen precies inhoudt (zo wordt sociaal vertrouwen 

afwisselend beschouwd als onderdeel van of voorwaarde voor het containerbe-

grip sociale cohesie), wat er voor nodig is (de ene keer is dat het bestaan van 

buurtnetwerken, de andere keer betrokkenheid of respect) en waar het toe leidt 

(van een aangenamer leven tot objectieve veiligheid). Door dergelijke onduide-

lijkheden en soms zelfs tegenstrijdigheden is het voor professionals lastig om 

te bepalen hoe zij kunnen bouwen aan vertrouwen. Ons onderzoek beoogt een 

handreiking te bieden aan deze professionals en de instellingen waar zij werk-

zaam zijn.

Het doel van ons onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats willen we 

vaststellen of lokale instellingen en organisaties door middel van interventies 

het vertrouwen van bewoners kunnen herstellen en de collectieve weerbaarheid 

van deze buurten versterken. In de tweede plaats willen we vervolgens verkla-

ren waarom dat het geval zou kunnen zijn. Daarnaast is het onderzoek ook van 

praktische betekenis. Het kan van waarde zijn voor instellingen die duurzaam 

willen investeren in achterstandswijken met problemen van leefbaarheid en vei-

12  De G27 zijn de 27 (middel)grote gemeenten die betrokken zijn bij het zogenoemde 

Grotestedenbeleid dat sinds 1994 is uitgevoerd, eerst alleen  in de vier grootste steden van Nederland 

(de zogenaamde G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en na verloop van de tijd in steeds 

meer steden. 
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ligheid. Omdat het moeilijk is te kiezen uit de veelheid aan leefbaarheid- en 

veiligheidsinterventies waarvan de kans van slagen onbekend is, kunnen onze 

onderzoeksbevindingen helpen bij het schatten van de kans van slagen van be-

paalde interventies.

1.3  Leeswijzer

In de volgende hoofdstukken wordt een realistische evaluatie uitgevoerd van 

vier interventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid van achter-

standsbuurten. Voor deze realistische evaluatie wordt op basis van een theorie 

een hypothese over de werkzaamheid van die interventies ontwikkeld welke op 

basis van empirisch onderzoek verder zal worden aangescherpt. In deze lees-

wijzer zetten wij uiteen hoe dit proces van realistische evaluatie in de volgende 

hoofdstukken stapsgewijs zal worden gepresenteerd. 

In het tweede hoofdstuk wordt de collectieve weerbaarheidstheorie 

zodanig uitgewerkt dat zij kan dienen als ‘theoretische sturing’ van onze realis-

tische evaluatie van interventies. Op basis van deze uitwerking van de theorie, 

wordt een hypothese geformuleerd over de versterking van collectieve weer-

baarheid door instellingen die gezamenlijk leefbaarheid- en veiligheidsinter-

venties uitvoeren. 

In het derde hoofdstuk wordt besproken met welk op maat gesneden onder-

zoeksontwerp de hypothese over versterking van collectieve weerbaarheid is 

onderzocht. Eerst worden de specifieke onderzoeksvragen geformuleerd en de 

centrale begrippen geoperationaliseerd. Vervolgens worden de onderzoeksop-

zet, methode van dataverzameling en analyse van het verzamelde onderzoeks-

materiaal besproken. We motiveren waarom we het proces van versterking van 

collectieve weerbaarheid vanuit twee complementaire perspectieven hebben 

onderzocht. Het ene perspectief gaat uit van de bewoners van achterstandsbuur-

ten en biedt inzicht in de werking van collectieve weerbaarheid. Dit deel van 

het onderzoek is uitgevoerd door de door de in alfabetische volgorde als eerste 

genoemde auteur. Het andere perspectief gaat uit van de professionals van in-

stellingen die bij interventies betrokken zijn en biedt inzicht in hun vermogen 

om collectieve weerbaarheid te versterken. Dit deel van het onderzoek is uitge-

voerd door de als tweede genoemde auteur. 

 Het vierde en vijfde hoofdstuk vormen strikt genomen geen stap in de 

realistische evaluatie, maar staan wel ten dienste van die evaluatie. De hoofd-

stukken zijn descriptief van aard en geven een beeld van de wereld waarin de 

professionals respectievelijk de bewoners zich bewegen. Op deze wijze laten 

deze hoofdstukken de lezer kennismaken met het onderzoeksveld en wordt 

nadere invulling gegeven aan de begrippen overlast en criminaliteit, die in de 

voorafgaande hoofdstukken in meest algemene zin zijn gerelateerd aan leefbaar-

heid en veiligheid. 

Hoofdstuk vier gaat over de wijze waarop professionals van instellin-

gen in het kader van het krachtwijkenbeleid gezamenlijk wijkactieplannen voor 

de Arnhemse krachtwijken ontwikkelen, over wat zij daarbij als de belangrijkste 

leefbaarheids- en veiligheidsproblemen beschouwen en over de wijze waarop zij 

die problemen denken aan te pakken.

Hoofdstuk vijf richt zich op de bewoners van achterstandswijken, op 

de problemen van leefbaarheid en veiligheid waarmee zij in de eigen buurt te 

kampen hebben en op wat zij merken en vinden van de interventies die door 

instellingen worden uitgevoerd om die problemen aan te pakken. 

In hoofdstuk zes wordt de werking van collectieve weerbaarheid in 

buurten binnen achterstandswijken onderzocht. Er wordt uiteengezet welke re-

cente ervaringen van bewoners hen aanleiding hebben gegeven tot de vorming 

van vertrouwen en in hoeverre dat vertrouwen hen in staat stelt zelf informele 

sociale controle uit te oefenen. Geconcludeerd wordt dat het ontbreekt aan ver-

trouwen, waardoor bewoners slechts in beperkte mate in staat zijn informele so-

ciale controle uit te oefenen. Het gebrek aan collectieve weerbaarheid vraagt om 

interventies door lokale instellingen en organisaties. 

In hoofdstuk zeven wordt het vertrouwen van professionals onderzocht 

die samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van interventies ter verbe-

tering van leefbaarheid en veiligheid van achterstandswijken. Er wordt uiteen-

gezet welke recente ervaringen aanleiding hebben gegeven tot de vorming van 

vertrouwen, en hoe dit vertrouwen zich vertaalt in de uitoefening van formele so-

ciale controle. Geconcludeerd wordt dat het ontbreekt aan vertrouwen waardoor 

professionals, die zich weliswaar bereid verklaren om formele sociale controle 

uit te oefenen, daartoe feitelijk slechts in beperkte mate in staat zijn.

In het achtste hoofdstuk staat de versterking van collectieve weerbaar-

heid centraal. Een realistische evaluatie van een interventie vereist een ‘kruis-

bestuiving’ van de specifieke kennis die professionals en bewoners bezitten 

over de werkzaamheid van die interventie (Pawson en Tilley 1997). Wij voldoen 

aan dit vereiste door in hoofdstuk acht de perspectieven van professionals en 

bewoners met elkaar te vergelijken. Om de uitkomsten van het onderzoek zo 

overzichtelijk mogelijk aan de lezer te kunnen presenteren, hebben wij ons in dit 

hoofdstuk beperkt tot een illustratie daarvan aan de hand van één van de vier 

interventies die we hebben onderzocht. 

 In het negende en laatste hoofdstuk geven we antwoord op de onder-
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zoeksvragen die ten behoeve van een realistische evaluatie van interventies zijn 

geformuleerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek scherpen we de 

hypothese over de versterking van collectieve weerbaarheid zoveel mogelijk aan 

en brengen we ook de nodige nuanceringen aan in de conceptualisering van de 

collectieve weerbaarheidstheorie zoals die door ons is geformuleerd. Het hoofd-

stuk wordt afgesloten met een korte beschouwing waarin we bespreken wat de 

uitkomsten van ons onderzoek zouden kunnen betekenen voor de praktijk. Meer 

concreet doen we enkele suggesties hoe instellingen en met name de woning-

bouwcorporaties duurzaam in de leefbaarheid en veiligheid van achterstands-

wijken zouden kunnen investeren door met gerichte interventies de collectieve 

weerbaarheid van buurtbewoners te versterken. 
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2Werking en versterking 

van collectieve 

weerbaarheid

Reijer Verwer & Annemarijn Walberg

Hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk introduceren wij de collectieve weerbaarheidstheorie die ter 

aansturing dient van onze realistische evaluatie van interventies ter verbete-

ring van leefbaarheid en veiligheid. Deze theorie, dat bewoners een cruciale rol 

spelen in de zorg voor een leefbare en veilige buurt, geeft een verklaring voor 

overlast en criminaliteit op buurtniveau en biedt aanknopingspunten voor in-

terventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid onder condities die 

overeenstemmen met de situatie in stedelijke achterstandsbuurten. In paragraaf 

2.1 bespreken we het centrale begrip collective efficacy en de theoretische veron-

derstellingen waarop de collectieve weerbaarheidstheorie is gebaseerd. Tevens 

motiveren we waarom we juist voor deze theorie hebben gekozen. In paragraaf 

2.2 bespreken we drie punten waarop de theorie tekortschiet en waardoor ze in 

haar huidige vorm niet goed bruikbaar is als basis voor een realistische evalu-

atie. In paragraaf 2.3 maken we de theorie daarvoor bruikbaar door haar op deze 

drie punten uit te werken. Op basis daarvan formuleren we in paragraaf 2.4 een 

hypothese over de versterking van collectieve weerbaarheid door instellingen 

die gezamenlijk interventies uitvoeren om bewoners te helpen de overlast en 

criminaliteit in hun buurten terug te dringen.
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2.1 Collectieve weerbaarheidstheorie

De collective efficacy theorie van Sampson c.s. verklaart overlast en criminaliteit in 

buurten uit een gebrek aan ‘collectieve weerbaarheid’ van de buurtbewoners, 

dat is hun vermogen om gezamenlijk collectieve doeleinden te realiseren zoals 

een leefbare en veilige buurt (Sampson et al. 1997). Het belangrijkste middel om 

dat doel te bereiken, is de uitoefening van informele sociale controle op voor-

vallen van overlast en criminaliteit. De bereidheid van bewoners om informele 

sociale controle uit te oefenen is echter afhankelijk van hun onderlinge vertrou-

wen. Hun onderlinge vertrouwen berust op de gedeelde verwachting dat iedere 

buurtbewoner zal optreden tegen overlast en criminaliteit. Uit de theorie volgt 

dat een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van een buurt vraagt om 

versterking van de collective efficacy van de buurtbewoners. 

Het begrip collective efficacy

Sampson c.s. ontlenen het begrip collective efficacy aan het werk van de sociaal-

psycholoog Bandura (1977)
1
. Bandura stelt dat individuen over meer of minder 

self efficacy beschikken met betrekking tot een specifieke taak, zoals bijvoorbeeld 

het winnen van sportwedstrijden, het ondergaan van vermageringskuren of het 

behalen van goede schoolprestaties. Het woord efficacy betekent letterlijk werk-

zaamheid en doeltreffendheid. Het begrip self efficacy heeft betrekking op de ver-

wachting om met een bepaalde handeling een bepaald doel te kunnen realise-

ren
2
. Alleen als mensen verwachten gestelde doelen op eigen kracht te kunnen 

realiseren, zijn zij geneigd om er daadwerkelijk naar te handelen.  

 Self efficacy impliceert dat de verwachtingen die men heeft van de eigen 

doeltreffendheid niet alleen van directe invloed zijn op het eigen handelen tot 

het bereiken van doelen, maar ook van indirecte invloed zijn op het stellen van 

doelen.  Deze verwachtingen worden gebaseerd op de eigen - al dan niet succes-

volle - prestaties uit het verleden, en op prestaties van anderen in soortgelijke 

situaties. Zij beïnvloeden welk doel men zich stelt: hoeveel moeite men bereid 

is te nemen, hoe men omgaat met obstakels en tegenslagen, en welke spannin-

gen men hierbij ondervindt (Bandura 2000). 

1  De oorspronkelijke hypothese van Bandura luidt dat de effectiviteit van een uiteenlopende reeks 

psychologische behandelingen kan worden verklaard door hun afzonderlijke effect op de ‘verwachte 

doeltreffendheid’ van de behandeling, oftewel door hun effect op ‘[…] efficacy expectations, defined as “the 

conviction that one can succesfully execute the behaviour required to produce [a given] outcome” (Bandura geciteerd in 

Sharkey 2006: 828). 

2  ‘In social cognitive theory, perceived self-efficacy is the foundation of human agency. Unless people believe they can 

produce desired outcomes and forestall undesired ones through their actions they have little incentive to act or to persevere in 

the face of difficulties’ (Fernández-Ballesteros et al. 2002: 108).

Naar analogie van self efficacy heeft collective efficacy (hierna: collectieve 

weerbaarheid) betrekking op de gedeelde verwachting van groepsleden om ge-

zamenlijk de gestelde doelen te kunnen realiseren. Bandura laat zien dat onder-

zoek heeft aangetoond dat hoe meer positieve verwachtingen een groep heeft, 

hoe meer de groep wil investeren om de gestelde doelen te bereiken, hoe groter 

het doorzettingsvermogen is bij tegenslagen en hoe meer de groep werkelijk be-

reikt (Bandura 1997). De collectieve weerbaarheid wordt bepaald door de mate 

waarin groepsleden samenwerken en bepaalt of zij gezamenlijk hun doel kunnen 

bereiken. Net als de self efficacy van een individu heeft de collectieve weerbaar-

heid betrekking op een specifieke taak in een concrete context. 

Collectieve weerbaarheid en vertrouwen 

Sampson c.s. passen het begrip collectieve weerbaarheid van Bandura toe op de 

buurtgemeenschap en stellen dat een buurtgemeenschap collectief weerbaar is 

met betrekking tot de specifieke taak bij te dragen aan het doel van een leefbare 

en veilige woonomgeving door middel van het uitoefenen van informele soci-

ale controle op overlast en criminaliteit (Sampson 1999; 2002c). Om deze taak 

te kunnen vervullen moeten bewoners op elkaar kunnen rekenen en gedeelde 

verwachtingen hebben. Pas als bewoners elkaar vertrouwen en verwachten dat 

hun buurtgenoten informele sociale controle zullen uitoefenen, zullen zij zelf ook 

bereid zijn hetzelfde te doen. 

Uit de tientallen artikelen die er van de hand van Sampson en zijn on-

derzoeksgroep over collectieve weerbaarheid zijn verschenen, blijkt dat vertrou-

wen het centrale begrip is in de definitie van collectieve weerbaarheid. Hoewel 

collectieve weerbaarheid op veel verschillende manieren wordt gedefinieerd
3
, 

wordt bij de meer uitgebreide omschrijving ervan veelal gerefereerd aan het 

onderlinge vertrouwen (‘mutual trust’). Ondanks zijn centrale rol wordt het begrip 

vertrouwen echter niet gedefinieerd. Kennelijk gaan Sampson c.s. ervan uit dat 

iedereen wel weet wat onder vertrouwen wordt verstaan. Er wordt voor een goed 

begrip van vertrouwen namelijk ook niet verwezen naar de bestaande literatuur. 

Er wordt feitelijk niet meer over gezegd dan dat het iets te maken heeft met 

(positieve) verwachtingen ten aanzien van de toekomst. Verder wordt nog opge-

merkt  dat vertrouwen niet statisch is, maar veranderingen kan ondergaan. 

Collectieve weerbaarheid en sociale controle

In theorie wordt de collectieve weerbaarheid van een buurt zichtbaar in de uit-

oefening van informele sociale controle. Hoe het uitoefenen van sociale controle 

3  Zie de volgende paragraaf voor een uitwerking van dit punt.
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vervolgens concreet bijdraagt aan een leefbare en veilige woonomgeving, wordt 

niet expliciet gemaakt. Ook dat wordt blijkbaar bekend verondersteld. Uit de 

voorbeelden die zij geven, maken we op dat Sampson c.s daarbij denken aan 

drie manieren waarop sociale controle kan bijdragen aan de leefbaarheid en 

veiligheid van een buurt. Sociale controle kan ten eerste op repressieve wijze 

bijdragen aan het terugdringen van overlast en criminaliteit, doordat bewoners 

en/of professionals actie ondernemen bij voorvallen van overlast en criminali-

teit. Sociale controle draagt er zodoende aan bij dat wetten en regels worden 

gehandhaafd. Ten tweede draagt sociale controle bij aan een veilige woonom-

geving doordat het een generaal preventieve werking heeft. De verwachting dat 

sociale controle in die buurt zal worden uitgeoefend, weerhoudt mensen ervan 

delicten te plegen of overlast te veroorzaken. Aldus draagt sociale controle eraan 

bij dat minder voorvallen van overlast en criminaliteit plaatsvinden (Merry 1981; 

Atkinson & Flint 2003; Carr 2005). Ten derde heeft sociale controle een speciaal 

preventieve werking. Door op kinderen en jongeren toezicht te houden en hen 

zo nodig ter verantwoording te roepen voor delinquent gedrag – ongeacht de 

ernst daarvan - wordt voorkomen dat hun gedrag van kwaad tot erger gaat.  

De keuze voor collectieve weerbaarheidstheorie 

Als uitgangspunt voor een realistische evaluatie van interventies ter verbetering 

van leefbaarheid en veiligheid, hebben we gekozen voor de collectieve weer-

baarheidstheorie (Sampson et al. 1997). Deze is, zoals al eerder is opgemerkt, 

een van de meest belangwekkende criminologische theorieën van dit moment 

(Sampson 2012). De theorie is in de eerste plaats belangwekkend door haar so-

lide empirische onderbouwing. De theorie is empirisch getoetst in The Project on 

Human Development in Chicago Neighborhoods, het meest grootschalige onderzoeks-

programma naar overlast en criminaliteit op buurtniveau dat ooit is uitgevoerd 

in de geschiedenis van de criminologie
4
. Volgens socioloog W.J. Wilson gaat het 

zelfs om ‘one of the most comprehensive and sophisticated empirical studies ever conducted 

by a social scientist’ (voorwoord in Sampson 2012). Uit diverse onderzoeken is ge-

bleken dat buurten minder voorvallen van overlast en criminaliteit kennen naar-

mate zij meer collectief weerbaar zijn (Sampson et al. 1997; Morenoff et al. 2001; 

Browning 2002; Silver & Miller 2004).  Om er zeker van te zijn dat gemeten ver-

schillen in overlast en criminaliteit ook werkelijk door collectieve weerbaarheid 

worden veroorzaakt, hebben Sampson c.s. rekening gehouden met individuele 

4  Dit interdisciplinaire project is in 1995 en 1996 begonnen met onderzoek onder 8782 bewoners in 

343 buurten in Chicago. Het onderzoek heeft geleid tot ruim 240 publicaties in de vorm van boeken, 

hoofdstukken, proefschriften, peer reviewed artikelen, overheidsrapporten en conference papers. Voor meer 

informatie: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/PHDCN/ 

kenmerken van bewoners (leeftijd, burgerlijke staat en aantal jaar wonend in de 

buurt), structurele factoren van de buurt (armoede, oververtegenwoordiging van 

etnische minderheden en residentiële mobiliteit) en het criminaliteitsniveau 

in voorafgaande jaren (Sampson et al. 1997). In Stockholm is een vergelijkbaar 

(eveneens grootschalig) onderzoek gedaan naar collectieve weerbaarheid door 

Per-Olof Wikström in samenwerking met Robert Sampson. Ook daaruit blijkt dat 

collectieve weerbaarheid direct gerelateerd is aan een lager niveau van over-

last en criminaliteit (Sampson 2012). Als de verklarende kracht van collectieve 

weerbaarheid wordt afgezet tegen twee andere sociale processen die overlast en 

criminaliteit op buurtniveau zouden kunnen verklaren (hechte sociale bindingen 

en institutionele middelen), dan blijkt dat collectieve weerbaarheid de meest 

robuuste verklaring biedt (Sampson en Morenoff 2004). Uit een meta-analyse van 

meer dan tweehonderd empirische studies wordt diezelfde conclusie getrokken 

(Pratt en Cullen 2005).

De theorie, die staat in de lange traditie van de zogenoemde Chicago-

school, is in de tweede plaats belangwekkend doordat zij theoretisch vernieu-

wend is. De theorie biedt een verklaring voor overlast en criminaliteit die - veel 

meer dan de traditionele sociale desorganisatietheorie  - is afgestemd op de om-

standigheden waaronder bewoners leven in hedendaagse stedelijke gebieden. 

Zo wordt er rekening mee gehouden dat hechte sociale bindingen tegenwoordig 

nauwelijks nog buurtgebonden zijn en dat bewoners ook minder buurtgebon-

den dan buurtoverstijgende netwerken onderhouden (Henning & Lieberg 1996; 

Morenoff et al 2001; Wellman 1979). Sampson c.s. nemen daarom nadrukkelijk 

afstand van het belang dat in de sociale desorganisatietheorie wordt toegekend 

aan de hechtheid van sociale bindingen tussen bewoners voor de uitoefening 

van sociale controle. In essentie stellen zij dat het vermogen van bewoners om 

gezamenlijk collectieve doeleinden - als leefbaarheid en veiligheid van hun 

buurt - te realiseren, geen kwestie is van sociale cohesie maar van vertrouwen. 

Omdat de theorie daarmee beter is afgestemd op de omstandigheden waaron-

der bewoners in stedelijke gebieden leven en de theorie ook beter aansluit bij 

de bestaande praktijk waarin met behulp van interventies wordt getracht oplos-

singen te vinden voor problemen van leefbaarheid en veiligheid in Nederlandse 

achterstandswijken, lijkt collectieve weerbaarheidstheorie als uitgangspunt voor 

een realistische evaluatie van zulke interventies, bijzonder geschikt.
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2.2 Bruikbaarheid van collectieve weerbaarheidstheorie

In de vorige paragraaf hebben wij de inhoud en achtergrond van de collectieve 

weerbaarheidstheorie uiteengezet. In deze paragraaf laten we eerst zien dat 

de collectieve weerbaarheidstheorie in haar huidige vorm drie tekortkomingen 

heeft die het lastig maken om uit de theorie een bruikbare hypothese af te lei-

den over de werkzaamheid van interventies.
5
 In de volgende paragraaf 2.3 wer-

ken wij de theorie op deze drie punten nader uit. Nu eerst de tekortkomingen 

van de collectieve weerbaarheidstheorie in haar huidige vorm. 

In de eerste plaats is het onduidelijk hoe de belangrijkste begrippen theore-

tisch aan elkaar worden gerelateerd. Het begrip collectieve weerbaarheid wordt 

in verschillende publicaties op verschillende manieren gedefinieerd. Per artikel 

wordt steeds een twee- of drietal van deze begrippen gebruikt om collectieve 

weerbaarheid te duiden. Verspreid over deze publicaties wordt gesteld dat de 

mate van collectieve weerbaarheid toeneemt naarmate de relaties tussen be-

woners gekarakteriseerd worden door een onderling vertrouwen (mutual trust), 

solidariteit (Sampson et al. 1997), en wederkerige hulp (Sampson 2006b), naar-

mate er gedeelde verwachtingen bestaan over de uitoefening van sociale con-

trole (shared expectations) (Morenoff et al 2001; Sampson et al. 1999) en naarmate 

bewoners bereid zijn in actie te komen voor ‘the common good’ (Sampson et al. 

1997). Maar ook al wordt collectieve weerbaarheid in verschillende publicaties 

op verschillende wijzen gedefinieerd, de operationalisering van het begrip blijft 

beperkt tot dezelfde tien items. De meest frequent terugkerende (operationele) 

definitie is dat collectieve weerbaarheid een samengestelde statistische maat is 

van ‘onderling vertrouwen’ en ‘gedeelde verwachtingen over informele sociale 

controle’. Tezamen blijken tien items keer op keer een goede verklaring te kun-

nen geven voor overlast en criminaliteit op buurtniveau
6
, maar het blijft ondui-

delijk wat deze twee begrippen met elkaar te maken hebben en waarom ze nu 

juist tezamen  een ‘robuuste’ verklaring bieden. Het is opmerkelijk dat Sampson 

c.s. geen theoretische verklaring geven voor deze samenhang, aangezien zij in 

breder verband hebben beargumenteerd dat geen enkele statistische methode 

in staat is theoretische dilemma’s op te lossen die causale mechanismen betref-

fen (Sampson 2006a). 

Het blijft bovendien onduidelijk met wie of wat bewoners te vertrouwen 

5  Wij sluiten niet uit dat onze vakgenoten dit eerder hebben ingezien dan wij en er daarom hun vin-

gers niet aan hebben willen branden. Als promovendi zijn wij in de gelegenheid gesteld om maanden-

lang (herhaaldelijk) alle relevante literatuur te bestuderen en de theorie nader uit te werken. 

6  Sampson et al. (1997: 920) vermelden  een correlatiecoëfficiënt van 0,80 (p < 0,001).

zijn. Onderling vertrouwen en gedeelde verwachtingen komen bij Sampson c.s. 

samen in de veel herhaalde opmerking dat een buurt collectief weerbaar is met 

betrekking tot een specifieke taak. Als collectieve weerbaarheid echter bestaat 

bij de gratie van de taak om informele sociale controle uit te oefenen, en bewo-

ners dankzij hun onderlinge vertrouwen en gedeelde verwachtingen bereid zijn 

om die controle uit te oefenen, dan moeten dit vertrouwen en deze verwachtin-

gen betrekking hebben op die taak. Dit is echter niet het geval bij de operati-

onalisering van onderling vertrouwen. Vertrouwen - dat in de conceptualisering 

gelijk wordt gesteld aan sociale cohesie - wordt geoperationaliseerd met vijf en-

quêtevragen (vijfpunts Likert schaal). Respondenten wordt gevraagd hoezeer zij 

het eens zijn met de stelling dat ‘de mensen hier bereid zijn om hun buren te 

helpen’, ‘dit een hechte buurt is’, ‘de mensen in deze buurt te vertrouwen zijn’, 

‘de mensen in deze buurt het gewoonlijk niet goed met elkaar kunnen vinden’ en 

‘de mensen in deze buurt niet dezelfde waarden delen’. De enige vraag die over 

vertrouwen wordt gesteld, laat in het ongewisse met wie of met wat bewoners 

te vertrouwen zijn. Op basis waarvan de andere enquêtevragen kunnen worden 

beschouwd als operationaliseringen van het begrip vertrouwen, is niet duidelijk. 

We moeten daarom concluderen dat vertrouwen vooralsnog niet meer dan een 

common sense notie en geen theoretisch begrip. Het heeft geen andere betekenis 

dan de alledaagse zin van het woord. Het blijft dus de vraag op welke wijze het 

onderlinge vertrouwen de bereidheid vergroot van bewoners om informele soci-

ale controle uit te oefenen (zie ook StJean 2007).

In de tweede plaats missen Sampson c.s. met hun operationalisering van ‘gedeel-

de verwachtingen’ de essentie van het oorspronkelijke begrip collective efficacy dat 

is ontleend aan Bandura (1997). ‘Gedeelde verwachtingen’ worden geoperatio-

naliseerd met vijf enquêtevragen (vijfpunts Likert schaal) over de waarschijn-

lijkheid dat andere bewoners informele sociale controle zullen uitoefenen. Res-

pondenten wordt gevraagd hoezeer zij het eens zijn met de stelling dat buren 

actie zullen ondernemen als (a) kinderen spijbelen van school en rondhangen op 

straat, (b) kinderen graffiti op een gebouw spuiten, (c) kinderen zich onbeschoft 

gedragen tegen een volwassene, (d) er een vechtpartij in de straat plaatsvindt en 

(e) een belangrijke voorziening in de buurt vanwege bezuinigingen met sluiting 

worden bedreigd. 

Deze operationalisering mist de essentie van het begrip collective efficacy 

van Bandura (1997) omdat dit begrip betrekking heeft op de gedeelde verwach-

tingen van groepsleden om gezamenlijk de gestelde doelen te kunnen realise-

ren. Alleen als mensen die verwachtingen delen, zullen zij geneigd zijn om er 

daadwerkelijk naar te handelen. Toegepast op het doel van een leefbare en vei-
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lige buurt, vullen wij aan dat bewoners elkaar ook bevoegd moeten achten om te 

mogen optreden tegen overlast en criminaliteit. De daadwerkelijke uitoefening 

van informele sociale controle door bewoners hangt dus af van hun gedeelde 

verwachting dat zij daartoe bevoegd zijn en daardoor hun buurt leefbaarder en 

veiliger kunnen maken. Collectieve weerbaarheid heeft dus betrekking op ge-

deelde verwachtingen over de legitimiteit en effectiviteit van informele sociale 

controle.

In de derde plaats blijft in de collectieve weerbaarheidstheorie onduidelijk wat  

het belang van lokale instellingen en organisaties is voor leefbaarheid en vei-

ligheid, doordat het belang van die instellingen theoretisch niet aan vertrou-

wen wordt gerelateerd. Er wordt slechts verondersteld dat instellingen er voor 

de leefbaarheid en veiligheid van een buurt ‘toe doen’ omdat bewoners soci-

ale controle zullen uitoefenen op overlast en criminaliteit naarmate zij kunnen 

beschikken over institutionele middelen (institutional resources) (Sampson 1999; 

Morenoff et al. 2001; Sampson 2002a/b; Sampson et al. 2002; Sampson 2004, 2005 

en 2006a/b). Maar dit veronderstelde belang van instellingen wordt op theore-

tische gronden nergens aannemelijk gemaakt. De institutionele middelen die 

besloten liggen in het netwerk van instellingen en organisaties
7
, worden slechts 

in abstracte termen gerelateerd aan het vermogen van bewoners om collectie-

ve doeleinden te realiseren zoals de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. 

Daarbij worden verschillende begrippen op onnavolgbare wijze gerelateerd aan, 

vergeleken met of als deel van de institutionele middelen beschouwd. Het gaat 

dan om begrippen als: institutional strength (Sampson 2006a/b); organizational in-

frastructure, institutional density en organizational density (Sampson 2006a); the insti-

tutional component of social capital (Morenoff et al. 2001). Doordat het belang van 

lokale instellingen en organisaties voor de leefbaarheid en veiligheid van de 

buurt theoretisch niet aan vertrouwen wordt gerelateerd, blijft onduidelijk hoe 

de beschikbaarheid van die institutionele middelen zou kunnen bijdragen aan 

de informele sociale controle waar het in de theorie juist om te doen is. 

 

7  ‘Organizations is an index of the number of survey reported organizations and programs in the neighborhood-the 

presence of a community newspaper, block group or tenant association, crime prevention program, alcohol/drug treatment 

program, mental health center, or family health service’ (Morenoff et al. 2001: 527).

2.3 Uitwerking van collectieve weerbaarheidstheorie

In de vorige paragraaf hebben wij laten zien dat de collectieve weerbaarheids-

theorie onvoldoende is uitgewerkt om er de hypothese uit te kunnen afleiden 

die we nodig hebben voor onze realistische evaluatie van interventies. We heb-

ben geconstateerd dat de theorie tenminste drie tekortkomingen heeft. Om die 

tekortkomingen weg te nemen, werken we de theorie in deze paragraaf op deze 

drie punten verder uit. Op basis van onze uitwerking van de theorie formuleren 

we in de volgende paragraaf een hypothese over de versterking van collectieve 

weerbaarheid door instellingen die gezamenlijk interventies uitvoeren ter ver-

betering van de leefbaarheid en veiligheid van buurten. 

Vertrouwen 

In de collectieve weerbaarheidstheorie van Sampson c.s. is ‘onderling vertrou-

wen’ een common sense notie die theoretisch niet wordt gerelateerd aan ‘gedeelde 

verwachtingen’ over sociale controle. Anders gezegd, er ontbreekt een berede-

nering van de wijze waarop dat vertrouwen zich tot die verwachtingen verhoudt. 

Wij nemen aan dat vertrouwen berust op gedeelde verwachtingen over de 

uitoefening van sociale controle op voorvallen van overlast en criminaliteit. We 

doen dat op grond van de algemene opvatting dat vertrouwen betrekking heeft 

op positieve verwachtingen. Aan Sampson c.s. ontlenen we dat mensen elkaar 

vertrouwen indien zij de verwachting delen dat ieder voor zich en allen tezamen 

naar vermogen kunnen en zullen bijdragen aan de daadwerkelijke uitoefening 

van sociale controle. Met deze redenering, die in de collectieve weerbaarheids-

theorie ontbrak, kunnen we ‘onderling vertrouwen’ en ‘gedeelde verwachtingen’ 

theoretisch aan elkaar relateren. 

Vertrouwensvormen

Wij nemen aan dat vertrouwen, afhankelijk van de aard van gedeelde verwach-

tingen over de uitoefening van sociale controle op voorvallen van overlast en 

criminaliteit, verschillende vormen kan aannemen. De vorm die het vertrouwen 

aanneemt, wordt bepaald door de gedeelde verwachtingen over zowel de legi-

timiteit als de effectiviteit van sociale controle die wordt uitgeoefend door de 

bewoners en professionals die instellingen representeren. Onder instellingen 

verstaan wij de gemeente, woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, 

politie, justitie en alle andere diensten en organisaties die over het vermogen 

beschikken om formele sociale controle uit te oefenen en die samen verantwoor-

delijkheid dragen voor een veilige woonomgeving. 

De betekenis van het aspect legitimiteit voor de vorming van vertrou-
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wen ontlenen wij aan onderzoek waaruit blijkt dat twijfel aan de legitimiteit van 

sociale controle geen betrekking heeft op het bestaansrecht van instellingen als 

zodanig, maar op de wijze waarop de sociale controle  door de professionals van 

die instellingen wordt uitgeoefend (Carr et al. 2007; Kirk en Papachristos 2007; 

Warner 2003). Wij nemen aan dat verwachtingen over de legitimiteit van sociale 

controle tot uitdrukking komen in normatieve opvattingen over hoe sociale con-

trole dient te worden uitgeoefend, niet alleen door de professionals maar ook 

door bewoners. Onder ‘gedeelde verwachtingen over de legitimiteit van sociale 

controle’, verstaan wij de daarom, verwachtingen van bewoners en professionals 

dat anderen sociale controle zullen uitoefenen zoals zij dat geacht mogen wor-

den te doen en dat zij daarbij hun bevoegdheden niet zullen overschrijden.

De betekenis van het aspect effectiviteit voor de vorming van vertrou-

wen, is ontleend aan de oorspronkelijke notie van collective efficacy (Bandura 1997). 

Effectiviteit heeft daarin betrekking op verwachtingen van doeltreffendheid. On-

der ‘gedeelde verwachtingen over de effectiviteit van sociale controle’ verstaan 

wij de verwachting dat het optreden tegen voorvallen van overlast en criminali-

teit zal bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt.

De geraadpleegde literatuur biedt weinig inzicht in de wijze waarop de balans of 

samenhang tussen de verwachtingen over de legitimiteit en effectiviteit van soci-

ale controle, mogelijk een rol speelt bij de vorming van vertrouwen
8
. Wij nemen 

vooralsnog aan dat verwachtingen over effectiviteit zwaarder wegen naarmate 

het vertrouwen toeneemt, en dat omgekeerd verwachtingen over legitimiteit 

zwaarder wegen naarmate het vertrouwen afneemt.

Op basis van de verwachtingen over de legitimiteit en effectiviteit van 

sociale controle, maken we een analytisch onderscheid tussen cynisch wantrou-

wen, gezond wantrouwen en vertrouwen
9
. De drie vertrouwensvormen worden in 

onderstaande figuur schematisch weergegeven. 

8  In de literatuur worden wel ervaringen met het ineffectief handhaven van rechtsregels door politie 

en justitie als verklaring gegeven voor het ontstaan van twijfel over de geldigheid van die regels en de 

legitimiteit van dat apparaat (vgl. Kirk en Papachristos 2007).

9  Met het adjectief ‘gezond’ sluiten we aan bij gangbare uitdrukkingen om het de lezer zo gemakkelijk 

mogelijk te maken. We beogen er geen normatief oordeel mee te vellen.   

Figuur 1. Conceptualisering drie vertrouwensvormen

In theorie verschillen cynisch wantrouwen, gezond wantrouwen en vertrouwen 

kwalitatief van elkaar in de gevolgen die ze hebben voor daadwerkelijke uit-

oefening van sociale controle op voorvallen van overlast en criminaliteit. In de 

onderstaande alinea’s lichten wij de drie vertrouwensvormen kort toe, alsook de 

verschillende gevolgen die zij ieder hebben voor de daadwerkelijke uitoefening 

van sociale controle op voorvallen van overlast en criminaliteit.

 Bewoners en professionals die cynisch wantrouwen koesteren, trekken 

zowel de legitimiteit als de effectiviteit van sociale controle in twijfel. Zij twijfe-

len eraan of anderen zullen doen wat zij geacht mogen worden te doen, als zij 

überhaupt al optreden. Zij vrezen dat anderen nalatig zullen zijn in het uitvoeren 

van hun taak en verwachten ook niet dat het optreden van bewoners en profes-

sionals effectief zal zijn. In het uiterste geval, vrezen zij dat bevoegdheden zullen 

worden overschreden bij het ineffectief optreden tegen overlast en criminaliteit 

en vrezen zij zelf oneerlijk behandeld te zullen worden door anderen. Bewoners 

en professionals die cynisch wantrouwen koesteren, keuren het illegitieme en 

ineffectieve optreden door anderen af en zijn onbereidwillig om zelf sociale con-

trole uit te oefenen. Cynisch wantrouwen gaat kortom gepaard met inactiviteit. 

Bewoners en professionals met een gezond wantrouwen twijfelen niet 

aan de legitimiteit van sociale controle maar zijn wel teleurgesteld in de effec-

tiviteit ervan. Zij verwachten dat anderen in hun optreden tegen voorvallen van 

overlast en criminaliteit zullen doen wat zij geacht mogen worden te doen en dat 

zij daarbij hun bevoegdheden niet zullen overschrijden. Gezond wantrouwende 

bewoners en professionals onderscheiden zich door een afwachtende houding 

ten aanzien van de effectiviteit van het optreden en willen ‘eerst zien en dan pas 

geloven’ dat dit optreden bijdraagt aan leefbaarheid en veiligheid van de buurt. 

Het is aannemelijk dat gezond wantrouwende bewoners en professionals zelf te-

rughoudend zijn in het uitoefenen van sociale controle omdat zij menen dat het 

onder die omstandigheden niet effectief is om sociale controle uit te oefenen.
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Wanneer bewoners en professionals vertrouwen hebben, vinden zij 

het vanzelfsprekend dat anderen zullen doen wat zij geacht worden te doen 

en dat ze daarbij hun bevoegdheden niet zullen overschrijden. Ze twijfelen er 

bovendien niet aan dat het  optreden van anderen zal bijdragen aan de leef-

baarheid en veiligheid van de buurt. Vertrouwende bewoners en professionals 

onderscheiden zich door hun bereidwillige houding. Het is aannemelijk dat hun 

vertrouwen gepaard gaat met activiteit omdat zij menen dat de uitoefening van 

sociale controle zal bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt.

Vertrouwensrelaties

In de collectieve weerbaarheidstheorie is de centrale veronderstelling dat be-

woners over het vermogen beschikken om informele sociale controle uit te oe-

fenen, indien zij elkaar vertrouwen. Wij stellen dat dit vermogen berust op twee 

vertrouwensrelaties - het vertrouwen van bewoners in elkaar en het vertrouwen 

van bewoners in professionals. Dit vertrouwen uit zich in het daadwerkelijk uit-

oefenen van sociale controle door personen die ongeschreven gedragsregels 

overtreden aan te spreken op hun gedrag, en door professionals in te schakelen 

voor handhaving van openbare orde en veiligheid. 

Onder informele sociale controle verstaan wij alle manieren waarop 

bewoners elkaar ertoe brengen zich aan bepaalde normen te houden
10

. Deze 

normen kunnen geschreven rechtsregels zijn, maar ook ongeschreven gedrags-

regels over hoe men zich hoort te gedragen in de openbare ruimte of wat be-

leefde omgangsvormen zijn. Bewoners beschikken over twee manieren waarop 

zij elkaar ertoe kunnen brengen zich aan normen te houden: directe en indirecte 

informele sociale controle. Directe informele sociale controle betreft alle manie-

ren waarop bewoners zelf elkaar ertoe brengen om zich aan bepaalde normen te 

houden. Voorbeelden van informele sociale controle zijn pogingen die bewoners 

nemen om aanstootgevend, wanordelijk en crimineel gedrag te voorkomen of 

sanctioneren door elkaar in de gaten te houden en direct aan te spreken (Kubrin 

en Weitzer 2003). Directe informele sociale controle kan echter ook de vorm aan-

nemen van toezicht: het in de gaten houden van wat er op straat gebeurt. Het 

idee is dat de aanwezigheid van ‘eyes and ears on the street’ (Jacobs 1961) anderen 

ervan weerhoudt zich te misdragen (zie ook Bellair 2000). Indirecte informele 

sociale controle betreft alle manieren waarop bewoners door middel van het in-

schakelen van professionals - in de verwachting dat deze formele controle zullen 

uitoefenen - elkaar ertoe brengen zich aan bepaalde normen te houden
11

. 

10  Wilterdink en Van Heerikhuizen (1999). 

11  Wij scharen hier niet alleen de officiële aangiftes van bewoners bij de politie of de klachtenregis-

Het is aannemelijk dat bewoners zich pas bereid verklaren om (direct of indirect) 

informele sociale controle uit te oefenen als zij niet alleen elkaar maar ook deze 

professionals kunnen vertrouwen (vgl. Silver en Miller 2004). Dat betekent dat 

bewoners erop moeten kunnen rekenen dat professionals zullen optreden tegen 

overlast en criminaliteit. 

Het onderscheiden van deze tweede vertrouwensrelaties maakt het 

mogelijk om te stellen dat instellingen ‘ertoe doen’ voor de leefbaarheid en vei-

ligheid van buurten, omdat de uitoefening van formele sociale controle door pro-

fessionals voor bewoners aanleiding kan geven tot een heroverweging van hun 

gedeelde verwachtingen over de legitimiteit en effectiviteit van formele sociale 

controle
12

. Anders gezegd, instellingen zijn van belang omdat professionals het 

vertrouwen van bewoners in hen kunnen winnen.

Onder formele sociale controle verstaan wij alle manieren waarop pro-

fessionals bewoners ertoe brengen zich aan bepaalde normen te houden. Naast 

het toezien op de naleving van geschreven rechtsregels en voorschriften in het 

kader van de eigen, kenmerkende taken en verantwoordelijkheden
13

, rekenen 

wij ook tot formele sociale controle de acties die professionals ondernemen in 

het kader van interventies die gezamenlijk worden ontwikkeld en uitgevoerd ter 

verbetering van leefbaarheid en veiligheid. 

Formele sociale controle veronderstelt eveneens het bestaan van twee 

vertrouwensrelaties. De eerste vertrouwensrelatie is die tussen professionals en 

bewoners en is zojuist besproken vanuit het gezichtspunt van bewoners. Een 

relatie is echter per definitie wederkerig. Deze vertrouwensrelatie moet daarom 

ook worden benaderd vanuit het gezichtspunt van professionals. Naar analogie 

van collective efficacy is het aannemelijk dat het vertrouwen van professionals in 

bewoners berust op het hebben van gedeelde verwachtingen over informele so-

ciale controle op voorvallen van overlast en criminaliteit. Formele sociale con-

trole veronderstelt derhalve het bestaan van een derde vertrouwensrelatie - het 

traties bij woningbouwverenigingen onder, maar ook de informele gesprekken die bewoners met de 

wijkagent voeren om melding te maken van incidenten. 

12  Deze redenering over het centrale concept vertrouwen maakt geen deel uit van collective efficacy the-

orie. Met enige goede wil zien we deze redenering wel geïmpliceerd in twee recente publicaties waarin 

Sampson (2006a en b) schrijft ‘één reden waarom cohesie en steun belangrijk zijn in het bewerkstelligen 

van sociale controle, is omdat zij fundamenteel gaan over herhaalde interacties en daarmee over ver-

wachtingen over de toekomst’. Hij stelt dat het onwaarschijnlijk is dat ‘rationele actoren sociale controle 

uitoefenen in een context waar geen verwachtingen over de toekomst zijn of waar bewoners elkaar 

wantrouwen’ (Sampson 2006a).  

13  De politie treedt op bij wetsovertredingen en burenoverlast, de woningbouwcorporatie bij buren-

overlast, de gemeente bij klachten over de openbare ruimte en welzijnsinstellingen vooral bij klachten 

over geesteszieke personen. 
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vertrouwen van professionals in elkaar
14

. Het is aannemelijk dat professionals 

zich pas bereid verklaren om gezamenlijk formele sociale controle uit te oefenen 

wanneer zij elkaar vertrouwen. 

2.4 Hypothese over versterking van collectieve weerbaarheid

In de vorige paragraaf hebben wij de collectieve weerbaarheidstheorie zodanig 

uitgewerkt dat deze kan dienen als ‘theoretische sturing’ van onze realistische 

evaluatie van interventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid. We 

hebben gesteld dat een buurt collectief weerbaar is als de buurtbewoners over 

het vermogen beschikken om zich teweer te stellen tegen voorvallen van over-

last en criminaliteit. Dit vermogen berust zowel op hun vertrouwen in elkaar als 

op hun vertrouwen in professionals. Waar echter sprake is van cynisch wantrou-

wen of gezond wantrouwen, is de collectieve weerbaarheid verzwakt. Uit de col-

lectieve weerbaarheidstheorie volgt dat een verbetering van de leefbaarheid en 

veiligheid van een buurt vraagt om versterking van de collectieve weerbaarheid 

van de buurt en daarvoor is in de eerste plaats een herstel van vertrouwen ver-

eist. 

Onze hypothese over de versterking van collectieve weerbaarheid, is 

dat het vertrouwen van bewoners gewonnen kan worden doordat professionals 

- in het kader van interventies - formele sociale controle uitoefenen op voorval-

len van overlast en criminaliteit. Op basis van het gewonnen vertrouwen zullen 

bewoners meer bereid en in staat zijn om daarop zelf sociale controle uit te oe-

fenen. Als bewoners de daad bij het woord voegen door daadwerkelijk informele 

sociale controle uit te oefenen, zal dat bijdragen aan een verbetering van de 

leefbaarheid en veiligheid van de buurt. 

Het winnen van vertrouwen door professionals is echter slechts moge-

lijk als aan drie voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden volgen uit onze 

uitwerking van de collectieve weerbaarheidstheorie. In de eerste plaats moeten 

professionals die samenwerken aan een interventie bereid zijn formele sociale 

controle uit te oefenen op voorvallen die bij bewoners gevoelens van angst of 

zorg oproepen en waarop zij formele sociale controle verlangen. In de tweede 

plaats moeten zij tot uitoefening van die formele sociale controle in staat zijn en 

deze ook daadwerkelijk uitoefenen. En in de derde plaats moet de uitoefening 

14  In drie recente publicaties onderschrijft Sampson (2004, 2006a/b) het belang van een vertrouwensre-

latie tussen instellingen voor het vermogen van buurtbewoners om gezamenlijk collectieve doeleinden 

te realiseren, al wordt deze relatie theoretisch niet gerelateerd aan het vertrouwen van bewoners in 

instellingen, noch aan het vertrouwen van bewoners in elkaar. 

van formele sociale controle op die voorvallen in de beleving van bewoners le-

gitiem en effectief zijn.

De lokale instellingen die gezamenlijk interventies uitvoeren om de 

leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, staat niet het doel voor ogen om collec-

tieve weerbaarheid te versterken. In onze realistische evaluatie van interventies 

is het de vraag of instellingen (onbedoeld) met deze interventies de collectieve 

weerbaarheid zouden kunnen versterken waardoor zij indirect de leefbaarheid 

en veiligheid van buurten zullen verbeteren.

Om collectieve weerbaarheid te versterken, moet op grond van onze 

eigen uitwerking van de theorie eerst het vertrouwen van bewoners in profes-

sionals worden gewonnen voordat bewoners weer vertrouwen in elkaar kunnen 

krijgen. Het proces van versterking van collectieve weerbaarheid zou dan als 

volgt verlopen. Bewoners worden geconfronteerd met voorvallen van overlast en 

criminaliteit die gevoelens van angst of zorg bij hen oproepen. Omdat zij zichzelf 

- behalve in uitzonderlijke gevallen - niet in staat achten daartegen op te treden 

of daartoe ook niet bereid zijn, verlangen bewoners van professionals dat zij dat 

zullen doen. Als professionals - in de ogen van bewoners - in staat blijken om 

zulke hoogattenderende voorvallen door middel van formele sociale controle 

op legitieme en doeltreffende wijze aan te pakken, zal het vertrouwen van be-

woners in die professionals toenemen en zullen zij meer dan voorheen bereid 

zijn om melding te maken of aangifte te doen van overlast en criminaliteit. Naar-

mate bewoners ervaren dat ook hun buurtgenoten melding maken of aangifte 

doen van voorvallen van overlast en criminaliteit en zij constateren dat profes-

sionals vervolgens op legitieme en effectieve wijze daartegen optreden, zal het 

vertrouwen van bewoners in elkaar toenemen. Dankzij het toegenomen vertrou-

wen van bewoners in professionals èn in elkaar, zullen zij niet alleen bereid zijn 

zèlf informele sociale controle uit te oefenen door anderen aan te spreken op 

overlastgevend of crimineel gedrag. Zij zullen zich daartoe ook in staat achten 

omdat zij erop vertrouwen - zo nodig - ruggensteun te krijgen van buurtgenoten 

en professionals.

In onderstaand figuur wordt het proces van de werking en versterking 

van collectieve weerbaarheid schematisch weergegeven. De figuur laat zien dat 

ervaringen met de uitoefening van sociale controle op voorvallen van overlast 

en criminaliteit, de verwachtingen over de legitimiteit en effectiviteit van sociale 

controle informeren, waarop het vertrouwen berust. Op basis van dat vertrouwen 

oefenen bewoners en professionals zelf sociale controle uit. ‘Versterking’ van de 

collectieve weerbaarheid vindt plaats indien de gedeelde verwachtingen over 

de legitimiteit en effectiviteit van formele sociale controle positief veranderen.
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Figuur 2. Werking en versterking van collectieve weerbaarheid

In dit hoofdstuk hebben we de collectieve weerbaarheidstheorie geïntrodu-

ceerd. We hebben laten zien dat deze theorie drie tekortkomingen kent waarin 

moet worden voorzien  wil de theorie bruikbaar zijn voor een theoriegestuur-

de realistische evaluatie van interventies. Nadat we de theorie op drie punten 

hebben uitgewerkt, is een hypothese geformuleerd over de versterking van col-

lectieve weerbaarheid. In het volgende hoofdstuk laten we zien met welke on-

derzoeksopzet we de interventies realistisch evalueren en de in dit hoofdstuk 

geformuleerde hypothese waar nodig aanscherpen.  
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3Onderzoeksvragen, 

operationalisering en 

onderzoeksopzet

Reijer Verwer & Annemarijn Walberg

Hoofdstuk 3

In dit hoofdstuk ontwerpen we een op maat gesneden onderzoeksopzet om in-

terventies realistisch te kunnen evalueren en de hypothese over versterking van 

collectieve weerbaarheid aan te scherpen. In de eerste paragraaf formuleren 

we de vragen voor het empirisch onderzoek dat moet uitwijzen in hoeverre het 

winnen van vertrouwen ook werkelijk zo zou kunnen verlopen als theoretisch 

wordt verondersteld. In de tweede paragraaf operationaliseren wij de centrale 

theoretische begrippen: vertrouwen (meer precies: de drie eerder onderschei-

den vertrouwensvormen) en sociale controle. In de derde paragraaf presenteren 

wij eerst onze onderzoeksopzet met twee complementaire perspectieven op de 

werking en versterking van collectieve weerbaarheid. Vervolgens worden in deze 

paragraaf de onderzoeksmethoden besproken die zijn toegepast in de veldon-

derzoeken onder de buurtbewoners en onder professionals werkzaam bij instel-

lingen. In de vierde paragraaf bespreken wij de analyse en de kwaliteit van het 

onderzoeksmateriaal dat we hebben verzameld. Tevens word aandacht besteed 

aan de wijze waarop wij daarbij hebben gepoogd de betrouwbaarheid en validi-

teit ervan te waarborgen.



52 Een kwestie van vertrouwen 53 Onderzoeksvragen, operationalisering en onderzoeksopzet

3.1 Onderzoeksvragen 

Onze hypothese over de versterking van collectieve weerbaarheid, is dat het ver-

trouwen van bewoners gewonnen kan worden doordat professionals in het kader 

van interventies formele sociale controle uitoefenen op voorvallen van overlast 

en criminaliteit. Op basis van het gewonnen vertrouwen zullen bewoners meer 

bereid en in staat zijn om zelf sociale controle uit te oefenen op voorvallen van 

overlast en criminaliteit. Als bewoners de daad bij het woord voegen door daad-

werkelijk informele sociale controle uit te oefenen, zal dat bijdragen aan een 

verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van de buurt. 

Om de hypothese empirisch te kunnen onderzoeken moeten voorval-

len (waarop formele sociale controle wordt uitgeoefend) onder de loep worden 

genomen. Welke voorvallen zich daartoe het beste lenen, is niet af te leiden uit 

de collectieve weerbaarheidstheorie. Er zijn echter redenen om te veronderstel-

len dat niet alle voorvallen daarvoor in gelijke mate geschikt zijn. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat voorvallen verschillen in de mate waarin ze voor bewoners 

een ‘attenderende waarde’ hebben (Innes 2004a, b en 2005). Naarmate voorval-

len van overlast en criminaliteit meer gevoelens van angst of zorg oproepen, 

is hun attenderende waarde hoger en zullen bewoners daarom meer formele 

sociale controle verlangen (Innes 2004b). Omdat bewoners het optreden tegen 

zogenaamde hoog attenderende voorvallen als urgent ervaren, wordt formele 

sociale controle op dergelijke voorvallen door hen hogelijk gewaardeerd. We 

veronderstellen dat het vertrouwen van bewoners kan worden gewonnen door 

op zulke hoog attenderende voorvallen formele sociale controle uit te oefenen 

omdat juist hoog attenderende voorvallen het vertrouwen van bewoners op de 

proef stellen en het optreden van professionals bewoners aanleiding kan geven 

tot een heroverweging van gedeelde verwachtingen over de legitimiteit en ef-

fectiviteit van formele sociale controle. Voor het empirisch onderzoek naar de 

versterking van collectieve weerbaarheid worden daarom hoog attenderende 

voorvallen geselecteerd.

Het idee dat voorvallen een attenderende waarde hebben, is ontleend 

aan het concept signal crime van Innes (ibid.).
1
 Een signal crime is een misdrijf dat 

bewoners zien als een waarschuwing dat de sociale orde van de buurt wordt be-

1  Het idee dat voorvallen van overlast en criminaliteit een attenderende waarde hebben, maakt geen 

deel uit van de collectieve weerbaarheidstheorie en onderzoek daarnaar, maar wordt wel deels gevolgd 

in twee hieraan gerelateerde publicaties (vgl. Sampson en Raudenbusch 2004; Sampson 2009). Sampson 

(2009) stelt dat percepties van (wan)orde en (on)veiligheid geen constant, objectief gegeven zijn maar 

dat zij worden gevormd in een specifieke sociale context (ibid.: 10). Deze percepties ‘beperken of verge-

makkelijken het sociaal handelen, vooral wanneer zij collectief (of intersubjectief) zijn’.

dreigd. Soms wordt een signal crime ervaren als een directe bedreiging van een 

persoon of zijn gezin. Behalve voorvallen van criminaliteit kunnen ook triviale 

vormen van overlast en verloedering een attenderende waarde hebben en door 

bewoners als een waarschuwingssignaal worden geïnterpreteerd (Innes 2004a)
2
. 

Dit berust op de gepercipieerde bedreiging van de leefbaarheid en veiligheid 

in de buurt. Een voorval met een lage attenderende waarde daarentegen wordt 

niet of niet meer als een bedreiging beschouwd, hetgeen het gevolg kan zijn 

van een gewenningsproces. Waar bewoners bijvoorbeeld veelvuldig ervaren dat 

op bepaalde voorvallen geen, of geen effectieve en legitieme, sociale contro-

le wordt uitgeoefend, zullen zij die noodgedwongen accepteren als onderdeel 

van de dagelijkse gang van zaken. Het is daarom mogelijk dat een voorval in de 

ene buurt als een bedreiging wordt beschouwd, terwijl het in een andere buurt 

schouderophalend wordt getolereerd als iets dat nu eenmaal bij het leven van 

alledag hoort. Het is zelfs aannemelijk dat naarmate de gewenning toeneemt 

bewoners ze minder als een bedreiging zullen ervaren en - paradoxaal genoeg - 

sociale controle daarop ook niet meer strikt noodzakelijk achten.

 

Empirisch onderzoek naar de versterking van collectieve weerbaarheid

Het is vooralsnog een empirische vraag hoeveel reacties op hoog attenderende 

voorvallen in welk tijdsbestek nodig zijn om vertrouwen van vorm te doen veran-

deren. Er is geen onderzoek voorhanden dat suggereert met welke snelheid en 

gemak vertrouwen zich op die manier laat winnen, al zou op basis van onderzoek 

binnen de beleidswetenschappen kunnen worden vermoed dat het winnen van 

vertrouwen een taai en stroperig proces zal zijn
3
. Het is hoe dan ook niet aanne-

melijk dat zodra het vertrouwen van bewoners in professionals is gewonnen, die 

bewoners ook meteen al bereid en in staat zullen zijn om zelf directe informele 

sociale controle op hoog attenderende voorvallen uit te oefenen. Zij zullen deze 

voorvallen nog te bedreigend vinden om er zelf iets aan durven te doen. Het is 

wel aannemelijk dat bewoners weer optreden tegen laag attenderende voorval-

len. Deze voorvallen ervaren zij in mindere mate als bedreigend maar niettemin 

als hinderlijk. Nu ze op de legitieme en effectieve sociale controle van buurtge-

noten en professionals denken te kunnen rekenen, zijn zij bereid om zelf tegen 

op te treden en doen dat ook daadwerkelijk.

Het winnen van vertrouwen hebben we onderzocht aan de hand van 

de sociale controle die door professionals wordt uitgeoefend op alle hoog at-

2  ‘[…] some crimes and some disorders (but not other ostensibly similar incidents) are specially “visible” to people and are 

interpreted by them as “warning signals” about the risky people, places, and events that they either do, or might, encounter 

in their lives’ (Innes 2004a: 336). 

3  Zie Noordegraaf-Eelens, Frissen en Van der Steen (2010). 
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tenderende voorvallen van overlast en criminaliteit die zich hebben voorgedaan 

in de periode van ongeveer drie jaar dat wij veldonderzoek konden verrichten. 

Om te kunnen vaststellen in hoeverre vertrouwen van bewoners is gewonnen, is 

onderzocht in hoeverre gedeelde verwachtingen over de legitimiteit en effec-

tiviteit van sociale controle (positief) veranderden naar aanleiding van formele 

sociale controle op hoog attenderende voorvallen (vgl. Carr et al. 2007; Kirk en 

Papachristos 2007). 

Ten behoeve van de realistische evaluatie zijn zes onderzoeksvragen 

geformuleerd die richting geven aan ons empirisch onderzoek naar de verster-

king van collectieve weerbaarheid. Deze vragen worden beantwoord in de hoofd-

stukken zes, zeven en acht.

In hoofdstuk 6 staat het perspectief van bewoners centraal. Met het beantwoor-

den van onderzoeksvragen 1 en 2 wordt vastgesteld welke vorm het vertrouwen 

van bewoners aanneemt, en in hoeverre zij op basis van dit vertrouwen bereid 

en in staat zijn om informele sociale controle uit te oefenen op voorvallen van 

overlast en criminaliteit. Het hoofdstuk biedt daarmee inzicht in de werking van 

collectieve weerbaarheid, omdat duidelijk wordt gemaakt hoe vertrouwen van 

bewoners de uitoefening van informele sociale controle bepaalt. 

1. Welke vorm heeft het vertrouwen van bewoners in elkaar? 

2. Welke vorm heeft het vertrouwen van bewoners in professionals?

In hoofdstuk 7 staat de het perspectief van professionals centraal. Met het beant-

woorden van onderzoeksvragen 3 en 4 wordt vastgesteld welke vorm het vertrou-

wen van professionals aanneemt, en in hoeverre zij op basis van dit vertrouwen 

bereid en in staat zijn om formele sociale controle uit te oefenen op voorvallen 

van overlast en criminaliteit.

3. Welke vorm heeft het vertrouwen van professionals in bewoners?

4. Welke vorm heeft het vertrouwen van professionals in elkaar? 

In het achtste hoofdstuk staat de versterking van collectieve weerbaarheid cen-

traal en worden de perspectieven van bewoners en professionals met elkaar ge-

combineerd. Om empirisch aannemelijk te maken dat het vertrouwen van be-

woners gewonnen zou kunnen worden door professionals, gaan we na of bij de 

uitvoering van interventies is voldaan aan de vier voorwaarden voor het winnen 

van vertrouwen (zie paragraaf 2.5). Dit hoofdstuk vormt de opmaat voor het aan-

scherpen van de hypothese in hoofdstuk 9.

5. In hoeverre kan het vertrouwen van bewoners in professionals van vorm ver-

anderen naar aanleiding van de formele sociale controle die is uitgeoefend op 

voorvallen met een hoge attenderende waarde? 

6. In hoeverre kan het vertrouwen van bewoners in elkaar daardoor van vorm 

veranderen en oefenen bewoners dientengevolge informele sociale controle uit 

op laag attenderende voorvallen? 

3.2 Operationalisering 

Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is het nodig dat de cen-

trale begrippen worden geoperationaliseerd. In deze paragraaf laten we zien hoe 

we vertrouwen en informele sociale controle zullen meten. 

Vertrouwen

Zoals we hebben laten zien in hoofdstuk 2, neemt vertrouwen verschillende vor-

men aan afhankelijk van de aard van de gedeelde verwachtingen over sociale 

controle op voorvallen van overlast en criminaliteit. De aard van deze verwach-

tingen wordt bepaald door ervaringen met en verhalen over voorvallen naar aan-

leiding waarvan in het recente verleden sociale controle is uitgeoefend - of juist 

is uitgebleven. Het wil zeggen dat bewoners en professionals hun verwachtingen 

over de legitimiteit en effectiviteit vormen naar aanleiding van eigen ervaringen 

met de uitoefening van sociale controle, ofwel naar aanleiding van ervaringen 

van anderen (die zij hebben waargenomen of waarover zij hebben gehoord) (vgl. 

Bandura 2000). Om verwachtingen in het empirisch onderzoek te achterhalen, 

vragen we respondenten daarom naar ervaringen met voorvallen waarop in het 

recente verleden sociale controle is uitgeoefend. Vervolgens proberen we te 

achterhalen of zij in de toekomst vergelijkbaar gedrag verwachten. Dat kan bij-

voorbeeld blijken uit uitspraken dat ‘het hier altijd zo gaat’. 

Respondenten verwachten legitieme sociale controle indien zij heb-

ben ervaren dat bevoegdheden bij het optreden tegen overlast en criminaliteit 

volledig worden benut en dat deze bevoegdheden niet worden overschreden. 

Respondenten verwachten daarentegen illegitieme sociale controle indien zij 

hebben ervaren dat optreden tegen overlast en criminaliteit uitblijft, dat be-

voegdheden niet volledig worden benut of zelfs worden overschreden. 

Respondenten verwachten effectieve sociale controle indien het optreden tegen 

overlast en criminaliteit naar hun mening positief heeft bijgedragen aan de leef-

baarheid en veiligheid van de buurt. Zij verwachten ineffectieve sociale controle 

indien deze naar hun mening niet hebben bijgedragen aan de leefbaarheid en 
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veiligheid van de buurt. 

Hieronder geven we aan hoe we de verschillende vertrouwensvormen empirisch 

vaststellen. Een schematische weergave van de operationalisering van vertrou-

wen wordt gegeven in figuur 3. 

Cynisch wantrouwen

Cynisch wantrouwen verschilt van gezond wantrouwen door twijfel aan de legiti-

miteit van de  sociale controle. Bewoners en professionals die cynisch wantrou-

wen koesteren, hebben ervaren dat anderen nalatig zijn doordat er überhaupt 

niet of onvoldoende is opgetreden tegen overlast en criminaliteit waar zij dat 

wel geacht mogen worden te doen, of doordat bij het optreden bevoegdheden 

zijn overschreden. Als bewoners en professionals cynisch wantrouwend zijn, is 

de vraag of sociale controle zal bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid voor 

hen van secundair belang. Het ligt daarom in de lijn der verwachting dat cynisch 

wantrouwende bewoners en professionals niet of nauwelijks uit zichzelf zullen 

praten over de ineffectiviteit van sociale controle, maar meteen zullen beginnen 

over de vraag of er überhaupt wordt opgetreden en over de manier waarop.

Twijfel aan de legitimiteit van sociale controle wordt vastgesteld aan de 

hand van verhalen over het stelselmatig uitblijven van sociale controle of over 

het onvoldoende uitoefenen van sociale controle door anderen waar zij dat wel 

geacht mogen worden te doen. Er is ook sprake van twijfel aan de legitimiteit 

van sociale controle wanneer bewoners en professionals verhalen vertellen over 

ervaringen met het overschrijden van bevoegdheden door anderen en zij vrezen 

zelf oneerlijk door te worden behandeld. Bewoners en professionals geven er 

blijk van verontwaardigd te zijn dat anderen geen of onacceptabele pogingen 

hebben ondernomen om overlast en criminaliteit terug te dringen.

Gezond wantrouwen

Gezond wantrouwen verschilt van cynisch wantrouwen door teleurstelling in de 

effectiviteit van sociale controle. Bewoners en professionals met een gezond 

wantrouwen hebben ervaren dat er door anderen voldoende is opgetreden te-

gen overlast en criminaliteit. Volgens hen hebben de anderen gedaan wat van 

hen mocht worden verwacht en hebben zij daarbij hun bevoegdheden niet over-

schreden. Bewoners en professionals zijn echter teleurgesteld doordat zij heb-

ben ervaren dat het optreden van anderen niet merkbaar heeft bijgedragen aan 

leefbaarheid en veiligheid. Het ligt in de lijn der verwachting dat bewoners en 

professionals die een gezond wantrouwen koesteren niet of nauwelijks uit zich-

zelf zullen praten over de legitimiteit van sociale controle, maar meteen zullen 

beginnen over het gebrek aan doeltreffendheid van sociale controle.

Teleurstelling in de effectiviteit van sociale controle wordt vastgesteld 

aan de hand van verhalen over stelselmatig ontoereikend optreden van anderen 

tegen overlast en criminaliteit. Bewoners en professionals geven er dan blijk van 

op de hoogte te zijn van de ondernomen pogingen om overlast en criminaliteit 

terug te dringen, maar laten duidelijk merken dat zij ontevreden zijn over de te-

leurstellende resultaten die door anderen met de uitgeoefende sociale controle 

worden geboekt. 

Vertrouwen

Vertrouwen verschilt van wantrouwen door uitgesproken tevredenheid over de 

effectiviteit van sociale controle. Bewoners en professionals die goed van ver-

trouwen zijn, hebben ervaren dat er door anderen voldoende is opgetreden 

tegen overlast en criminaliteit. Volgens hen hebben de anderen gedaan wat 

van hen mocht worden verwacht en hebben zij daarbij hun bevoegdheden niet 

overschreden. Bewoners en professionals zijn ook tevreden doordat zij hebben 

ervaren dat het optreden van anderen heeft bijgedragen aan leefbaarheid en 

veiligheid. De vraag of sociale controle legitiem is uitgeoefend, is voor hen van 

secundair belang. Het ligt in de lijn der verwachting dat bewoners en professi-

onals die goed van vertrouwen zijn, niet of nauwelijks uit zichzelf zullen praten 

over de legitimiteit van die sociale controle, maar meteen zullen beginnen over 

de doeltreffendheid van het optreden door de anderen.

Vertrouwen in de effectiviteit van sociale controle wordt vastgesteld 

aan de hand van verhalen over herhaaldelijk doeltreffend optreden van ande-

ren tegen overlast en criminaliteit. Bewoners en professionals geven er blijk van 

op de hoogte te zijn van de pogingen die anderen ondernemen om overlast en 

criminaliteit terug te dringen, en laten duidelijk blijken dat zij tevreden over de 

resultaten die daarmee worden geboekt. 



58 Een kwestie van vertrouwen 59 Onderzoeksvragen, operationalisering en onderzoeksopzet

Figuur 3. Operationalisering van vertrouwen

Sociale controle 

In het vorige hoofdstuk is gesteld dat bewoners en professionals op basis van 

cynisch wantrouwen, gezond wantrouwen of vertrouwen een verschillende hou-

ding hebben ten aanzien van de daadwerkelijke uitoefening van sociale controle 

- en dientengevolge ook verschillend zullen handelen wanneer zij zelf worden 

geconfronteerd met voorvallen van overlast en criminaliteit. Bewoners en profes-

sionals zetten hun verwachtingen van anderen af tegen wat zij van hen verlangen. 

Als de sociale controle die van anderen wordt verwacht, overeenkomt met wat 

van hen wordt verlangd, zullen bewoners en professionals tevreden zijn, maar 

als de sociale controle die van anderen wordt verwacht, niet overeenkomt met 

wat van hen wordt verlangd, zullen bewoners en professionals teleurgesteld zijn. 

Naarmate zij tevreden zijn over of teleurgesteld in de sociale controle die door 

anderen is uitgeoefend, zullen zij een (meer of minder) bereidwillige houding 

hebben ten aanzien van de eigen daadwerkelijke uitoefening van sociale con-

trole In ons onderzoek gaan we niet alleen na in hoeverre bewoners en pro-

fessionals tevreden of teleurgesteld zijn en een (meer of minder) bereidwillige 

houding hebben. We stellen tevens vast in hoeverre zij daadwerkelijke sociale 

controle uitoefenen
4
 of dit nalaten waar dat wel geboden zou zijn. We beschou-

wen zowel de houding als de daadwerkelijke uitoefening van sociale controle als 

aanvullende indicatie voor de verschillende vertrouwensvormen. In deze para-

graaf beschrijven we hoe we de verschillende houdingen en het daadwerkelijk 

handelen empirisch vaststellen.  

In hoofdstuk 2 hebben we informele sociale controle gedefinieerd als alle manie-

ren waarop bewoners anderen ertoe brengen zich aan bepaalde normen te hou-

den. Informele sociale controle kan (bijvoorbeeld) de vorm aannemen van het 

in de gaten houden van wat er op straat gebeurt, daarop reageren met prijzende 

of juist afkeurende blikken, er zelf iets van zeggen, erover praten met buurtge-

noten met de bedoeling dat de normovertreder daar iets van meekrijgt, of het 

inschakelen van een instelling. In het onderzoek onder de bewoners vragen we 

hen naar de sociale controle die zijzelf op voorvallen van overlast en criminaliteit 

binnen hun eigen buurt hebben uitgeoefend.

 Met formele sociale controle bedoelen we alle manieren waarop profes-

sionals bewoners ertoe brengen zich aan regels te houden. Formele sociale con-

trole betreft het handhaven van rechtsregels en voorschriften, zowel in het kader 

van de eigen kenmerkende taken en verantwoordelijkheden als in het kader van 

interventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid. In het onderzoek on-

der professionals ligt de nadruk op de sociale controle die door hen gezamenlijk 

in het kader van interventies wordt uitgeoefend. 

Bewoners en professionals die cynisch wantrouwen koesteren, nemen een onbe-

reidwillige houding aan die te herkennen is aan uitspraken waaruit blijkt dat zij 

zich geen illusies maken over anderen die medeverantwoordelijk zijn voor een 

leefbare en veilige buurt. Zolang die anderen zelfs geen poging ondernemen om 

op legitieme wijze op te treden tegen voorvallen van overlast en criminaliteit, 

zullen bewoners en professionals anderen de rug toekeren. Hun cynisch wan-

trouwen heeft tot gevolg dat zij geen sociale controle uitoefenen omdat zij geen 

ondersteuning of bescherming van anderen kunnen verwachten. 

Bewoners en professionals met een gezond wantrouwen nemen een af-

wachtende houding aan die te herkennen is aan uitspraken waaruit blijkt dat zij 

4  Dat wij de daadwerkelijke uitoefening van sociale controle onderzoeken, is een belangrijke aanvul-

ling op empirisch onderzoek dat eerder naar collectieve weerbaarheid is verricht, omdat daarin de 

daadwerkelijke uitoefening van sociale controle niet wordt gemeten maar wordt afgeleid uit de gedeelde 

verwachtingen daarover.
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pas zullen overwegen om zelf sociale controle uit te oefenen, als blijkt dat ande-

ren hun taak naar behoren vervullen door op legitieme wijze en doeltreffend op 

te treden tegen overlast en criminaliteit. Hun gezond wantrouwen heeft tot ge-

volg dat zij bij op ieder waargenomen voorval van overlast en criminaliteit, zich 

eerst zullen afvragen welke de ondersteuning of bescherming zij van anderen 

kunnen verwachten, voordat zij zelf actie zullen ondernemen.

Bewoners en professionals die vertrouwen hebben, nemen een bereid-

willige houding aan die te herkennen is aan uitspraken waaruit blijkt dat zij, wan-

neer zij zich inzetten voor een leefbare en veilige buurt, zich verzekerd voelen 

van de ondersteuning en bescherming van anderen. Hun vertrouwen heeft tot 

gevolg dat zij als reactie op het waarnemen van overlast en criminaliteit zelf legi-

tieme sociale controle uitoefenen.

3.3 Onderzoeksopzet en -methoden

Zoals eerder gesteld, bestaat ons onderzoek naar collectieve weerbaarheid uit 

twee deelonderzoeken. Het ene is gericht op de professionals die samenwerken 

aan interventies, en biedt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen om op 

te treden tegen voorvallen van overlast en criminaliteit en daarmee leefbaar-

heid en veiligheid in achterstandsbuurten te verbeteren. Het ander is gericht 

op bewoners van achterstandsbuurten en biedt inzicht in de werking van col-

lectieve weerbaarheid. Samen geven ze een scherper beeld van de wijze waarop 

professionals het vertrouwen van bewoners zouden kunnen winnen. We hebben 

ervoor gekozen om het onderzoek vanuit twee perspectieven te doen vanwege 

de toegevoegde waarde om in een realistische evaluatie alle belanghebben-

den te betrekken - zowel professionals als bewoners. Pawson en Tilley (1997) 

benadrukken dat er een ‘kruisbestuiving’ moet ontstaan van de kennis die alle 

belanghebbenden bezitten over een de wijze waarop een interventie invloed 

zou kunnen uitoefenen op de sociale context waarin een (niet direct observeer-

baar) mechanisme wordt geactiveerd en welke (beoogde) uitkomsten dat heeft. 

Bovendien nodigt de collectieve weerbaarheidstheorie uit tot een vergelijking 

van perspectieven. In hoeverre collectieve weerbaarheid kan worden versterkt, 

hangt er namelijk in belangrijke mate van af in hoeverre bewoners en professi-

onals elkaar vertrouwen,  het eens zijn over wat de problemen van leefbaarheid 

en veiligheid zijn, en wat er door wie moet worden gedaan om deze problemen 

te verminderen. Naarmate de professionals de door bewoners ervaren proble-

men van leefbaarheid en veiligheid miskennen, of bewoners de door professi-

onals nodig geachte acties of interventies onzinnig vinden, neemt de kans van 

slagen daarvan af. Doordat we de perspectieven van professionals en bewoners 

elkaar niet alleen maar  laten aanvullen maar ze ook steeds met elkaar  verge-

lijken, kunnen we een grondiger evaluatie uitvoeren dan vanuit één perspectief 

mogelijk zou zijn geweest.  

Alleen samen kunnen de deelonderzoeken inzicht bieden in de werk-

zaamheid van interventies voor het versterken van collectieve weerbaarheid. In 

deze paragraaf zetten we uiteen hoe we dit proces willen onderzoeken en op 

welke punten we het onderzoeksontwerp hebben aangepast vanwege enkele 

praktische beperkingen.

Onderzoeksopzet

Onze onderzoeksopzet is kwalitatief van aard omdat op die manier inzicht kan 

worden verkregen in de werking en versterking van collectieve weerbaarheid
5
. 

Hieronder beschrijven we eerst hoe we het onderzoek hebben opgezet. Vervol-

gens laten we zien hoe we de onderzoeksopzet naar aanleiding van onze eerste 

bevindingen in het veldonderzoek hebben bijgesteld. Daarna volgt een bespre-

king van de onderzoeksmethoden.

Bij de opzet van het onderzoek zijn we als volgt te werk gegaan. Eerst 

zijn we tot een keuze gekomen van de interventies die worden onderworpen aan 

een realistische evaluatie. Daartoe maken we eerst een inventarisatie van alle 

interventies die in de vijf krachtwijken worden uitgevoerd en tot doel hebben de 

leefbaarheid of veiligheid te vergroten (Verwer, Walberg en De Haan 2009). Dat 

blijken er ruim 120 te zijn. Hieruit selecteren we de interventies die langdurig 

of herhaaldelijk worden uitgevoerd
6
, en die worden ontwikkeld en uitgevoerd 

op het niveau van een straat- of buurtgemeenschap Dit resulteert in een lijst 

van 41 interventies waaruit we er uiteindelijk vier selecteren. Dat zijn de projec-

ten ‘overlasttafel’, ‘straatwijs’, ‘buurtpreventie’ en ‘politiehuiskamer’
7
. We heb-

ben deze interventies gekozen op basis van twee criteria. Allereerst moet er in 

het kader van de interventie door professionals formele sociale controle worden 

uitgeoefend op voorvallen van overlast en criminaliteit. Daarnaast moet het een 

interventie betreffen die Arnhemse beleidsmakers graag geëvalueerd zouden 

zien. In een door ons gegeven workshop hebben wij deze vier interventies voor-

gedragen en ons ervan vergewist dat de medewerkers van de woningbouwcorpo-

raties, de gemeente en de politie daarmee akkoord gingen.

5  Sampson (2012) erkent nut en noodzaak van dit type onderzoek naar collectieve weerbaarheid.

6  We veronderstellen namelijk dat eenmalige acties of kortdurende interventies niet voldoende zijn 

om vertrouwen te winnen, omdat daarvoor langduriger inspanningen nodig zijn.

7  Wat deze interventies inhouden en wat zij meer precies tot doel hebben, komt in de volgende 

hoofdstukken aan bod.
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 Omdat de geselecteerde interventies in meerdere buurten worden uit-

gevoerd, selecteren we vervolgens enkele buurten. Binnen de wijk als bestuurlij-

ke eenheid lokaliseren wij de buurt daar waar bewoners een vertrouwensrelatie 

met elkaar onderhouden en gemeenschappelijke belangen hebben met betrek-

king tot sociale veiligheid. In ons onderzoek is de buurt een voor bewoners be-

tekenisvolle ruimtelijk locatie. Dit is in overeenstemming met Wells et al. (2006) 

die stellen dat onderzoek naar criminaliteit, overlast en angst zich zou moeten 

richten op kleine geografische gebieden: ‘[…] based on the belief that citizens’ “ter-

ritorial cognition” about these issues is restricted to their immediate physical area’ (ibid.: 

531). Wat bewoners onder hun directe woonomgeving verstaan, kan verschillen. 

In de meeste gevallen is het niet meer dan (een deel van) de eigen straat of zoals 

een van onze respondenten het verwoordt: ‘zeven huizen links en zeven huizen 

rechts’. Dit komt overeen met bevindingen uit ander Nederlands onderzoek naar 

de gepercipieerde buurtgrootte: diens omvang is nauwelijks groter dan de eigen 

directe woonomgeving (Wassenberg et al. 2006), en beslaat vaak niet meer dan 

0.1 vierkante kilometer (Kaal et al. 2008). Dit wijkt af van de schaal van een neigh-

borhood in het oorspronkelijke (kwantitatieve) onderzoek naar collectieve weer-

baarheid, waarin Sampson et al. (1997) neighborhoods construeren op basis van 

census tracts
8
. Een neighborhood telt dan ongeveer 8000 bewoners, wat in Nederland 

een geografisch gebied oplevert ter grootte van een wijk of zelfs stadsdeel
9
. Het 

empirisch onderzoek verrichten wij in vier buurten in drie achterstandswijken in 

Arnhem (Klarendal, Geitenkamp en Malburgen). Onderzoek naar de versterking 

van collectieve weerbaarheid vraagt om de selectie van buurten waar de col-

lectieve weerbaarheid laag is, omdat juist daar een verbetering waarneembaar 

zou kunnen zijn. We selecteren juist deze vier buurten, omdat daar - volgens 

bewoners en professionals - de meeste voorvallen van overlast en criminaliteit 

plaatsvinden, wat wij beschouwen als indicatie van een verzwakte collectieve 

weerbaarheid
10

. Op basis van de bevindingen van Sampson et al. veronderstel-

len we dat deze buurten gekenmerkt worden door een concentratie van overlast 

8  Kaal et al. (2008: 372) geven een pragmatische verklaring voor deze werkwijze: ‘Over deze gebieden, 

die om administratieve redenen zijn vastgesteld, zijn immers vaak nog veel meer gegevens bekend die 

dan meegenomen kunnen worden in de analyse. Informatie over bijvoorbeeld de sociaaleconomische 

status en de etnische achtergrond van bewoners, de gemiddelde woz-waarde van huizen, het aantal 

huur- of koopwoningen en de verhuismobiliteit zijn voor deze gebieden relatief makkelijk beschikbaar’. 

Zo maken Sampson c.s. een koppeling tussen politiedata en hun eigen onderzoeksgegevens (Sampson 

et al. 1997). 

9  In twee recente publicaties stellen Sampson et. al. - met gebruikmaking van dezelfde data set - 

neighborhoods gelijk aan census block groups: een neighborhood telt dan gemiddeld 1300 bewoners (Sampson en 

Raudenbusch 2004, Sampson 2009). 

10  Zie ook de ‘sociale kaarten’ in hoofdstuk 5.

en criminaliteit. Daarom hebben we tijdens groepsgesprekken met sleutelfigu-

ren - zowel bewoners als professionals - in de startfase van het veldonderzoek 

gevraagd op een plattegrond van de wijk aan te geven in welke buurten overlast 

en criminaliteit geconcentreerd zijn
11

. We hebben ervoor gekozen om meer dan 

één buurt tot onderwerp van studie te maken om te kunnen uitsluiten dat onze 

bevindingen op louter toeval berusten
12

. 

Om empirisch aannemelijk te maken dat vertrouwen van bewoners in 

professionals kan worden gewonnen middels formele sociale controle op voor-

vallen met een hoge attenderende waarde, is het nodig dat er binnen een buurt 

een toereikend aantal van dergelijke hoog attenderende voorvallen plaatsvindt, 

waarop in het kader van de interventie formele sociale controle wordt uitgeoe-

fend. Bovendien moeten we buurten gedurende een lange periode volgen
13

 om 

een redelijke kans te hebben een toereikend aantal attenderende voorvallen te 

kunnen observeren en daarvan de mogelijke gevolgen te kunnen onderzoeken. 

Het belang hiervan is dat wij kunnen uitsluiten dat onze bevindingen op louter 

toeval berusten en bovendien biedt het ons de mogelijkheid een eventueel cu-

mulatief effect vast te stellen. Het is immers denkbaar dat formele sociale con-

trole op één hoog attenderend voorval onvoldoende is om vertrouwen terug te 

winnen, maar dat formele sociale controle op een reeks van hoog attenderende 

voorvallen dat wel is. Het is de bedoeling om met het veldonderzoek vast te stel-

len in hoeverre het vertrouwen van bewoners van vorm verandert. 

Dat is het geval als bewoners in de loop van het veldwerk anders (posi-

tiever of negatiever) over het optreden van professionals en buurtgenoten spre-

ken. Meer specifiek gaat het om veranderingen in ervaringen met de uitoefening 

van (in)effectieve en (il)legitieme sociale controle. Als deze betrekking hebben 

op de formele sociale controle die in het kader van de interventie is uitgevoerd, 

dan kunnen we de conclusie trekken dat de interventie het vertrouwen zou kun-

nen winnen. Als we geen veranderingen in het vertrouwen van bewoners waar-

nemen, dan is het de vraag waarom formele sociale controle niet het theoretisch 

11  Wij hebben bewoners gevraagd: welke buurten staan als ‘slecht’ bekend, welke buurten worden 

vermeden, over welke buurten doen negatieve verhalen de ronde? Wij hebben professionals gevraagd: 

met welke buurten heeft u het druk, over welke buurten komen veel meldingen binnen van voorvallen 

van overlast en criminaliteit, in welke buurten worden veel voorvallen van overlast en criminaliteit gere-

gistreerd?

12  Een tweede reden dat we het onderzoek in meerdere buurten hebben verricht, is dat de verzamelde 

onderzoeksgegevens tevens zijn gebruikt voor een beleidsevaluatie. Daarvoor was het nodig meerdere 

interventies te volgen, die we alleen konden bestuderen in verschillende buurten. 

13  Dit blijkt ook uit onderzoek dat uitgaat van het idee dat een buurtgemeenschap net als een individu 

een ‘criminele carrière’ kan doorlopen (zie bijvoorbeeld Skogan 1990, Reiss 1986: Schuerman en Kobrin 

1986). 



64 Een kwestie van vertrouwen 65 Onderzoeksvragen, operationalisering en onderzoeksopzet

beredeneerde effect heeft. We zullen dan moeten concluderen dat de interven-

tie onder de bestudeerde condities het vertrouwen waarschijnlijk niet zal kun-

nen terugwinnen.

Omdat we niet zeker weten of we toegang kunnen krijgen tot de netwer-

ken van bewoners en professionals en omdat we er bovendien niet zomaar op 

kunnen rekenen dat onze onderzoeksopzet met bijbehorende onderzoeksme-

thoden bruikbare resultaten oplevert, voeren we eerst een pilot study uit onder 

zowel de bewoners van één buurt als onder de professionals die in deze buurt 

toezien op de naleving van regels, en/of gezamenlijk interventies ontwikkelen en 

uitvoeren ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid van deze buurt. 

Tijdens de pilot study blijkt dat we onze aanpak moeten herzien voor 

de manier waarop we gedeelde verwachtingen willen vaststellen. Respondenten 

blijken het namelijk moeilijk te vinden om onder woorden te brengen wat zij van 

anderen verwachten. Wanneer zij daarnaar gevraagd worden, lijken zij zich geen 

raad te weten met het expliciet maken van iets wat voor hen vanzelfsprekend is 

en daarom geen verdere toelichting behoeft. Dit is voor ons aanleiding om het 

over een andere boeg te gooien. Als wij hen in het vervolg in plaats van naar ver-

wachtingen naar ervaringen vragen, dan vertellen ze daar honderduit over. Om er 

niet zonder meer van uit te gaan dat hun verwachtingen altijd in het verlengde 

van hun ervaringen met sociale controle zullen liggen, proberen we nogmaals om 

hen naar hun verwachtingen te vragen. Dat doen we door op basis van hun ver-

halen over sociale controle uit het recente verleden zelf verwachtingen voor de 

toekomst te formuleren die ze zouden kunnen hebben en die ter verificatie aan 

hen voor te leggen. Zelfs daarop reageren bewoners soms zuchtend omdat wij 

hen alweer naar de bekende weg vragen. Hoewel dit bij sommige bewoners tot 

irritatie leidt - omdat ze zich afvragen of wij hen wel serieus nemen - is hier in ie-

der geval wel uit op te maken dat hun verwachtingen inderdaad in het verlengde 

liggen van hun ervaringen met sociale controle uit het recente verleden. Zo blijkt 

dat we een geschikte manier hebben gevonden om gedeelde verwachtingen te 

achterhalen.

 Omdat de resultaten verder geen aanleiding geven om de onder-

zoeksopzet - of methoden te wijzigen, voeren we het onderzoek in de andere 

buurten op vergelijkbare wijze uit. Achteraf hebben we echter moeten consta-

teren dat de pilot study te kort heeft geduurd om bepaalde obstakels te kunnen 

voorzien
14

, die maakten dat we in een later stadium toch een mouw moesten pas-

sen aan onze oorspronkelijke onderzoeksopzet. Gedurende het veldonderzoek 

14  De pilot study hadden we echter ook niet langduriger kunnen uitvoeren omdat het ons anders aan tijd 

had ontbroken in het hoofdonderzoek.

hebben zich namelijk wel diverse hoog attenderende voorvallen voorgedaan, 

maar waren er praktische omstandigheden die maakten dat we het proces niet 

precies zo konden onderzoeken als we in onze aanvankelijke onderzoeksopzet 

hadden voorgesteld. 

Ten eerste bleken hoog attenderende voorvallen niet zo frequent voor 

te komen als we hadden verwacht. Zo deden zich gedurende het veldonderzoek 

niet in alle onderzoeksbuurten meerdere hoog attenderende voorvallen voor. In 

de tweede plaats bleken bewoners en professionals niet altijd dezelfde voorval-

len als hoog attenderend te beschouwen. Dit had tot gevolg dat waar de ene 

onderzoeker bij bewoners over een voorval veel informatie vergaarde de ander 

daarover bij professionals nauwelijks iets hoorde. Of omgekeerd. Het was dan 

niet mogelijk de betreffende voorvallen vanuit beide perspectieven te onder-

zoeken. In de derde plaats konden wij niet altijd en overal ter plaatse zijn waar 

en wanneer zich attenderende voorvallen voordeden. Bovendien waren er voor-

vallen die pas achteraf hoog attenderend bleken te zijn waardoor het soms niet 

meer mogelijk was nog alle relevante informatie te achterhalen. Tot slot bleek 

dat bij sommige hoog attenderende voorvallen formele sociale controle is uit-

gebleven. 

Ondanks al deze beperkingen, prijzen wij onszelf gelukkig dat we tij-

dens het veldonderzoek vanuit beide perspectieven voorvallen konden obser-

veren die door bewoners als hoog attenderend werden ervaren, die door pro-

fessionals als zodanig ernstig werden beschouwd dat zij daarop formele sociale 

controle uitoefenden en die ons daardoor in staat stelden na te gaan of dit op-

treden in de ogen van bewoners legitiem was en bijdroeg aan de leefbaarheid 

en veiligheid. Om de onderzoeksresultaten zo overzichtelijk mogelijk aan de le-

zer te kunnen presenteren, beperken wij ons in hoofdstuk 8 tot een uitgebreide 

bespreking van één casus. Het betreft een reeks voorvallen waarbij het gedrag 

van overlastgevende jongeren zich ontwikkelde ‘van kwaad tot erger’. Bewoners 

die er overlast van ondervonden of zich erdoor bedreigd voelden, verlangden 

dat professionals hard tegen deze jongeren zouden optreden. De professionals 

erkenden het probleem en besloten tot een interventie. Maar omdat de atten-

derende voorvallen zich op verschillende locaties in de wijk voordeden, was het 

voor ons niet mogelijk om het effect van die interventie te meten op het vertrou-

wen van bewoners van één specifieke buurt. Deze beperking was echter niet on-

overkomelijk, omdat wij deze bijtijds opmerkten en interviews zijn gaan houden 

met bewoners op de verschillende locaties waar de jongeren vergelijkbare hoog 

attenderende voorvallen veroorzaakten. 
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Onderzoeksmethoden

We maken gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden, omdat het daarmee 

mogelijk is inzicht te bieden in de beleving van de onderzochten en zodoende 

hun gedrag (dat wil zeggen de uitoefening van informele sociale controle) te be-

grijpen (vgl. Ragin 1994, Silverman 1993, Wilterdink en Van Heerikhuizen 2003; 

Boeije 2005). We zijn immers geïnteresseerd in hoe zij de sociale controle van 

anderen ervaren en interpreteren, en in de redeneringen die zij aandragen voor 

de manier waarop zijzelf op voorvallen van overlast en criminaliteit reageren.

Uitgaand van het theoretisch kader en de daaruit afgeleide hypothese, 

de onderzoeksvragen en de geoperationaliseerde begrippen, stellen we een 

lijst met gespreksonderwerpen op. Deze topic list bevat behalve een aantal ge-

spreksonderwerpen (topics)
15

 ook een aantal meer uitgewerkte en gedetailleerde 

vragen. Zo willen we bijvoorbeeld over het onderwerp ‘buurt’ meer nauwkeu-

rig weten wie of wat precies bewoners als hun buurt beschouwen en op basis 

waarvan zij dat doen. De topic list passen we gedurende het onderzoek steeds 

weer aan zodra tijdens interviews of tussentijdse analyses van gesprekken blijkt 

dat bepaalde vragen weinig opleveren of onderwerpen ter sprake zijn gekomen 

waaraan we tot dan toe nog niet hadden gedacht. Naarmate het veldonderzoek 

vordert, wordt de topic list uitgebreider en concreter en kunnen we steeds ge-

richter vragen stellen.

  Het onderzoeksmateriaal wordt op verschillende manieren verzameld. 

Zo bestuderen we relevante documentatie zoals notulen van vergaderingen en 

beleidsnotities. Hieruit maken we onder meer op wat de professionals als meest 

prangende problemen in de buurten beschouwen, wat zij daaraan denken te 

kunnen doen en met welke middelen. Er worden ‘formele’ interviews gehouden 

met professionals en bewoners, waarbij de topic list als leidraad fungeert. Daar-

naast voeren we ‘informele’ gesprekken over onderwerpen waarmee respon-

denten veel ervaring hebben opgedaan of waarover zij veel kennis bezitten. De 

interviews beslaan doorgaans een breder palet aan onderwerpen dan de infor-

mele gesprekken. Ook verrichten we observaties, zowel bij vergaderingen als op 

straat. Doordat we ons kunnen voegen bij groepjes professionals of bewoners 

die met elkaar over (onder andere) buurtproblemen praten, kunnen we vaststel-

15  De lijst voor het onderzoek onder bewoners bevatte de volgende onderwerpen: de buurt, voorval-

len van overlast en criminaliteit, de reactie daarop van buurtgenoten, professionals en van henzelf, 

toekomstverwachtingen en interventies. De topiclijst voor het onderzoek onder professionals bevatte 

de onderwerpen: het krachtwijkenbeleid, het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van interventies, 

de verdeling van taken en verantwoordelijkheden bij die interventies, de voorvallen van overlast en 

criminaliteit waarbij optreden het meest nodig wordt geacht, de belemmeringen bij het daadwerkelijk 

optreden, de resultaten van het optreden. 

len waarover zij eensgezind zijn (gedeelde verwachtingen) en waarover zij van 

mening verschillen. 

Onderzoek onder professionals

In de verkennende fase van het veldonderzoek worden als eersten professionals 

met een managementfunctie geïnterviewd over interventies die in het kader van 

het krachtwijkenbeleid in Arnhem worden ontwikkeld en uitgevoerd
16

. Ook wordt 

met hen gesproken over interventies waaraan hun eigen instelling of organisatie 

deelneemt al dan niet in samenwerking met andere instellingen. Hun uitleg over 

de ontstaansgeschiedenis en het bestaansrecht van interventies biedt inzicht in 

hun ervaringen met interventies, samenwerking met professionals van andere in-

stellingen, en de gemeente als regisseur van het krachtwijkenbeleid. Documen-

tenstudie van beleidsnota’s, projectvoorstellen en -rapportages levert diverse 

aanknopingspunten voor deze interviews. 

In de tweede plaats worden professionals met een beleidsfunctie meer 

gericht geïnterviewd over vier specifieke interventies. Deze interviews dienen 

om een reconstructie te kunnen maken van de beleidstheorie die aan deze in-

terventies ten grondslag ligt. Hiertoe wordt de beleidsmedewerkers gevraagd 

wat de grootste of meest zwaarwegende leefbaarheids- en veiligheidsproble-

men zijn, welke oorzaken hiervoor zijn aan te wijzen en waarom een bepaalde 

interventie deze oorzaken zou kunnen wegnemen. Ook wordt nagegaan wat de 

professionals verwachten van de bewoners van de straat of buurt waar de inter-

venties worden uitgevoerd. 

In de derde plaats worden professionals met een uitvoerende functie 

ondervraagd. Hier ligt de nadruk op de uitoefening van formele sociale controle 

op voorvallen van overlast en criminaliteit en op de samenwerking daarbij met 

professionals van andere instellingen en organisaties. 

In totaal worden eenendertig professionals geïnterviewd. Negen pro-

fessionals worden meer dan eens geïnterviewd en vijfmaal worden twee profes-

sionals gezamenlijk geïnterviewd - al dan niet op hun eigen initiatief. In totaal 

worden veertig interviews gerealiseerd. De interviews worden opgenomen met 

een voice recorder om de opnamen later te kunnen uitwerken. Het overgrote deel 

van de respondenten vindt het geen bezwaar dat het interview zou worden op-

16  Ook werden in één krachtwijk bij aanvang van het veldonderzoek bijna anderhalf jaar lang de 

vergaderingen bijgewoond van het ‘wijkplatform’. Het wijkplatform is een maandelijkse overleg van pro-

fessionals en bewoners over de voortgang van ‘sociale programma’s’ en projecten, over hete hangijzers 

maar ook over wijkfeesten en ‘bloemetjesdagen’. Het wijkplatform toonde zich een goede gelegenheid 

om greep te krijgen op de infrastructuur van instellingen en organisaties, en om te achterhalen welke 

professionals waarover moeten worden geïnterviewd.
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genomen, al geven twee respondenten duidelijk te kennen minder vrij te zullen 

spreken zolang de voice recorder aanstaat. Slechts eenmaal geven twee respon-

denten geen toestemming tot het opnemen van hun gezamenlijke interview. 

Helaas blijken drie interviewopnamen te zijn mislukt. In deze gevallen wordt 

opgeschreven wat nog van het interview kan worden herinnerd en wordt op een 

later moment teruggekomen op de meest belangwekkende punten
17

. Niet alle 

interviews blijken even waardevol of zinvol. Driemaal wordt een afspraak ge-

maakt met een professional die bij nader inzien in het geheel niet - of in een 

andere hoedanigheid dan verwacht - bij interventies is betrokken. Soms leiden 

toevallige ontmoetingen echter tot een kort gesprek dat minstens zo waardevol 

blijkt als het langdurige  interview dat eerder met deze professional is gehou-

den. Van zulke korte gesprekken wordt de inhoud zo snel en gedetailleerd mo-

gelijk opgeschreven. 

In aanvulling op de interviews worden gedurende anderhalf jaar in twee 

verschillende wijken vergaderingen bijgewoond waarin aan de hand van een 

specifieke casus de maatregelen worden besproken die in het kader van een be-

paalde interventie zouden moeten worden getroffen. In totaal worden zeventien 

van zulke vergaderingen bijgewoond die, met uitzondering van de zomermaan-

den, gemiddeld eens in de zes weken worden belegd
18

. Helaas komt het nogal 

eens voor dat een vergadering op het laatste moment wordt afgezegd of naar een 

andere datum wordt verzet
19

.  

Voor het onderzoek is het van belang om altijd een halfuur voor aan-

vang van de vergadering aanwezig te zijn. Aanvankelijk is dit om het gezicht te 

laten zien en de deelnemers beter te leren kennen. Naarmate het onderzoek 

vordert, blijkt het van belang om navraag te kunnen doen naar zaken die eerder 

onduidelijk zijn. Ook biedt het de gelegenheid om iemand onder vier ogen te 

vragen naar gevoelige onderwerpen. Zij kunnen vermoedens soms bevestigen of 

weerleggen. Na afloop van de vergadering is er geen tijd voor dit soort gesprek-

ken. De meeste deelnemers moeten meteen door naar de volgende afspraak of 

terug naar kantoor. 

 De vergaderingen mogen niet worden opgenomen maar er worden wel 

altijd door een van de professionals notulen gemaakt waarin elke casus in korte 

17  In het vervolg zijn steevast twee voice recorders meegenomen (soms tot groot vermaak van de res-

pondenten).

18  De vergadering vond in beide wijken altijd op dinsdagmiddag plaats, meestal tussen 11:00 en 14:00 

uur. Driemaal overlapten de bijeenkomsten waardoor de keuze werd gemaakt om de vergadering bij te 

wonen die naar verwachting het meest waardevol zou zijn. 

19  De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat driemaal problemen op het spoor ertoe hebben geleid dat 

Arnhem niet of niet op tijd voor de vergadering werd bereikt.

bewoordingen wordt samengevat. Er wordt aangegeven wat er aan de hand is en 

welke acties door welke professional zijn genomen of zullen worden genomen. 

De notulen worden via e-mail aan alle deelnemers toegezonden. De eigen aan-

tekeningen betreffen ook zaken die niet worden genotuleerd maar wel worden 

besproken als achtergrondinformatie bij een casus. Het gaat dan onder meer om 

de toedracht van specifieke voorvallen, de omstandigheden die er aan vooraf 

gaan, en de wijze waarop de deelnemende professionals zich uitlaten over de 

acties die hierop zijn genomen of moeten worden genomen. Daarnaast worden 

aantekeningen gemaakt van uitspraken over andere professionals of de instel-

lingen die zij representeren - uitspraken die een indicatie geven van het onder-

linge vertrouwen. Veelzeggende en typerende uitspraken worden letterlijk als 

citaten genoteerd. Na afloop van de vergadering worden de aantekeningen zo 

snel mogelijk aangevuld met eigen indrukken, observaties en opgekomen vra-

gen. Meestal gebeurt dit in de trein. 

Tot slot zijn gedurende het veldonderzoek enkele bijeenkomsten bij-

gewoond die - direct of zijdelings - voor het onderzoek van belang waren. Zo is 

er de mogelijkheid een besloten vergadering bij te wonen waarin de gemeente 

Arnhem met haar ‘ketenpartners’ een voorstel bespreekt tot vernieuwing van de 

‘integrale overlastaanpak van krachtwijken’. Verder worden drie bijeenkomsten 

bijgewoond waar professionals bewoners informeren over de voortgang van de 

zogeheten wijkactieplannen voor de Arnhemse krachtwijken. Het is de bedoe-

ling een groter draagvlak te creëren door bewoners de mogelijkheid tot inspraak 

te geven. Van een andere orde is de première van de film Doekoe’s en Jonko 

over een groep jongeren uit de wijk die zich in het recente verleden schuldig 

maakt aan tientallen, vaak gewelddadige roofovervallen. Elk op hun eigen wijze 

bieden deze bijeenkomsten de mogelijkheid om voor het onderzoek interes-

sante gesprekken te voeren en observaties te doen. 

Onderzoek onder bewoners

Het veldonderzoek onder bewoners begint met het interviewen van responden-

ten die lid zijn van het wijkplatform. Met hen is gemakkelijk in contact te ko-

men door simpelweg aanwezig te zijn bij vergaderingen van het wijkplatform. In 

informele gesprekken in de pauzes worden de eerste afspraken gemaakt voor 

interviews bij deze bewoners thuis. Zij zijn nadien vaak van harte bereid om des-

gevraagd buurtgenoten te noemen als potentiële nieuwe respondenten. Deze 

zogenaamde sneeuwbalmethode werkt echter niet altijd en overal even goed. 

Sommige respondenten blijken hun buurtgenoten niet goed genoeg te kennen 

om naar hen door te verwijzen. Hierdoor moeten regelmatig nieuwe contacten 
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worden gelegd
20

 van waaruit de sneeuwbalmethode dan weer kan worden voort-

gezet. 

 Aanvankelijk worden de interviews gehouden aan de hand van een topic 

list en een aantal uitgewerkte vragen. De onderwerpen en de bijbehorende vragen 

zijn gedurende het veldonderzoek aangepast, zoals reeds is vermeld. Naarmate er 

meer ervaring wordt opgedaan met het houden van interviews, krijgen zij steeds 

meer het karakter van een semi-gestructureerd interview waarbij de interviewer 

de respondent weliswaar bijstuurt aan de hand van de topic list maar veel ruimte 

laat voor de precieze invulling van het interview. De respondent wordt kortom de 

gelegenheid gegeven om te vertellen wat hij of zij - binnen het kader van de vooraf 

gekozen topics - relevant vindt. Naarmate het onderzoek vordert, worden bewoners 

bovendien steeds meer met eerdere uitspraken geconfronteerd wanneer die te-

genstrijdig zijn. Ook worden voorlopige bevindingen aan hen voorgelegd die ze 

kunnen bevestigen, corrigeren of nuanceren. 

 De onderwerpen die altijd in een interview aan bod komen, waren pro-

blemen van leefbaarheid en veiligheid, formele en informele sociale controle en 

interventies. Bewoners wordt meer concreet gevraagd naar hun recente ervaringen 

met voorvallen van overlast en criminaliteit in hun eigen buurt. Hun beschrijvingen 

van deze voorvallen bieden inzicht in de omstandigheden die aanleiding gaven 

tot deze voorvallen, de sociale controle die (al of niet) is uitgeoefend, en de af-

handeling of nasleep van die voorvallen. Ook wordt in deze interviews achterhaald 

in hoeverre bewoners hun vertrouwen vertalen in het daadwerkelijk uitoefenen 

van informele sociale controle. De nadruk ligt daarbij op hun eigen reactie op de 

voorvallen van criminaliteit en overlast uit het recente verleden. In het interview 

is echter ook altijd ruimte voor onderwerpen die bewoners zelf als relevant be-

schouwden. Als meerdere bewoners dezelfde onderwerpen naar voren brachten, 

worden deze in de topic list opgenomen om er in volgende interviews expliciet naar 

te vragen. 

 In het voorjaar van 2008 doet zich de mogelijkheid voor om een woning 

te betrekken in een van de onderzoeksbuurten. Het betreft een woning die al 

langere tijd leeg staat en spoedig zal worden verbouwd tot ‘modelwoning’ - deze 

moet bewoners een idee geven hoe hun woning er na de renovatie uit zal zien. 

Omdat de renovatie op zich laat wachten, kan de woning van eind mei tot eind juni 

worden betrokken. Het verblijf in de buurt biedt niet alleen de gelegenheid om te 

observeren hoe bewoners in het alledaags leven met elkaar omgaan en daadwer-

kelijk sociale controle uitoefenen, maar ook om bewoners (beter) te leren kennen.

20  Professionals die werkzaam zijn in de wijk speelden hierbij een belangrijke rol. Zij waren bereid om 

de onderzoeker te introduceren bij bewoners.

Naarmate het onderzoek vordert, neemt het aantal contacten met be-

woners toe. Door met een groot deel van de buurtbewoners interviews te houden 

en door regelmatig aanwezig te zijn in de onderzoeksbuurten, is het mogelijk een 

‘bekend gezicht’ te worden. Het maakt het gemakkelijk om bewoners op straat 

aan te spreken en te informeren naar recente ontwikkelingen. Zij blijken (bijna) 

altijd bereid even tijd te maken voor een gesprekje, waarbij belangrijke frases 

naderhand door de onderzoeker als citaat worden opgetekend en de rest van 

het gesprek wordt samengevat.  Met enkelen van hen wordt het contact hechter 

en wordt over een langere periode regelmatig contact onderhouden. Doordat er 

met enige regelmaat met deze bewoners wordt gesproken, bestaat de gelegen-

heid op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de buurt in het algemeen 

en van de nasleep van voorvallen in het bijzonder. Behalve met de bewoners 

van de onderzoeksbuurten worden er gedurende het hele onderzoek gesprek-

ken aangeknoopt met wijkbewoners wanneer zich die gelegenheid voordoet. Dat 

gebeurt bijvoorbeeld tijdens het wachten bij een bushalte of wanneer aanteke-

ningen worden uitgewerkt op een bankje in de openbare ruimte of aan een tafel 

in het buurtcafé. Ongeveer vijftig bewoners leveren op deze manier informatie 

over (onder andere) de manier waarop zij de wijk hebben zien veranderen, over 

voorvallen van overlast en criminaliteit en over wat zij van interventies merken. 

Deze informatie is gebruikt voor de beschrijving van probleemwijken en -buur-

ten (hoofdstuk 5), maar niet voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Aanvankelijk is het voornemen om behalve met bezorgde buurtbewo-

ners, ook interviews te houden met veroorzakers van overlast en plegers van cri-

minaliteit. In de praktijk blijken dit vaak buurtgenoten te zijn. Via de sneeuwbal-

methode kan daarom ook met hen contact worden gelegd. In sommige buurten 

worden de overlast en criminaliteit echter gepleegd door personen die buiten 

de buurt wonen, zoals groepen jongeren die op verschillende locaties in de wijk 

voor overlast zorgen en delicten plegen. Met hen moet op andere wijze con-

tact worden gelegd. Dat gebeurt via een introductie van de jongerenwerkster. 

Al spoedig blijkt echter dat de interviews weinig informatie opleveren omdat 

de jongeren in een ‘formele’ interviewsetting niet vrijuit over hun daden ver-

tellen. Omdat zij daartoe wel bereid blijken in een ‘informele’ setting, worden 

(verspreid over enkele maanden) meerdere gesprekken gevoerd met groepjes 

jongeren buiten op het plein voor het jongerencentrum. Deze gesprekken bie-

den een aanvullend perspectief op de omstandigheden die aanleiding geven 

tot voorvallen die door bewoners als attenderend worden beschouwd en op de

sociale controle die daarop (al of niet) wordt uitgeoefend. 

 In totaal worden tachtig interviews gerealiseerd. Doorgaans wordt de 

afspraak voor een interview met één persoon gemaakt. Naast de tachtig ‘hoofd-
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respondenten’ nemen echter ook nog familieleden deel aan de interviews omdat 

het overgrote deel van de interviews bij bewoners thuis
21

 plaatsvindt en in de 

woonkamer naast de respondent ook nog andere familieleden aanwezig zijn. Van 

hen nemen er 44 als volwaardige gesprekspartner deel aan het interview. De ove-

rigen houden zich op afstand en mengen zich slechts af en toe in het gesprek. Het 

gebeurt geregeld dat interviews niet doorgaan omdat bewoners de afspraak zijn 

vergeten. In dat geval wordt een tweede (en in sommige gevallen zelfs een derde) 

afspraak gemaakt. De interviews duren gemiddeld ruim een uur. Het kortste inter-

view (36 minuten) wordt gehouden met een bewoonster die pas twee jaar in de 

buurt woont en er daarom nog weinig over kan vertellen. Het langste interview (3 

uur en 12 minuten) wordt gehouden met een bewoonster die geconfronteerd wordt 

met een hele reeks voorvallen van criminaliteit en overlast. Met de meeste bewo-

ners is langer gepraat dan met het opnameapparaat wordt vastgelegd. Vaak worden 

juist na uitschakeling van het apparaat nog interessante opmerkingen gemaakt. In 

dat geval worden daarvan aantekeningen gemaakt zodra daartoe de gelegenheid 

bestaat. Meestal is dat op een bankje in de wijk, in de auto of de trein. In enkele 

uitzonderlijke gevallen kan het interview niet worden opgenomen. Eén bewoner 

maakt bezwaar tegen opname van het interview en bij drie bewoners bestaat een 

sterk vermoeden dat opname op bezwaren zal stuiten. Van die gesprekken worden 

tijdens het interview aantekeningen gemaakt die naderhand worden uitgewerkt. In 

drie gevallen blijkt het opnameapparaat dienst te hebben geweigerd. In die geval-

len wordt het gesprek achteraf zo snel mogelijk gereconstrueerd en zo gedetail-

leerd mogelijk opgeschreven. 

3.4 Dataverwerking

Het verzamelde onderzoeksmateriaal bestaat uit honderden pagina’s aan uitge-

werkte interviews met bewoners en professionals
22

, lange verslagen van vergade-

ringen alsook uitgewerkte aantekeningen van gesprekken en observaties. Hieron-

der wordt de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal besproken en wordt uiteen-

gezet hoe het materiaal in beide deelonderzoeken is geordend en geanalyseerd.

21  Drie van de tachtig interviews worden elders gehouden: twee in het jongerencentrum en één in de 

wijkpost.  

22  De interviews worden grotendeels volledig, woord voor woord getranscribeerd. Alleen de delen van 

het interview die bij eerste verwerking niet relevant lijken (omdat respondenten afdwalen van onze topic 

list of hun verhaal ), wordt alleen benoemd of kort samengevat waar deze passages over gaan en wordt 

aangegeven op welk punt in de opname (genoteerd in minuten en seconden) hierover wordt gesproken. 

De bijbehorende geluidsfragmenten worden alleen opnieuw beluisterd als andere respondenten ook 

over deze onderwerpen spreken.

Kwaliteit van het onderzoeksmateriaal

De onderzoeksgegevens zijn betrouwbaar als er geen ‘toevallige fouten’
23

 zijn 

gemaakt. Betrouwbaarheid impliceert dat herhaling van een meting dezelfde 

uitkomsten zal opleveren. We hebben verschillende pogingen gedaan om zo be-

trouwbaar mogelijke onderzoeksgegevens te verzamelen. Ten eerste hebben we 

net zo lang gesprekken en interviews gehouden met bewoners en professionals 

tot we niets nieuws meer van hen te horen kregen. Door gegevens te verzamelen 

tot het ‘punt van verzadiging’ (Glaser & Strauss 1967) is bereikt, wordt de kans 

kleiner dat herhaling van de dataverzameling andere resultaten zal opleveren. 

Ten tweede hebben we een groot deel van onze respondenten meerdere malen 

gesproken. Dit stelde ons in staat om op verschillende momenten dezelfde on-

derwerpen aan te snijden, met als doel de betrouwbaarheid van eerder verza-

melde gegevens te checken. Indien dat tegenstrijdigheden gegevens opleverde, 

konden we onze respondenten daarmee confronteren. Ten derde hebben we 

meerdere onderzoeksmethoden gebruikt.  Deze methodologische vorm van tri-

angulatie (Denzin 1989, Silverman 1993) maakte het bijvoorbeeld mogelijk om 

op basis van observaties te controleren in hoeverre respondenten werkelijk han-

delen zoals ze in interviews zeggen te doen. Ten vierde hebben we het onder-

zoek in meerdere, vergelijkbare buurten verricht. Dat de uitkomsten in verschil-

lende buurten nauwelijks van elkaar verschilden, zagen we als een teken dat 

onze metingen geen toevallige uitkomsten hebben opgeleverd. 

De onderzoeksgegevens zijn valide als er geen ‘systematische fouten’ 

zijn gemaakt. Validiteit impliceert dat ook werkelijk is gemeten wat we beoog-

den te meten (interne validiteit) en dat de uitkomsten generaliseerbaar zijn naar 

andere probleembuurten (externe validiteit). We hebben meerdere pogingen 

gedaan om geldige onderzoeksgegevens te verzamelen. Gedurende het veldon-

derzoek hebben we steeds gecontroleerd of onze interpretatie van hetgeen we 

zagen en hoorden, overeenkwam met hoe respondenten het bedoelden. Dat de-

den we door tijdens presentaties en in rapportages onze voorlopige conclusies 

aan professionals voor te leggen en hen te vragen om ze zo nodig te corrigeren of 

er nuanceringen in aan te brengen. Bij bewoners deden we dat door in gesprek-

ken onze voorlopige conclusies samen te vatten met het verzoek te corrigeren 

wanneer dat volgens hen niet klopte.

Ondanks onze pogingen om betrouwbare en geldige gegevens te verza-

melen, kunnen bij onze onderzoeksgegevens ook enkele kritische kanttekenin-

gen worden geplaatst. Allereerst heeft het uitvoeren van het onderzoek in meer-

dere buurten tot gevolg gehad dat we - vanwege beperkte tijd en middelen - niet 

23  Toevallige fouten ontstaan door onnauwkeurigheden tijdens het meetproces.
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altijd en overal op vergelijkbare wijze toegang hebben gekregen tot de bewo-

ners van die buurten en de professionals die daar werkzaam zijn. Waarschijnlijk 

had een meer etnografische manier van onderzoek in één buurt meer gedetail-

leerde (en meer betrouwbare) gegevens opgeleverd. Ten tweede is onze aanwe-

zigheid ontegenzeggelijk van invloed geweest op de houding en het gedrag van 

bewoners en professionals. Hoe, en in welke mate dat is gebeurd, is moeilijk te 

zeggen. We achten het echter aannemelijk dat zowel bewoners als professionals 

zich in de aanwezigheid van de onderzoeker enigszins bekeken hebben gevoeld 

en zich daardoor ook anders hebben gedragen. Ook lijkt het ons plausibel dat zij 

in gesprekken met een relatieve buitenstaander niet altijd het achterste van hun 

tong hebben willen laten zien
24

. Ten derde blijven wij als onderzoekers bij het 

verzamelen en analyseren van gegevens altijd ook min of meer gevangen in ons 

eigen referentiekader (zie ook Segers 2002). Hoewel wij een belangrijk deel van 

onze voorlopige conclusies ter correctie aan respondenten hebben voorgelegd, 

is het onvermijdelijk dat wij uitspraken wel eens anders hebben geïnterpreteerd 

dan zij waren bedoeld. Tot slot heeft ons voortschrijdend inzicht ertoe geleid dat 

de inhoud van gesprekken en interviews gedurende het onderzoek veranderde. 

Bijgevolg zijn niet in alle gesprekken en interviews exact dezelfde thema’s be-

sproken. 

Ordening van het onderzoeksmateriaal

In het eerste deelonderzoek wordt een groot deel
25

 van het onderzoeksmate-

riaal gecodeerd. Daartoe wordt allereerst op basis van het theoretisch kader in 

trefwoorden een lijst met codes samengesteld die verwijzen naar vertrouwen en 

sociale controle (bijvoorbeeld: vertrouwen tussen bewoners, gezond wantrou-

wen tussen bewoners, uitoefening directe informele sociale controle, uitoefening 

indirecte informele sociale controle, etc). Het coderen van de data wordt verricht 

met een softwarepakket voor kwalitatieve data-analyse (ATLAS.ti). In dat pro-

gramma is het mogelijk een code toe te kennen aan ieder willekeurig gedeelte 

van het ruwe materiaal. Het toekennen van codes gebeurt op basis van de inter-

pretatie van het materiaal door de onderzoeker
26

. Houvast hebben we daarbij 

aan de operationalisering waarin we hebben geformuleerd waar we de verschil-

24  Uit het veldonderzoek onder bewoners kwam duidelijk naar voren dat zij hun eigen rol zo gunstig 

mogelijk voor het voetlicht brengen. Dat had tot gevolg dat verhalen van verschillende bewoners soms 

tegenstrijdig waren (en dat zelfs na confrontatie bleven). 

25  Op basis van het gecodeerde materiaal is een eerste analyse uitgevoerd. De rest van de data is 

gebruikt als ‘check’ op deze analyse. 

26  Hieruit blijkt dat ook bij het ordenen van het onderzoeksmateriaal al een interpretatieslag wordt 

gemaakt. 

lende vertrouwensvormen aan kunnen herkennen. Omdat in de aantekeningen 

en interviews veel meer onderwerpen aan bod zijn gekomen dan alleen de the-

oretisch relevant geachte concepten, worden tijdens het coderen nieuwe codes 

(trefwoorden) bedacht en toegekend (bijvoorbeeld gedragsnormen, imago van 

de buurt en drank- of drugsgebruik). Deze onderwerpen zijn opgenomen in de 

‘codelijst’, omdat zij vaker en door meerdere respondenten zijn aangehaald en 

dus kennelijk als relevant worden beschouwd. In de loop van het onderzoek wor-

den sommige codes opgesplitst in meer specifieke codes. Zo wordt de aanvan-

kelijke code ‘criminaliteit’ opgesplitst in: bedreiging, diefstal, geweld en heling. 

Dit maakt het mogelijk om de analyses ook per type delict te kunnen uitvoeren 

- om te onderzoeken of bewoners bijvoorbeeld andere verwachtingen hebben 

ten aanzien van controle op bedreiging dan op diefstal.

In het tweede deelonderzoek vanuit het perspectief van professionals 

is het onderzoeksmateriaal op de gebruikelijke manier geordend. Alle aanteke-

ningen van bijgewoonde vergaderingen en alle uitgewerkte interviews worden 

op papier geprint. Vervolgens wordt - met gebruikmaking van een vergelijkbare 

‘codelijst’ als in het eerste deelonderzoek - nagegaan welke tekstfragmenten 

en waarnemingen betrekking hebben op een bepaalde vertrouwensrelatie en 

vertrouwensvorm, interventie en/of daaraan deelnemende professional, een be-

paald voorval waarop sociale controle is uitgeoefend of juist de belemmeringen 

die hierbij zijn ondervonden, en de resultaten van het optreden. Met verschil-

lende kleuren, eventueel aangevuld met een korte aantekening in de kantlijn, 

wordt dit in de tekst aangegeven. Naarmate het onderzoek vordert en er meer 

materiaal voorhanden komt, wordt de stapel onderzoeksmateriaal opgesplitst 

in verschillende kleinere stapels, geordend naar afzonderlijke interventies en 

voorvallen van overlast en criminaliteit waarvan is onderkend dat bewoners deze 

als hoog attenderend beschouwen. Dat dit een bewerkelijker manier van orde-

ning is dan het gebruik van een softwarepakket voor kwalitatieve data-analyse 

uit het eerste deelonderzoek, blijkt gaandeweg wanneer de conceptualisering en 

operationalisering van het centrale begrip vertrouwen, herhaaldelijk wordt ge-

herformuleerd - en de stapel aantekeningen en interviews opnieuw moet worden 

geprint en bewerkt. De in vergelijking met het eerste deelonderzoek beperkte 

hoeveelheid van uitgewerkte interviews, maakt echter dat dit geen probleem 

vormt. 

Om er in beide deelonderzoeken voor te zorgen dat het materiaal zo 

nauwkeurig mogelijk wordt geïnterpreteerd en van de ‘juiste’ code wordt voor-

zien, houden we als onderzoekers elkaar bijna dagelijks op de hoogte van wat 

respondenten ons vertellen en van de situaties die wij observeren. Wij vragen el-

kaar hoe de ander deze gegevens zou interpreteren (interbeoordelaarsbetrouw-
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baarheid). Als we het niet eens zijn over de interpretatie, voeren we hierover 

een discussie - op basis van de conceptualisering en operationalisering - totdat 

we het eens zijn over een eenduidige interpretatie. Dit biedt vervolgens houvast 

voor de interpretatie en codering van de rest van het materiaal. 

Analyse en interpretatie

Analyse
27

 van het verzamelde materiaal begint al in een vroeg stadium van het 

onderzoek. In de periode waarin de veldonderzoeken worden uitgevoerd, wordt 

reeds een begin gemaakt met de analyse
28

. De eerste stap is niet veel meer dan 

een - nogal gebrekkig - antwoord formuleren op iedere onderzoeksvraag op ba-

sis van het tot dan toe verzamelde onderzoeksmateriaal. Dat doen we door in het 

gecodeerde onderzoeksmateriaal naar patronen (of verbanden) te zoeken die 

we theoretisch hebben verondersteld. Dat doen we aanvankelijk op individueel 

niveau. We stellen vast welke ervaringen respondenten hebben opgedaan met 

de legitimiteit en effectiviteit van sociale controle, gaan na of hun verwachtingen 

voor de toekomst in het verlengde daarvan liggen, leiden daaruit af welke vorm 

het vertrouwen van de respondent aanneemt, en vragen naar voorbeelden van 

voorvallen waarop deze persoon in het recente verleden zelf informele sociale 

controle heeft uitgeoefend. Op basis van nieuw verzameld onderzoeksmateriaal 

bekijken we in hoeverre we onze voorlopige bevindingen moeten bijstellen. Het 

betekent dat perioden van waarneming en analyse elkaar afwisselen en worden 

gestuurd door een voortdurende reflectie op de bevindingen
29

.

Naarmate we meer materiaal tot onze beschikking hebben, trekken we 

vervolgens conclusies over de vorm van het vertrouwen op collectief niveau: het 

gaat dan om de bewoners die in een buurt wonen en de professionals die deel-

nemen aan een interventie. Hiertoe gaan wij op zoek naar de ‘gemene deler’ in 

hun ervaringen met en verhalen over voorvallen naar aanleiding waarvan in het 

recente verleden sociale controle is uitgeoefend - of juist is uitgebleven. Meer 

precies stellen wij vast welke gedeelde verwachtingen onze respondenten heb-

ben door te bestuderen wat zij beschouwen als de ‘gebruikelijke’ manier van 

optreden tegen overlastgevend en crimineel gedrag en het gangbare resultaat 

27  Het softwarepakket - gebruikt in het eerste deelonderzoek - heeft slechts een ondersteunende rol 

gespeeld in de fase van analyse en interpretatie. Het heeft vooral zijn dienst bewezen in het ordenen en 

categoriseren van onderzoeksmateriaal. 

28  Een van de redenen waarom we al in een vroeg stadium van ons onderzoek genoodzaakt zijn onze 

gegevens te interpreteren, is dat onze ‘projectpartners’ - een vijftal Arnhemse woningcorporaties en an-

dere instellingen - jaarlijks een tussenrapportage van ons verwachten. Het schrijven van deze rapporta-

ges dwingt ons al in het eerste jaar voorlopige bevindingen te formuleren over de werking en versterking 

van collectieve weerbaarheid.

29  Dit is kenmerkend voor kwalitatief onderzoek (Wester en Hijmans 2003).

van dit optreden. Om te verifiëren of onze bevindingen op een juiste interpreta-

tie berusten, leggen we onze voorlopige conclusies voor aan onze respondenten. 

Het stelt ons in staat om onze bevindingen net zolang bij te schaven tot we uit-

eindelijk empirisch gefundeerde conclusies kunnen trekken die antwoord geven 

op de onderzoeksvragen die aan het begin van dit hoofdstuk zijn geformuleerd. 

De citaten die we in de hoofdstukken presenteren, zijn niet bedoeld als bewijs-

voering maar als illustratie van onze bevindingen. Ze beogen daarmee onze ob-

servaties, interpretaties en bevindingen voor de lezer aanschouwelijk te maken 

en zodoende het onderzoeksproces transparanter te presenteren. 
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Van probleemwijk 

naar krachtwijk

Reijer Verwer

Hoofdstuk 4

In maart 2007 maakt toenmalig Minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en 

Integratie (WWI) een selectie bekend van veertig wijken in achttien steden. Het 

betreft zogeheten probleemwijken: wijken met ernstige problemen rond wo-

nen, werken, leren, integreren en veiligheid. Het is de bedoeling dat deze pro-

bleemwijken ‘krachtwijken’ worden door achterstanden terug te dringen op vijf 

thema’s: wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Hiertoe moet voor elke 

wijk een ‘wijkactieplan’ worden ontwikkeld en uitgevoerd. In juli 2007 wordt dit 

verder toegelicht in een publicatie van het ministerie van VROM
1
. Het uitgangs-

punt is om ‘het lokale werk op de werkvloer te laten’. Dit betekent in de eerste 

plaats dat de wijkactieplannen worden opgesteld door zowel bestuurders van 

lokale overheden, als door professionals van lokale instellingen en organisaties
2
, 

waaronder woningbouwcorporaties, politie, scholen, zorg- en welzijnsinstellin-

1  Actieplan Krachtwijken. Van Aandachtswijk naar Krachtwijk.

2  In Nederland is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw het lokale beleid ter verbetering van 

leefbaarheid en veiligheid in ontwikkeling. Voordien waren politie en justitie verantwoordelijk voor vei-

ligheid bij wijze van criminaliteitspreventie en bestrijding. Nadien zijn de verantwoordelijkheden voor 

een deel verlegd naar zowel lokale instellingen en organisaties als naar burgers. Ook is naast veiligheid 

de aandacht gegroeid voor leefbaarheid.



80 Een kwestie van vertrouwen 81 Van probleemwijk naar krachtwijk

gen, maar ook ondernemers en buurtbewoners
3
. Het betekent in de tweede 

plaats dat een wijkactieplan is toegespitst op de ‘dominante problematiek’ van 

de desbetreffende wijk. Het wijkactieplan dient een extra impuls te geven aan 

het reguliere beleid dat tot op heden onvoldoende effect heeft gesorteerd, maar 

dient ook een intensivering te zijn van de ‘vele goede initiatieven’ die reeds 

bestaan in de desbetreffende wijk. Van de veertig geselecteerde wijken liggen 

er vier in Arnhem
4
. 

Dit hoofdstuk vormt strikt genomen geen stap in de realistische evalu-

atie, maar staat wel ten dienste van die evaluatie. Het hoofdstuk is descriptief 

van aard en geeft een beeld van de wereld waarin de professionals die werk-

zaam zijn bij lokale instellingen en organisaties, zich bewegen. Het hoofdstuk 

beschrijft hoe zij voor de vier Arnhemse krachtwijken gezamenlijk wijkactieplan-

nen ontwikkelen en hoe zij met de uitvoering daarvan gezamenlijk problemen 

van leefbaarheid en veiligheid
5
 in deze wijken aanpakken. Op deze wijze laat 

dit hoofdstuk de lezer kennismaken met het onderzoeksveld en wordt nadere 

invulling gegeven aan de begrippen overlast en criminaliteit, die in de vooraf-

gaande hoofdstukken in meest algemene zin zijn gerelateerd aan leefbaarheid 

en veiligheid. 

In de eerste paragraaf beschrijf ik mijn eerste stappen in het onder-

zoeksveld. De ontwikkeling van een wijkactieplan is het onderwerp van de twee-

de paragraaf. Ik beschrijf welke professionals van welke instellingen en organi-

saties hierbij zijn betrokken, hoe zij hun samenwerking vormgegeven, en wat zij 

verwachten van het wijkactieplan. In de derde paragraaf beschrijf ik wat de leef-

baarheids- en veiligheidsproblemen van Arnhemse krachtwijken zijn, enerzijds 

in de ogen van beleidsmakende professionals die gezamenlijk een wijkactieplan 

3  Dit laatste wordt kort toegelicht op de homepage van het Ministerie van VROM. “Het is vooral aan 

de bewoners zelf om aan te geven wat zij belangrijk vinden. De minister hecht er grote waarde aan dat 

bewoners betrokken zijn bij het opstellen van de wijkactieplannen en betrokken blijven bij de wijken-

aanpak”. 

4  Het betreft de wijken Arnhemse Broek, Klarendal, Malburgen en Presikhaaf. De wijk Geitenkamp is 

niet door VROM geselecteerd maar wordt in Arnhem ook tot de aandachtswijken gerekend. 

5  Het begrip veiligheid wordt niet gedefinieerd in de wijkactieplannen, maar wel in een gemeentelijk 

veiligheidsnota: “het aanwezig zijn van een zekere mate van ordening en rust in het publieke domein 

en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende aantastingen. […] De 

sociale veiligheid gaat over de mate waarin de omgeving bedreigend is of als bedreigend wordt ervaren. 

Het gaat in eerste instantie om onveiligheid of onveiligheidsgevoelens als direct gevolg van menselijk 

gedrag (bijvoorbeeld criminaliteit en overlast, (be)dreiging, geweld, te hard rijden). Onveiligheid kan 

daarnaast worden ervaren als gevolg van tekortkomingen in de inrichting van de openbare ruimte […]”. 

Bron: nota gemeente Arnhem Hoofdlijnen Integraal veiligheidsbeleid 2008 – 2011 deel 1. Uit beleids-

stukken blijkt dat veiligheid een van de vijf thema’s of pilaren is van leefbaarheid (vgl. gemeentenota 

veiligheidsbeleid). In de praktijk worden de begrippen leefbaarheid en veiligheid parallel aan elkaar 

gebruikt.

ontwikkelen, en anderzijds in de ogen van beleidsuitvoerende professionals die 

werkelijk acties moeten ondernemen op overlastgevend of crimineel gedrag. In 

de vierde paragraaf wordt duidelijk hoe professionals zich wapenen tegen wat 

zij beschouwen als de grootste bedreiging van de leefbaarheid en veiligheid 

van Arnhemse krachtwijken. Hiertoe bespreek ik de inhoud van het krachtwij-

kenbeleid meer gedetailleerd door de aandacht te richten op wat de ‘methode 

van integrale handhaving’ wordt genoemd en hoe dit wordt toegepast bij twee 

concrete interventies - ‘overlasttafel’ en ‘straatwijs’. De interventies zijn in hun 

ontwikkeling en uitvoering nauwlettend gevolgd tijdens het veldonderzoek dat 

ik Arnhem heb verricht. 

 

4.1  Eerste stappen in het onderzoeksveld

Mijn veldonderzoek begint in september 2006. In een zaaltje van een Arnhemse 

bistro is een bijeenkomst georganiseerd om het onderzoeksproject waar ik aan 

deelneem, te introduceren aan geïnteresseerde professionals en bewoners die 

zich inzetten voor hun wijk. Wij zijn met zes onderzoekers en ieder van ons zal 

zogezegd één wijk adopteren. Ik ga aan de Klarendal tafel zitten. Mijn tafelge-

noten lijken elkaar goed te kennen; zij praten in korte en snelle zinnen over van 

alles en nog wat. Ik besluit de kat uit de boom te kijken omdat ik benieuwd ben 

welke onderwerpen of gebeurtenissen zonder mijn inmenging over tafel gaan. 

Ook ben ik nieuwsgierig wie van hen uiteindelijk de leiding over het gesprek 

zal nemen. Na ongeveer drie minuten neemt een man het woord. Hij stelt voor 

om maar eens te beginnen met ‘een rondje voorstellen’. Hij is opbouwwerker in 

Klarendal. Al snel wordt hij een van mijn beste contactpersonen. Hierover later 

meer. 

Vanaf eind 2006 lukt het - via deze opbouwwerker - om aan te mogen 

schuiven bij de ‘bewonersgroep’ Klarendal
6
. De bewonersgroep is een goede 

gelegenheid om de wijk Klarendal te leren zien door de ogen van bewoners die 

zich voor hun wijk inzetten. Mede dankzij hen kan ik al snel achterhalen waar in 

Klarendal de problemen van leefbaarheid en veiligheid zich concentreren. Ook 

bekijk ik in Klarendal vanaf de ‘publieke tribune’ van het maandelijkse ‘wijkplat-

form’
7
. Het wijkplatform is een overleg van professionals en bewoners over de 

6  De bewonersgroep bestaat uit bewoners die zich actief inzetten voor hun wijk. Zij hebben inspraak 

in de programma’s, projecten, activiteiten, initiatieven en voorzieningen in hun wijk. De samenstelling 

van de bewonersgroep moet zoveel mogelijk een afspiegeling vormen van de bevolkingssamenstelling. 

Een afvaardiging van de bewonersgroep heeft zitting in het wijkplatform. 

7  In het wijkplatform zitten lokale bestuurders en professionals als afgevaardigde van gemeente, 
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voortgang van ‘sociale programma’s’ en projecten, over hete hangijzers maar ook 

over wijkfeesten en ‘bloemetjesdagen’. Het wijkplatform is een goede gelegen-

heid om de juiste mensen te leren kennen, en om te achterhalen waar men zich 

zoal mee bezighoudt in deze ‘Vogelaarwijk’. 

De derde keer dat ik het wijkplatform bijwoon, mag ik aan tafel komen 

zitten. Ik heb tien minuten om mij voor te stellen, om iets te vertellen over het 

onderzoeksproject, en om uit te leggen wat mijn eigen onderzoek inhoudt. Ik leg 

uit dat mijn collega en ik willen onderzoeken ‘wat bewoners van elkaar en instel-

lingen nodig hebben om bereid en in staat te zijn om een bijdrage te leveren aan 

de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt’. Ik verwijs terug naar de woningcor-

poraties die het onderzoek mede financieren, en leg uit dat als wij een antwoord 

kunnen geven op onze onderzoeksvraag, die woningcorporaties meer succesvol 

sociale investeringen kunnen doen in krachtwijken. 

Mijn korte presentatie blijkt abstract. Een van de aanwezige bewoners 

genaamd Anton - een nogal mondige, directe en trotse Klarendaller - vraagt mij 

‘wat hebben de bewoners aan jouw onderzoek?’ Zonder hierover na te denken 

antwoord ik: ‘op korte termijn niets’. Er ontstaat enige hilariteit onder de aanwe-

zigen. Terwijl ik verbaasd om mij heen kijk, rolt Anton met zijn ogen en maakt 

wegwuifgebaren. Ik probeer de boel te redden door uit te leggen dat het een 

vierjarig onderzoeksproject betreft dat aanleiding moet geven tot een nieuw en 

beter lokaal beleid, en dat bewoners hier op de lange termijn dus baat bij heb-

ben. Maar er helpt geen lieve kind meer aan; Anton gelooft er allemaal niks van 

en de anderen blijven lachen. Nog maandenlang zal ik hieraan worden herin-

nerd (met name de wijkmanager laat geen kans onbenut). Toch blijkt mijn ‘trial 

by Anton’ een onverwacht positief effect te hebben: men vindt mij strategisch 

onhandig maar wel erg eerlijk. Het is de eerste stap in het opbouwen van een 

vertrouwensrelatie met mijn respondenten. 

Bijna anderhalf jaar lang woon ik vergaderingen bij van de bewonersgroep en 

het wijkplatform. In de eerste verkennende fase van het onderzoek levert dit 

zowel contacten op als een kijkje in de keuken van ‘sociale programma’s’. Maar 

naarmate het onderzoek zich meer en meer richt op de uitoefening van formele 

sociale controle, wordt duidelijk dat ik elders moet gaan luisteren, kijken en vra-

gen. Ik laat mijn oog vallen op zogeheten ‘overlasttafels’ of ‘pandjestafels’ in de 

wijken Klarendal, Geitenkamp en het Arnhemse Broek. Aan deze tafels wordt 

woningcorporatie, politie, zorg- en welzijnsinstelling en school. De bewoners zijn gerepresenteerd door 

een afvaardiging van de bewonersgroep. In het wijkplatform wordt onderhandeld en geïnformeerd over 

bestaande en toekomstige programma’s, projecten, activiteiten, initiatieven en voorzieningen. 

een lijst van zorgbehoevende, overlastgevende en criminaliserende personen 

en gezinnen besproken. In dit tweemaandelijkse (casus)overleg worden taken 

en verantwoordelijkheden tussen professionals van verschillende instellingen 

en organisaties afgestemd. Zij delen privacygevoelige informatie om snel een 

probleemdiagnose te kunnen stellen, te kunnen bepalen wat de juiste instel-

ling is om op te treden en om snel daadwerkelijk te kunnen optreden. Op hoog 

niveau vraag ik toestemming om de pandjestafels te mogen bijwonen. Deze toe-

stemming wordt verleend. Helaas weet degene die de tafel voorzit hier niets van 

(hetzelfde geldt voor de andere aanwezigen). 

Ik besluit niet op mijn strepen te gaan staan. In overleg met de voorzit-

ter van de pandjestafel Klarendal - mijn contactpersoon - kom ik op audiëntie; 

bij aanvang van de vergadering leg ik uit waarom ik de pandjestafel gedurende 

een jaar zou willen bijwonen en wat ik van plan ben met de informatie die zij in 

goed vertrouwen met elkaar delen. Nog voor men kan reageren op mijn verzoek, 

vertelt hij dat ik “helemaal uit Groningen” ben gekomen om dit te vragen. Ik 

weet niet of deze opmerking van doorslaggevend belang is geweest, maar men 

waardeert het wel. Wat zonder twijfel van doorslaggevend belang is geweest, is 

dat de meeste aanwezigen mij al langer kennen. Ik heb hen eerder gesproken, 

geïnterviewd of simpelweg vaak gezien tijdens andere overleggen. Men besluit 

dat ik voortaan mag aanschuiven als toehoorder. 

Tijdens deze pandjestafels gaat waardevolle informatie in sneltrein-

vaart over tafel; mijn tafelgenoten blijken over veel dossierkennis te beschikken. 

Tijdens de overleggen hoeven ze daarom maar te verwijzen naar een persoon, 

adres of voorval om elkaar duidelijk te maken waar zij het over hebben. Het 

verbaast mij vaak dat men precies weet welke familieleden waar wonen, onder 

welke omstandigheden zij leven, welke problemen zij hebben of voor anderen 

veroorzaken, en wat hieraan in het verleden is geprobeerd te doen. Ik beschik 

niet over deze dossierkennis, ook niet na het lezen van de verslagen die de afge-

lopen jaren zijn gemaakt. Tijdens de overleggen maak ik daarom zoveel mogelijk 

aantekeningen in een notitieblok. Ik concentreer mij op de toedracht die men 

geeft van specifieke voorvallen, de omstandigheden die hieraan vooraf gingen, 

en de acties die hierop zijn genomen. Daarnaast concentreer ik mij op uitspraken 

over andere professionals of instellingen; uitspraken die mij een indicatie geven 

van vertrouwensvormen. Na afloop van de overleggen vul ik zo snel mogelijk 

mijn aantekeningen aan met observaties of indrukken die ik niet eerder kon op-

schrijven. Vaak doe ik dit in de trein terug naar Groningen. 

Gaandeweg neem ik een steeds actiever deel aan de tafel, mede op 

initiatief van mijn respondenten. De voorzitter vraagt mij bijvoorbeeld geksche-

rend een keer of ik misschien ditmaal het verslag wil maken. Ik antwoord dat 
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ik dat graag wil doen; het biedt mij immers een legitieme reden om tijdens de 

vergadering om aanvullingen en verheldering te vragen. Ik doorspek mijn ver-

slagen doelbewust met veelzeggende citaten in de hoop een reactie teweeg te 

brengen. Naarmate de tijd vordert, stel ik ook vaker vragen over ontwikkelingen 

en achtergronden van bepaalde cases en de acties die zijn genomen - of juist zijn 

uitgebleven. Een aantal deelnemers laat geregeld blijken dat zij het ‘gezond’ of 

‘handig’ vinden dat ‘iemand van buiten kritische vragen stelt’. 

 De beschrijvingen die ik hierna geef van de wereld waarin professionals 

zich bewegen, komen voort uit het veldonderzoek dat ik in drie achterstandswij-

ken heb verricht. Het veldonderzoek bestaat enerzijds uit interviews met profes-

sionals over de ontwikkeling van leefbaarheid- en veiligheidsinterventies in het 

kader van het krachtwijkenbeleid dat onder gemeentelijke regie is ontwikkeld en 

uitgevoerd. Daarbij zijn ook beleidsplannen en projectvoorstellen geanalyseerd, 

en zijn bijeenkomsten bijgewoond waar deze plannen en voorstellen worden 

voorgelegd aan zowel professionals als bewoners. Het veldonderzoek bestaat 

anderzijds uit observaties van en interviews over de uitvoering van deze leef-

baarheid- en veiligheidsinterventies. Onderzocht is een aantal overlegvormen 

waaraan professionals deelnemen die gezamenlijk acties moeten ondernemen 

op personen of gezinnen die overlastgevend of crimineel gedrag vertonen: per-

sonen of gezinnen die – soms langdurig en stelselmatig – overlast veroorzaken 

voor andere bewoners, hen pesten of treiteren en soms zelfs fysiek geweld toe-

passen. Omdat geen van deze bronnen afzonderlijk een volledig beeld geven, 

put ik uit alle drie om in dit hoofdstuk te kunnen beschrijven hoe wijkactieplan-

nen worden ontwikkeld en hoe met de uitvoering van interventies wordt beoogt 

om de problemen van leefbaarheid en veiligheid in Arnhemse krachtwijken aan 

te pakken. Hoewel de beschrijving van dit proces en die problemen betrekking 

hebben op alle vier Arnhemse krachtwijken, zijn de meeste observaties en cita-

ten opgetekend in de wijk Klarendal waar ik van meet af aan de meeste tijd heb 

doorgebracht.

4.2 Lokale instellingen en organisaties

In deze paragraaf bespreek ik de ontwikkeling van een wijkactieplan. Achtereen-

volgens beschrijf ik welke professionals van welke instellingen en organisaties 

hierbij zijn betrokken, hoe zij hun samenwerking vormgegeven, en wat zij ver-

wachten van het wijkactieplan. Ik begin deze paragraaf met een etnografische 

beschrijving om een sfeerindruk te geven van het onderzoeksveld en om belang-

rijke thema’s te introduceren. 

Observaties van een druk bezochte avond 

In oktober 2008 ben ik op een dinsdagavond aanwezig bij de presentatie van een 

concept wijkactieplan. Vanavond kunnen wijkbewoners hun stem doen gelden: 

zij kunnen het concept becommentariëren, bekritiseren en aanvullen. Het zal 

daarna worden aangepast tot een uitvoeringsplan. De avond is georganiseerd in 

een zojuist gereedgekomen gebouw dat moet fungeren als ‘het nieuwe hart van 

de wijk’. Het is een drukbezochte avond: naar schatting zijn aanwezig 100 bewo-

ners en 75 professionals en bestuurders. Ik verwacht deze avond veel kritiek te 

horen op de ontwikkeling van het wijkactieplan. In de voorafgaande maanden is 

bij mij namelijk het beeld ontstaan dat het wijkactieplan onder grote tijdsdruk 

is samengesteld zonder noemenswaardige inspraak van bewoners. Tijdens eer-

dere vergaderingen is hierop gezinspeeld door sommige professionals en ac-

tieve bewoners. Er is voorspeld dat bewoners teleurgesteld en kwaad zullen zijn 

omdat zij niet of nauwelijks konden meepraten. 

De wethouder opent de bijeenkomst. Hij herinnert iedereen aan de bedoeling 

van deze avond en stelt dat de ideeën voor het wijkactieplan “overal en nergens 

vandaan zijn gehaald”. Tot mijn grote verbazing maken bewoners geen opmer-

kingen over het vermeende gebrek aan inspraak. ‘Nee, althans niet voor de mi-

crofoon’ reageert een professional naast mij als ik mijn verbazing laat blijken. 

Uit de zaal klinken wel kritische geluiden als: ‘niet lullen maar poetsen’, maar 

over het algemeen is de stemming goed. Gedurende de avond zie ik bewoners 

handen schudden met de wethouder en ook met de directeur van de woningcor-

poratie die in deze wijk de meeste huizen bezit.  

Verspreid over de ruimte staan vijf grote kartonnen borden, eentje voor 

elk van de thema’s wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Op deze bor-

den staat in het kort geschreven wat de beleidsvoornemens zijn, en naast ieder 

bord staat een professional om geïnteresseerden te woord te staan. Ik ga bij het 

bord met het thema veiligheid staan luisteren wat bewoners zeggen. De meesten 

spreken hun waardering uit over wat er op het bord staat geschreven. Het betreft 

voornamelijk maatregelen voor meer ‘toezicht op straat’ door wijkagenten en 

‘bijzonder opsporingsambtenaren’ (BOA) en ‘wijktoezichthouders’
8
. Daarnaast 

moet de jeugd ‘actief worden aangesproken’ en moeten ‘enge plekken in kaart 

worden gebracht’. 

De belangrijkste aanvulling die bewoners maken betreft de ‘politie-

huiskamer’. Dat is een politiepost die deels is ingericht als een huiskamer om 

bewoners meer privacy te bieden als dit nodig is. In de huiskamer worden zij 

8  Zij zijn in dienst van de gemeente Arnhem, respectievelijk de afdeling Handhaving en de afdeling 

Toezicht en Preventie.



86 Een kwestie van vertrouwen 87 Van probleemwijk naar krachtwijk

- met een kop koffie - op hun gemak gesteld om hen uiteindelijk meer bereid 

te vinden hun verhaal of aangifte te doen. Tien jaar geleden is de huiskamer 

bewust geplaatst op zicht- en loopafstand van de ‘drugsdriehoek’ waar de pro-

blemen het grootst waren. Het betrof een concentratie van 1) een straathoek met 

coffeeshops, straatdealers en verslaafden die voor veel overlast en criminaliteit 

zorgden, 2) een zijstraat waar zich veel voorvallen voordeden van overlast en 

criminaliteit, en 3) het nabijgelegen treinstation dat kort geleden nog ‘het der-

de drugsdistributiecentrum van Nederland’ wordt genoemd. Uit de gesprekken 

maak ik op dat bewoners de huiskamer een belangrijke voorziening vinden. Zij 

zijn ontevreden omdat velen de afgelopen twee jaar voor een dichte deur heb-

ben gestaan
9
. Bovendien is er recent onduidelijkheid bestaan over het voortbe-

staan van de politiehuiskamer
10

. Bewoners willen dat het behouden blijft en dat 

de openingstijden worden gehanteerd. Zij willen de wijkagenten op één plek in 

hun wijk kunnen bereiken om niet ‘helemaal naar het hoofdkantoor’ in een an-

dere wijk te hoeven gaan. Daarbij denken zij dat de locatie van de huiskamer de 

wijkagenten in staat stelt om zichtbaar en snel aanwezig te zijn waar en wanneer 

dit nodig is.   

Ik hoor bewoners in een adem vragen om een hardere aanpak van 

drugsoverlast en -criminaliteit. Volgens hen is de situatie wel verbeterd nadat 

tweederde van de coffeeshops is gesloten
11

. Het aantal straatdealers en gebrui-

kers is teruggedrongen, maar coffeeshop bezoekers veroorzaken nog steeds ver-

keers- en geluidsoverlast. Deze overlast vindt plaats tussen de straathoek waar 

nu nog vijf coffeeshops zitten en het treinstation. Passanten en bewoners durven 

niet of nauwelijks iets van te zeggen van een dubbel geparkeerde auto uit angst 

een klap te krijgen of van de fiets te worden gereden. 

Als de inspraakronde ten einde loopt, ga ik terug naar het kartonnen veiligheids-

bord om aan de woordvoerster te vragen of bewoners - naast het verzoek om 

extra toezicht en controle - misschien ook suggesties hebben aangedragen voor 

interventies waarin zijzelf een actieve rol willen spelen. Het antwoord van de 

9  Uit interviews met de wijkagenten blijkt dat zij worden ingezet voor noodhulpdiensten en bij evene-

menten, dat de politie kampt met een ‘capaciteitsprobleem’ (een personeelstekort, maar ook verplichte 

interne opleidingstrajecten en ziekteverzuim) en dat de interim korpsleiding verlangt de wijkagenten 

‘terugkeren naar hun kerntaak: boeven vangen’.

10  Enerzijds is dit een praktische kwestie van huisvesting. Omdat het pand waarin de huiskamer is 

gevestigd in de nabije toekomst wordt gerenoveerd, moet er voor vervangende huisvesting worden 

gezorgd. Anderzijds wordt de politiehuiskamer een politieke gevoelige aangelegenheid wanneer het 

gerucht de ronde doet dat de korpsleiding en de korpsbeheerder de huiskamer willen sluiten. Dit (hard-

nekkige) gerucht leidt tot grote onrust.

11  Deze coffeeshops zijn gesloten op last van de burgemeester nadat de wijkagenten handel in hard-

drugs hebben vastgesteld.

woordvoerster is ontkennend. Zij stelt dat de meeste bewoners zich niet willen 

inzetten voor de wijk en überhaupt niet geïnteresseerd zijn in de wijk.

Vergaderdrukte

De hierboven beschreven bijeenkomst is een van de vele waarop bewoners 

worden geïnformeerd over en betrokken bij de voortgang van het wijkactieplan. 

Daarnaast worden ook ‘buurtgesprekken’ georganiseerd over het wijkactieplan, 

en is de uitvoering van het plan jaarlijks enkele keren het onderwerp van de 

vergadering bij de bewonersgroep en het wijkplatform. In de wijkkrant wordt ge-

regeld bericht over de gang van zaken, en wordt hiervan ook in de wijkwinkel ver-

slag gedaan op een fotowand. Het doel van dit alles is om daarmee het draagvlak 

ervan onder bewoners te vergroten.

Achter de schermen wordt ook door professionals druk vergaderd over 

het wijkactieplan. Professionals in dienst van de gemeente, woningbouwcorpo-

raties, politie, zorg- en welzijnsinstellingen (waaronder jongerenwerk en jeugd-

zorg) en scholen, maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van reeds bestaande 

overlegstructuren omdat zij vinden dat er al genoeg wordt vergaderd. De reeds 

bestaande overlegstructuren betreffen drie zogeheten wijktafels. Aan de sociale 

tafel
12

, fysieke tafel
13

 en economische tafel
14

 worden de problemen van leefbaar-

heid en veiligheid geïnventariseerd,  en worden hierop in te zetten interven-

ties geselecteerd. Een belangrijke rol is weggelegd voor de wijkmanager - een 

professional die de positie inneemt tussen gemeente en bewoners. Hij draagt 

er zorg voor dat het wijkactieplan in conceptvorm ‘naar de wijk wordt vertaald’ 

waarna bewoners hun stem erover kunnen laten horen. 

De gemeente Arnhem voert formeel de regie over het krachtwijkenbe-

leid
15

. Het is haar taak om de voortgang te bewaken en om andere lokale instel-

lingen en organisaties (hierna: instellingen) daarbij als partners te betrekken - 

met inachtneming van hun eigen verantwoordelijkheid
16

. Het opstellen van een 

wijkactieplan is een eerste daad van regie. Hierin maakt de gemeente duidelijk 

welke doelen zij stelt en hoe zij dit samen met de partners bewerkstelligt. Hier-

12  De sociale tafel richt zich op onderwijs, en zorg en welzijn - met name van ouderen en jongeren, en 

op het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk.   

13  De fysieke tafel richt zich op het onderhouden en het verfraaien van de openbare ruimten in de wijk.

14  De economische tafel richt zich op ‘het toeleiden naar werk’ van werkloze en uitkeringsgerechtigde 

bewoners, en op het stimuleren van economische bedrijvigheid in de wijk.

15  De afspraken hierover tussen de gemeente Arnhem en het Rijk zijn op 31 mei 2008 vastgelegd in 

een charter. Het charter is ondertekend door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie en door Het 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem. 

16  Deze instellingen en organisaties hebben, naast de gezamenlijke inspanningen, ieder hun eigen 

taken en verantwoordelijkheden om de krachtwijken leefbaar en veilig te maken.



88 Een kwestie van vertrouwen 89 Van probleemwijk naar krachtwijk

op wordt toegezien door het ‘kernteam’ dat wordt voorgezeten door de program-

maleider krachtwijken van de gemeente Arnhem
17

. 

Probleemwijk, krachtwijk en wachtwijk

‘Krachtwijk’ is een nieuwe benaming voor wat eerst ‘probleemwijk’ werd ge-

noemd. In de publicatie Actieplan Krachtwijken. Van Aandachtswijk naar Kracht-

wijk (Ministerie van VROM, juli 2007) staat vermeld dat de benaming krachtwijk 

is gekozen omdat het ‘meer recht doet aan de werkelijkheid’ dan probleemwijk 

en omdat ‘het terugleggen van de kracht bij de bewoners centraal staat’. De be-

naming probleemwijk roept in Arnhem weerstand op onder professionals die 

zich bezighouden met de ontwikkeling van wijkactieplannen. Ten eerste is de 

benaming probleemwijk politiek gevoelig. De professionals weten dat bewoners 

het vervelend vinden wanneer hun wijk als zodanig wordt bestempeld. Het gaat 

dan om bewoners die naar tevredenheid in de wijk wonen, of die weinig weet 

hebben van de maatschappelijke problemen. Vooral bewoners die zich actief 

inzetten voor de wijk voelen zich tekortgedaan door de term probleemwijk. Ten 

tweede miskent de benaming probleemwijk de vooruitgang die in deze wijken 

volgens de professionals is geboekt. Een opbouwwerker stelt dat de gepleegde 

interventie van de afgelopen jaren zin heeft gehad – ‘het is niet meer een totale 

probleemwijk’
18

. Het samenleven in zijn wijk sterk is verbeterd. Dit hoort hij ook 

van mensen die een woning hebben gekocht, en er nu een jaar of twee wonen. 

‘Zij zeggen: “ik heb een hoop zien veranderen, ik voel me op straat veiliger, de 

sfeer in de wijk is anders”’. 

De professionals kunnen zich beter vinden in de benaming krachtwijk. 

Deze benaming verwoordt hun hoop dat de ingezette vooruitgang zal worden 

‘geborgd’ door de wijkactieplannen. Borging is van belang omdat de wijken nog 

steeds ‘kwetsbaar’ zijn. Tot op heden ontbreekt het volgens de professionals 

17  Het kernteam bestaat uit ‘middle managers’. De programmaleider krachtwijken (gemeente Arnhem) 

is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het wijkactieplan en de uitvoeringsplannen die daarvan 

zijn afgeleid. Naast de programmaleider gaat het om de wijkmanager (gemeente Arnhem), opbouwwer-

ker (zorg en welzijnsinstellingen) en een manager van een woningcorporatie. De wijkprogrammaleider 

is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het wijkactieplan en de uitvoeringsplannen die daarvan 

zijn afgeleid. De ‘stuurgroep’ volgt dit, onder leiding van de wethouder, op een grotere afstand. De 

stuurgroep bestaat uit ‘portefeuillehouders’. Naast de wethouder gaat het om de programmamanager 

krachtwijken, en om directeuren van woningbouwcorporaties.

18  In het wijkactieplan is te lezen over het problematische verleden van deze wijk. “Ondanks uitge-

breide stadsvernieuwing in de jaren zeventig raakte de wijk in de afgelopen decennia behoorlijk in het 

slop. In toenemende mate maakten criminelen de dienst uit en bepaalden drugshandel, verloedering in 

de openbare ruimte en teloorgang van de ooit rijkelijk met winkels gevulde assen van de wijk het straat-

beeld”. Eind jaren negentig is voor bewoners de maat vol, en nemen zij het initiatief tot een programma 

waarmee ‘zichtbare successen zijn behaald’. Volgens het Wijkactieplan is sindsdien het vertrouwen van 

bewoners in de gemeente, woningcorporatie en politie hersteld. 

aan borging. Dat wil zeggen: interventies die resultaten hebben geboekt, worden 

niet verlengd of herhaald en sterven een zachte en geluidloze dood. Het gevolg 

is dat ‘alles weer als een plumpudding in elkaar zakt’ en men na een halfjaar 

weer van voren af aan kan beginnen. Professionals grijpen de wijkactieplannen 

daarom aan als een kans om geliefde interventies te verlengen of herhalen
19

. 

Een wijkmanager in dienst van de gemeente Arnhem zegt hierover: ‘wat goed is, 

is goed. En dat moet je vooral houden. Je moet alleen dingen doen die werken, 

en afgaan op de lokale kennis’. Het is daarom niet verwonderlijk dat de profes-

sionals aanvankelijk opgetogen zijn over de ‘Vogelaargelden’. Een opbouwwer-

ker vertelt dat de wijkaanpak van toenmalig minister Vogelaar in april 2007 heel 

spectaculair is gepresenteerd. Tijdens de wijkentoer is de minister op bezoek 

geweest en zijn er gesprekken gevoerd over zaken die ‘breed’ zouden worden 

aangepakt en waarover concrete afspraken met gemeenten zouden worden ge-

maakt: problemen omtrent jongeren, wonen en werk. ‘2,6 miljoen was er beloofd 

- dat is een enorm bedrag’. 

Begin 2008 dreigen professionals hun vertrouwen erin te verliezen dat 

het benodigde geld om succesvolle, geliefde interventies te borgen er werkelijk 

komt. Tijdens vergaderingen wordt meesmuilend gesproken van ‘wachtwijken’ 

omdat ‘het alsmaar duurt voor er wat gebeurt’ (aldus een woonconsulent van een 

woningcorporatie). De onderhandelingen tussen de minister en de woningbouw-

corporaties over de financiering van de wijkaanpak verlopen dan moeizaam. On-

der de professionals in Arnhem is grote onduidelijkheid ontstaan over de Voge-

laargelden. Het is hen niet duidelijk wie er wanneer en wat gaat bijdragen aan de 

uitvoering van de wijkactieplannen. Dit verontrust vooral degenen die betrokken 

zijn bij de wijkactieplannen. Zij vrezen voor de uitvoering van de reeds ontwik-

kelde plannen. Een wijkmanager zegt dat de financiering nog niet is geregeld, en 

dat hij geen idee heeft hoe de uitvoering van het actieplan betaald zal worden. 

De opbouwwerker vertelt dat er in het wijkactieplan veel punten staan die direct 

uitgevoerd kunnen worden. 

‘Ja, dus we hadden er wel verwachtingen van. Maar nu…  geen idee. De gemeente 

Arnhem heeft gelukkig gezegd dat wij tot juni van dit jaar 100.000 euro krijgen om 

het programma voort te zetten. We hadden erop gerekend dat die Vogelaargelden 

kwamen, maar die Vogelaargelden kwamen niet. Dus tot juni hebben we dan dat 

extra geld maar wat er daarna gebeurt, geen idee.’        

19  De berichtgeving in de media over Vogelaargelden en wijkactieplannen richt zich daarentegen meer 

op de ‘extra impuls en intensivering’ van het bestaande beleid dat tot op heden onvoldoende effect 

heeft gesorteerd.
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In deze paragraaf heb ik beschreven wie er betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

een wijkactieplan, hoe zij hun samenwerking vormgegeven, en wat zij verwachten 

van het wijkactieplan. We hebben gezien dat het wijkactieplan onder regie van 

de gemeente wordt ontwikkeld en dat tientallen professionals van verschillende 

lokale instellingen en organisaties hierbij zijn betrokken. Om de vergaderdrukte 

niet onnodig te vergroten, maken zij gebruik van reeds bestaande overlegstruc-

turen. Vooral beleidsuitvoerende professionals hopen dat het wijkactieplan de 

vooruitgang die reeds is geboekt in de wijk, zal ‘borgen’. Alle professionals ma-

ken zich zorgen over de financiering van het wijkactieplan die op losse schroeven 

lijkt te staan. 

4.3 Problemen van leefbaarheid en veiligheid

In deze paragraaf beschrijf ik wat de leefbaarheid- en veiligheidsproblemen van 

Arnhemse krachtwijken zijn, enerzijds in de ogen van beleidsmakende profes-

sionals die gezamenlijk een wijkactieplan ontwikkelen, en anderzijds in de ogen 

van beleidsuitvoerende professionals die werkelijk acties moeten ondernemen 

op overlastgevend of crimineel gedrag. 

Observaties bij een wijkactieplan

De wijkactieplannen moeten zijn toegespitst op de dominante problematiek in 

de wijk. In de Arnhemse krachtwijken is veiligheid ‘vanuit bewonerszijde’ een 

van de meest genoemde onderwerpen
20

. In het uitgewerkte wijkactieplan wordt 

als meest belangwekkende veiligheidsprobleem genoemd dat delen van buur-

ten zich kunnen onttrekken aan de samenleving door het langdurig ontbreken 

van consequente handhaving. Hier zijn ‘eigen regels en normen ontstaan en 

zijn mensen niet meer bereid en in staat om anderen aan te spreken dan wel 

de overheid in te lichten over wat zij in hun woonbuurt zien gebeuren’. Ook al 

lijkt het probleem beperkt tot ‘hooguit enkele tientallen’ personen of gezinnen, 

zijn zij wel in hoge mate verantwoordelijk voor de overlast en/of criminaliteit 

in de wijk. De doelstelling van het wijkactieplan is dat het weer gewoon moet 

worden om elkaar en de met elkaar afgesproken regels te respecteren. Wie dit 

respect niet kan opbrengen, ook niet na er langdurig en consequent op te zijn 

aangesproken, zal daarvan de gevolgen moeten ondervinden. Hiermee komt het 

wijkactie plan tegemoet aan bewoners die tijdens een inspraakavond vragen 

20  Volgens één wijkactieplan zijn bewoners zelfs van mening dat ‘(het gevoel van) veiligheid een kern-

voorwaarde is voor het doen welslagen van alle andere plannen in de wijk’.

om een ‘hardere aanpak’ van extra toezicht en controle. Tijdens deze inspraak-

avond hebben bewoners kenbaar gemaakt dat zij de voorziening ‘politiehuiska-

mer’ hiertoe onmisbaar achten, met name voor de aanpak van drugsoverlast en 

-criminaliteit. In het wijkactieplan wordt het voortbestaan van de huiskamer als 

eerste genoemd. Wijkagenten die ‘effectiever in de wijk aanwezig zijn’ worden 

als tweede genoemd. 

Hoe worden de probleem van leefbaarheid en veiligheid verder toege-

licht in het wijkactieplan? Het betreft volgens professionals geen ‘harde bedrei-

gende situaties’ maar veeleer situaties waarin sprake is van overlast, vervuiling 

en waarin regels niet worden gehandhaafd. Deze situaties versterken onveilig-

heidsgevoelens en dragen er daarmee aan bij dat bewoners zich ongemakkelijk 

en niet thuis voelen in hun eigen woonomgeving. Volgens professionals ervaren 

bBewoners vooral overlast van groepen hangjeugd en - jongeren ‘met een sub-

cultuur van weinig leren, weinig werken en over veel geld willen beschikken’
21

. 

Daarnaast worden vervuiling van de woonomgeving en leegstand van winkel-

panden gerekend tot het veiligheidsprobleem. Vervuiling en leegstand hebben 

volgens het wijkactieplan een negatieve invloed op de uitstraling van de wijk en 

doen bewoners zich achtergesteld voelen bij andere burgers en andere delen 

van de stad. Tevens draagt deze leegstand bij aan rondhangen en het veroorza-

ken van overlast. 

 Wie meer te weten wil komen over probleem van leefbaarheid en veilig-

heid in krachtwijken, moet terecht bij beleidsuitvoerende professionals. Zij kun-

nen de problemen niet alleen benoemen, maar kunnen vaak ook gedetailleerd 

uitleggen welke gedragingen, voorvallen, personen of gezinnen een bedreiging 

vormen voor de leefbaarheid en veiligheid. Ook kunnen zij als zelfverklaarde 

‘ervaringsdeskundigen’ uitleggen wat de achtergronden zijn van deze proble-

men. Tijdens interviews en vergaderingen komt keer op keer naar voren dat de 

problemen in krachtwijken vooral bestaan in ‘slechte straten’ waar soms wel vijf  

‘moeilijke gevallen’ op kleine afstand van elkaar wonen.

Slechte straten en moeilijke gevallen

Al wordt beleid ontwikkeld voor de wijk als bestuurlijke eenheid, professionals 

21  In het wijkactieplan van twee andere wijken wordt gesignaleerd dat steeds jongere kinderen zich 

bezighouden met licht criminele activiteiten (waaronder inbraken in garages). Dit versterkt de onveilig-

heidsgevoelens – vooral onder ouderen. Een gemeentenota vermeldt dat het goed gaat met het grootste 

deel van de jongeren in Arnhem. Echter, een relatief klein deel vraagt extra aandacht en zorg. Het betreft 

de ‘risicojeugd 12 min en 12 plus’: kinderen jonger dan twaalf jaar en jongeren ouder dan twaalf jaar 

die crimineel, gewelddadig en overlastgevend gedrag vertonen. “Hun delicten bestaan voornamelijk 

uit vandalisme, diefstal en geweld (met name openlijke geweldpleging)”. Bron: nota gemeente Arnhem 

Hoofdlijnen Integraal veiligheidsbeleid 2008 – 2011 deel 1.
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weten dat in werkelijkheid de meeste en grootste problemen van leefbaarheid 

en veiligheid zich voordoen in een aantal buurten of straten. ‘Echte probleem-

wijken’ bestaan niet in Arnhem, aldus een projectmanager van een zorg- en wel-

zijnsinstelling. ‘Waar het om gaat is dat er een aantal gebieden zijn waar de men-

sen met fout gedrag wonen. Daar komt het eigenlijk op neer’. Een opbouwwerker 

stelt dat er in zijn wijk aantal straten zijn ‘waar nog wel het nodige speelt’. Hij en 

andere professionals weten dit uit eigen waarneming maar horen het ook van 

bewoners. Een projectleider van een woningcorporatie geeft uitleg: 

‘Wij hebben geconstateerd dat daar overlast is, dat er irritatie is, dat daar toch ook 

regelmatig politie acties zijn omdat er van alles en nog wat gebeurt. Ik zeg wel eens 

gekscherend dat als ik mijn autobanden kwijt ben dat ik daar ga zoeken, bij wijze 

van spreken. Dus er gebeurt van alles en nog wat waar wij signalen van krijgen, 

waar meldingen van krijgen. En het aantal is toch behoorlijk hoog voor zo’n klein 

straatje.’

In ‘slechte’ straten worden volgens professionals de meeste en/of meest ernstige 

voorvallen van overlast en criminaliteit vooral veroorzaakt door personen met 

psychische en/of verslavingsproblemen. Dit zijn de ‘moeilijke gevallen’ die in 

hun eigen woning of directe woonomgeving langdurig en stelselmatig overlast-

gevend of crimineel gedrag vertonen, of die anderszins zorgwekkend gedrag ver-

tonen waardoor zij een gevaar zijn voor zichzelf en/of hun kinderen. Hun bestaan 

wordt overheerst door een ‘opeenstapeling van persoonlijke problemen achter 

de voordeur’. Het gaat naast psychische en verslavingsproblemen ook om gebro-

ken huwelijken, opvoedingsonkunde, werkloosheid en schuldenlast.

Professionals benadrukken dat de concentratie van moeilijke gevallen 

in slechte straten tot extra problemen leidt. Zo zegt een wijkagent mismoedig 

‘als je maar genoeg ratten bij elkaar zet dan vreten ze elkaar op’. Hij noemt een 

straat met moeilijke gevallen waar geen normaal gezin tussen lijkt te zitten. In 

sneltreinvaart somt hij op wat voor soort bewoners er zitten. In het hoekhuis 

woont een vrouw met psychische problemen. Ze zet de verwarming altijd op 25 

graden of hoger. In de woning daaronder hangt een poster voor het raam met 

de tekst ‘meer zon minder politie’. Er woont ‘één of ander kraakfiguur’. De wijk-

agent vertelt dat de meeste bewoners zich pas vroeg in de middag laten zien 

omdat zij niet vroeg hoeven opstaan (zij zijn werkloos). Professionals vatten de 

arbeidssituatie van bewoners in slechte straten vaak samen met de opmerking 

dat hier de uitkering van vader op zoon overgaat. Als het weer redelijk is, laten 

veel bewoners hun voordeuren openstaan en spelen kinderen vaak tot ‘s avonds 

laat buiten. Dat klinkt mooier dan het is omdat het vaak ontbreekt aan ouderlijke 

toezicht. De ouders zijn niet aanwezig of niet aanspreekbaar (omdat zij dronken 

zijn of anderszins onder invloed). De kinderen worden aan hun lot overgelaten 

en zwerven door de wijk. Zo zag de wijkagent onlangs ’s avonds laat een meisje 

van negen of tien jaar oud in haar pyjama op de stoep staan. Toen hij haar aan-

sprak, wees zij een gebroken fles die voor het voorwiel van de politieauto lag. De 

wijkagent vertelt dat hij aangenaam verrast was door de behulpzaamheid van het 

meisje. Dat had hij in deze straat niet verwacht.

De wijkagent laat mij ook de achterpaden en brandgangen zien achter 

de huizen in deze straat (hij heeft een loper voor de hekken van gegalvaniseerd 

staal die de woningcorporatie er heeft geplaatst). Een aantal bewoners heeft 

bouwafval en grofvuil over de eigen schutting in de brandgang gekieperd. De 

achtertuinen zijn klein en bijna zonder uitzondering volgebouwd met ‘illegale 

tuinhuisjes’, overkappingen, pergola’s. Aan een aantal achtergevels zijn grote 

ijzeren stellages bevestigd waaraan schotelantennes hangen. Hier en daar be-

speurt de wijkagent fietsen en brommers die vermoedelijk zijn gestolen. Hij no-

teert de kentekens en vertelt met smaak dat hij een paar maanden geleden een 

middag ‘gepost’ heeft op het platte dak van de garages om twee jongens uit de 

straat te betrappen met een gestolen brommer. In deze straat wonen volgens 

de wijkagent geen ‘zware criminelen’. Maar in een andere straat in dezelfde wijk 

is dat wel het geval. Daar woont een man die andere bewoners intimideert en 

zelfs fysiek geweld aandoet. Daarmee houdt hij hen onder de duim. Volgens 

de wijkagent ziet of hoort daarom niemand iets wanneer de man in eigen straat 

‘zaken doet’.  

 De problemen van leefbaarheid en veiligheid in de wijk vertonen een 

golfbeweging; soms is het maanden rustig in de wijk en dan wordt het opeens 

weer erg druk. Deze golfbeweging wordt veroorzaakt door seizoensinvloeden. 

Een groot aantal bewoners is voor het besteden van vrije tijd en vakantie aange-

wezen op de eigen buurt. In sommige straten zitten zij overdag en ‘s avonds in 

de voortuin, en bij gebrek aan een voortuin op de stoep voor het huis. In slechte 

straten gaat dit gaat meestal gepaard met tafels en stoelen, met drank en mu-

ziek (de stereo gaat aan en de ramen gaan open) en soms zelfs met opblaasbare 

zwembaden. Hierdoor ontstaan spanningen, kleine ergernissen of ‘irritaties’, 

vooral wanneer de gezelligheid ’s zomers vaak tot één uur ‘s nacht doorgaat. 

Volgens professionals wordt dit vanzelf opgelost als men elkaar van gezicht kent, 

of elkaar tot dezelfde groep rekent
22

. Maar meestal escaleert de situatie als be-

22  Volgens professionals maken bewoners onderscheid tussen drie groepen wijkbewoners: de oorspronkelijke 

bewoners, de allochtonen en de witte import. De eerste groep woont hun hele leven in de wijk - en idealiter geldt 

hetzelfde voor hun ouders.  De tweede groep bestaat uit niet-westerse immigranten die eind jaren zeventig in de 

wijk komen wonen. De derde groep bestaat uit studenten, kunstenaars en hoog opgeleide tweeverdieners..
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woners elkaar op een onbehouwen, confronterende manier duidelijk maken dat 

zij overlast ervaren. Op deze manier leidt geluidsoverlast in slechte straten tot 

grotere spanningen en ruzies. 

Een woonconsulent vertelt over een slechte straat waar de situatie om-

trent het ‘buitenzitten’ zich ‘structureel’ voordoet. De woningcorporatie heeft in 

samenwerking met het opbouwwerk de bewoners om tafel geroepen. Het is de 

bedoeling om samen afspraken te maken over het buiten zitten. Enerzijds is de 

woonconsulent verbaasd dat bijna de helft van de bewoners komt opdagen. An-

derzijds verbaast zij zich over hoe die gesprekken gaan: 

‘dat wil je gewoon niet weten. Ik ben wel wat gewend maar dit is echt….schreeuwen. 

Dat is de normale manier van communiceren voor die mensen. Ja dat gaat wel met 

humor en lachen maar zo bot en zo grof”. 

De woonconsulent vertelt dat deze omgangsvormen voor de meeste bewoners 

normaal zijn, maar door een enkeling als bedreigend worden ervaren. Zo heeft zij 

tijdens het gesprek met buikpijn moeten kijken naar een van de bewoners - ‘een 

hele keurige meneer’ - die tegen zijn buurman die op dat moment het (hoogste) 

woord voert, zegt ‘jij draait altijd keihard muziek maar ik durf jou niks te zeggen 

want dan krijg ik een grote bek terug’. Zijn buurman reageert ‘ah, dat moet je 

gewoon doen man, je moet gewoon op de muur kloppen en effe langskomen’. De 

woonconsulent geeft aan dat zij op zo’n moment het gevoel krijgt dat zij die mid-

dag iets heeft bereikt, al is het maar een druppel op de gloeiende plaat. 

Terwijl eerder is gebleken dat beleidsmakende professionals overwegend opti-

mistisch zijn over de situatie in de wijk (de benaming probleemwijk roept weer-

stand bij hen op), zijn beleidsuitvoerende professionals overwegend minder 

optimistisch over de situatie in slechte straten. De wijkagenten vinden dat de 

slechte straten zelfs achteruitgang vertonen: zij zien ‘een groot verloop onder 

bewoners, onderlinge conflicten, vervuiling en de aanwezigheid van een aantal 

asociale gezinnen die binnen deze straten zeer dominant aanwezig zijn’.

 Wanneer professionals vertellen over de achtergronden van overlast-

gevend en crimineel gedrag in slechte straten, blijkt dat zij de bewoners niet 

alleen beschouwen als slachtoffers van hun multi-probleemsituatie. Deze be-

woners vertonen ook weloverwogen en doelbewust overlastgevend en crimineel 

gedrag. Een woonconsulent vertelt dat er in een bepaalde slechte straat tussen 

de vier en zes herriemakers zitten die veel problemen geven en daar ‘de boel 

regeren’. Deze ‘herriemakers’ treiteren, intimideren en dagen anderen uit om 

hun gram te halen of om hun macht te doen gelden. Vooral wie er in hun ogen 

niet bijpast - veelal mensen die recent in de buurt zijn komen wonen - wordt 

uitgelachen, uitgescholden, gepest, getreiterd en zelfs fysiek geweld aangedaan. 

De woonconsulent vertelt over een bewoonster die door deze groep niet wordt 

geaccepteerd: 

‘Deze mevrouw is gewoon een heel ander type dan de meeste mensen die daar wo-

nen en ze past daar niet volgens de rest van de bewoners. Er worden eieren tegen de 

ramen gegooid, er komen mensen bij haar aan de deur die haar uitschelden. Haar 

schutting is met oud en nieuw in de fik gestoken en zo kunnen we nog wel even 

doorgaan met een hele reeks van klachten en verhalen over intimidatie’. 

De woonconsulent wordt vaker opgebeld door bewoners die haar over soortge-

lijke incidenten vertellen, maar die hiervan geen meldingen willen maken omdat 

ze soms anoniem willen blijven. De wijkagent beaamt dat deze situatie al jaren 

bestaat, dat nieuwkomers worden ‘geterroriseerd, geïntimideerd en gepest’ om 

te hen te dwingen zich aan te passen onder het motto: ‘Wij doen zo en doe maar 

mee.’ 

Volgens de wijkagent keert bijna de hele buurt zich tegen bewoners 

die nieuw of, anders zijn en zich niet willen aanpassen. De twee of drie gezinnen 

die daar de scepter zwaaien, beschikken over een groot netwerk in de wijk, ‘dus 

doen ze zelf niks en laten ze het anderen opknappen’. Maar bij de rest van de 

buurt gaat dat volgens hem niet van harte maar meer: ‘zo van “omwille van de 

goede vrede doen we wel mee maar in werkelijkheid willen we er niet bijhoren’”. 

Dat bewoners van slechte straten niet alleen worden beschouwd als slachtoffers 

van hun situatie, blijkt ook uit de manier waarop professionals over hen spreken 

als het welzijn van kinderen in het geding is. Naast ‘opvoedingsonmacht’ zinspe-

len professionals dan tevens op opvoedingsonwil. Zij vertellen over een slechte 

straat waar kinderen vaak tot ‘s avonds laat ongemoeid buitenspelen. Aan het 

eind van de straat is een basisschool met een schoolplein. De bewoners hebben 

aangegeven dat zij graag hun kinderen na sluitingstijd op het schoolplein zouden 

laten spelen. De schoolleiding is hiertoe bereid maar onder de voorwaarde dat 

bewoners zelf toezicht houden. De onderhandelingen tussen schoolleiding en 

bewoners zijn op dit punt stukgelopen. Een professional concludeert dat deze 

bewoners wel een grote mond hebben, maar geen zin hebben om iets te doen. 

In een beleidsstuk wordt gesteld dat de verantwoordelijkheid voor kinderen vol-

gens bewoners ophoudt bij de eigen voordeur. ‘De politie ziet toe op straat, de 

onderwijzer op school, de beroepskracht op het wijkcentrum’
23

. 

Uit het voorafgaande blijkt dat zowel beleidsmakende als beleidsuit-

23  Bron: Opgroeien in Klarendal. Een verkenning.
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voerende professionals de concentratie van moeilijke gevallen in slechte straten 

als de grootste bedreiging beschouwt voor de leefbaarheid en veiligheid in de 

Arnhemse krachtwijken. Bovendien frustreert deze concentratie de aanpak van 

deze problemen.

Drugspanden en spookhuizen

In het wijkactieplan van de krachtwijk waar ik veel tijd heb doorgebracht, worden 

drugsproblematiek en huisjesmelkers genoemd als bijzondere aandachtspun-

ten op het terrein van de criminaliteit
24

. Dit veiligheidsprobleem wordt echter 

niet toegelicht, noch de oorzaken of de voorgestelde aanpak ervan. Uit inter-

views, vergaderingen en oudere beleidsdocumenten blijkt dat deze wijk zich 

onderscheidt door een relatief groot aantal woningen waaruit drugs wordt ge-

deald, en een groeiend aantal panden dat illegaal wordt onderverhuurd. De 

eerder besproken sluiting van coffeeshops waar hard drugs werd gedeald, heeft 

er volgens de wijkagenten helaas ook toe geleid dat er nu hard drugs wordt ge-

deald vanuit woningen. Dit is zorgwekkend omdat bewoners overlast ervaren 

van drugsgebruikers die op straat rondhangen of de verkeerde bel gebruiken. 

De ‘drugspanden’ verschillen in uiterlijk niet van de aanpalende woningen. Vol-

gens de wijkagenten zijn de dealers degenen die de drugspanden huren van de 

woningcorporatie. Tot op heden kunnen de wijkagenten, in samenwerking met 

de woningcorporatie, slechts met grote moeite ‘voldoende dossier’ opbouwen. 

Enerzijds maken bewoners meestal geen meldingen van de ervaren overlast. 

Anderzijds hebben de wijkagenten onvoldoende tijd om ‘straatwerk’ te doen: 

het in burger observeren van vermeende drugspanden om een benodigd aantal 

drugsdeals te kunnen vaststellen. 

 ‘Spookhuizen’ zijn in het bezit van pandjesbazen of huisjesmelkers. Zij 

kochten deze panden de afgelopen jaren van een woningcorporatie die het wo-

ningbezit in de wijk wilde verkleinen. Dertig panden, verspreid over de wijk, zijn 

in handen gekomen van zogeheten ‘Turkse ondernemers’ die er ieder twee of drie 

bezitten. Zij hebben de woningen opgedeeld in kleine kamers of ‘slaaphokken’. 

Zij gebruiken een gat in de belastingwetgeving om grof geld te verdienen aan de 

verhuur hiervan aan mensen die nergens anders woonruimte (of een slaapplek) 

kunnen vinden. De gemiddelde huurprijs voor een kamer is 300 euro. Wie alleen 

het postadres wilt gebruiken om uitkeringsfraude te plegen, betaalt meer. Er wo-

nen zes tot tien personen in spookhuizen. Meestal zijn spookhuizen van buiten 

24  Dit vormt een aanvulling op wat in de wijkactieplannen van alle Arnhemse krachtwijken als veilig-

heidsproblemen zijn benoemd: situaties waarin sprake is van overlast, vervuiling en waarin regels niet 

worden gehandhaafd.

slecht onderhouden, van binnen sterk vervuild en brandgevaarlijk. Volgens de 

wijkagent zitten de huurders als ratten in de val als er brand uitbreekt. Het gaat 

om seizoensarbeiders uit Oost-Europa, (uitgeprocedeerde) asielzoekers, men-

sen die uit hun huurwoning zijn gezet maar ook studenten. Onder de bewoners 

bevinden zich ook drugsverslaafden, die eerder en elders hun huurwoning zijn 

uitgezet en nergens voor een andere huurwoning in aanmerking komen. Ook hun 

de dealers, veelal van Antilliaanse afkomst, zijn in dergelijke panden te vinden. 

Zij verblijven daar om in hard drugs te dealen, maar vertrekken naar een an-

der spookhuis zodra ze teveel aandacht krijgen van de politie. De bewoners van 

spookhuizen veroorzaken onrust en overlast voor de directe buren en andere 

buurtbewoners, met name als drugs wordt gebruikt en verhandeld. 

In deze paragraaf heb ik de leefbaarheid- en veiligheidsproblemen van Arnhem-

se krachtwijken beschreven. We hebben gezien dat er verschillen in opvatting 

bestaan tussen beleidsmakende professionals en beleidsuitvoerende professi-

onals. Zo kennen beleidsmakende professionals in het wijkactieplan een groot 

belang toe aan hangjongeren, vervuiling van de woonomgeving en leegstand van 

winkelpanden. Dit blijkt van minder groot belang te zijn voor beleidsuitvoeren-

de professionals die werkelijk acties moeten ondernemen op overlastgevend of 

crimineel gedrag. Zij maken zich meer zorgen over drugspanden en spookhuizen 

die weliswaar zijn genoemd in het wijkactieplan, maar wiens oorzaken en voor-

gestelde aanpak daarin niet worden genoemd. We hebben echter ook gezien dat 

er tussen de professionals een consensus bestaat dat de concentratie van ‘moei-

lijke gevallen’ in ‘slechte straten’, de grootste bedreiging vormt van de leefbaar-

heid en veiligheid van Arnhemse krachtwijken. 

4.4  Leefbaarheid- en veiligheidsinterventies

In deze paragraaf beschrijf ik hoe professionals zich wapenen tegen wat zij be-

schouwen als de grootste bedreiging van de leefbaarheid en veiligheid in Arn-

hemse krachtwijken: de concentratie van ‘moeilijke gevallen’ in ‘slechte straten’. 

Hiertoe bespreek ik de inhoud van het krachtwijkenbeleid meer gedetailleerd 

door de aandacht te richten op wat de ‘methode van integrale handhaving’ wordt 

genoemd en hoe dit wordt toegepast bij twee concrete interventies - ‘overlastta-

fel’ en ‘straatwijs’. Centraal staat de veronderstelling van professionals dat ‘zorg 

en handhaving hand in hand moeten gaan’ om gezamenlijk de leefbaarheid- en 

veiligheidsproblemen van ‘slechte straten’ te kunnen aanpakken.  
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Observaties van een druk bezochte middag

Op 10 maart 2010 bevind ik mij op de hoogste verdieping van het Stadsdeelkan-

toor aan de Eusebiusbuitensingel te Arnhem. Als ik uit het raam kijk, zie ik een 

mooi vergezicht over de stad. Als ik mij omdraai, zie ik verzameld ongeveer 25 lo-

kale bestuurder en professionals van verschillende gemeentediensten, politie, 

twee woningbouwcorporaties en twee zorg- en welzijnsinstellingen. Het onder-

werp van gesprek is de methode van integrale handhaving die de mogelijkheid 

biedt ‘om mensen die zich onttrekken aan de regels, actief en verplichtend te 

benaderen’.

 Deze ‘methode’ wordt ontwikkeld onder leiding van de ‘programmama-

nager krachtwijken’. Hij vertelt dat de gemeente Arnhem voornemens is om deze 

methode in alle krachtwijken in te zetten. De reden hiervoor is dat het onlangs 

succesvol is beproefd in een van de krachtwijken. De programmamanager krijgt 

bijval van de wethouder. Hij is enthousiast over de integrale handhaving van 

overlast en criminaliteit: ‘onze aanpak is echt erg goed, we maken enorme stap-

pen vooruit en dat zie je terug in de wijkmonitoren. Maar we doen het niet goed 

genoeg’
25

. Veiligheid gaat naar zijn mening vooral om de ‘kleine veiligheid’, dat 

de eigen woonomgeving ‘schoon, heel en veilig’ is. Dit betekent dat mensen 

moeten worden ‘aangepakt als ze teveel hun vrijheid nemen en daarmee de vrij-

heid en veiligheid van anderen benadelen’.

 Integrale handhaving houdt in dat professionals met een management 

of bestuurlijke functie, gezamenlijk hun pijlen richten op de individuen en ge-

zinnen die in hun buurt langdurig en stelselmatig overlastgevend of crimineel 

gedrag vertonen, waartegen de bestaande aanpak van beleidsuitvoerende pro-

fessionals tot op heden te weinig heeft uitgehaald. Het idee is dat professionals 

met een management of bestuurlijke functie meer gewicht in de schaal kunnen 

leggen. Het gaat om professionals in dienst van gemeente, politie en woning-

bouwcorporaties. Met behulp van politie en corporatie worden de omstandighe-

den en achtergronden van notoire individuen en gezinnen in kaart gebracht. Ver-

volgens wordt, door privacygevoelige informatie uit te wisselen, beslist wie de 

aangewezen persoon is om bestuursrechtelijke, strafrechtelijke of publieksrech-

telijke sancties te nemen - of hiermee eerst te dreigen. Als blijkt dat psychische 

25  Dit sentiment blijkt ook wanneer er wordt teruggekeken op het gevoerde beleid. In een veiligheids-

nota staat gerapporteerd dat onveiligheidsgevoelens dalen, dat bewoners minder dreiging ervaren en 

dat ze een hoger rapportcijfer geven voor de veiligheid in eigen buurt. Daarnaast zijn er minder slachtof-

fers van een geweldsdelicten en autocriminaliteit. ‘Kortom het gaat beter maar het is nog niet genoeg. 

De gemeente scoort landelijk gezien nog te hoog wat betreft geweldsdelicten, overlast (met name drugs, 

jongeren, dronken mensen en omwonenden), vernielingen en vervuiling’. Bron: nota gemeente Arnhem 

Hoofdlijnen Integraal veiligheidsbeleid 2008 – 2011 deel 1.

en verslavingsproblemen, gebroken huwelijken, opvoedingsonkunde, werkloos-

heid en schuldenlast een rol spelen, zal de juiste instelling of organisatie worden 

ingeschakeld om zorg en hulp te verlenen. 

 De programmamanager krachtwijken geeft uitleg over het voorstel van 

de gemeente Arnhem om de methode van integrale handhaving in alle kracht-

wijken aan te vullen met zogeheten ‘overlasttafels’. Terwijl de professionals met 

een management of bestuurlijke functie hun gewicht in de schaal leggen en zich 

richten op de meer complexe en ernstige cases, is het de bedoeling dat de be-

leidsuitvoerende professionals zich aan de overlasttafel gezamenlijk richten op 

voorvallen van overlast en criminaliteit waar makkelijker en sneller een oplossing 

voor gevonden kan worden. Met de methode van integrale handhaving, biedt de 

gemeente de overlasttafel ondersteuning als het de beleidsuitvoerende profes-

sionals ontbreekt aan de middelen of bevoegdheden om datgene te doen wat zij 

nodig achten. De programmamanager benadrukt dat de gemeente zodoende de 

verantwoordelijkheid naar zich toetrekt voor het verbeteren van leefbaarheid en 

veiligheid.

Er ontstaat enige verwarring bij de aanwezige professionals. De vier 

krachtwijken hebben namelijk al een overlasttafel, al wordt die ook wel ‘pand-

jestafel’ of ‘zorgoverleg’ genoemd. Tot op heden verschillen deze overleggen 

van elkaar op de volgende drie punten.  In de eerste plaats verschillen zij van 

doelstelling: het bestrijden van overlastgevend en crimineel gedrag, het bieden 

van zorg en hulpverlening of een combinatie van beide onder de noemer van 

‘zorg en handhaving’. In de tweede plaats verschillen zij van samenstelling: ver-

schillende instellingen ‘schuiven aan’. In de ene wijk betreft het alleen politie, 

woningcorporatie en een beperkt aantal zorg- en welzijnsinstellingen (jongeren 

werk, maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk). Over een andere wijk 

grapt men dat ‘bijna iedereen aan tafel zit’. In de derde plaats verschillen zij in 

wie het overleg voorzit. In de ene wijk is dat de opbouwwerker in dienst van een 

zorg- en welzijnsinstelling, in de andere wijk is dat de wijkmanager in dienst van 

de gemeente. 

De programmamanager stelt dat de gemeente de regie zal nemen over 

de overlasttafels. Hij legt uit dat de gemeente Arnhem voornemens om aan de 

overlasttafel zorg en handhaving te combineren. De tafelsamenstelling wordt 

beperkt tot politie, woningcorporatie en alleen die zorg- en welzijnsinstellin-

gen die direct betrokken zijn bij het bieden van zorg en hulpverlening. Andere 

professionals zullen op verzoek aanschuiven wanneer hun aanwezigheid en be-

trokkenheid nodig wordt geacht. De wijkmanager zal de vergadering voorzitten, 

de agenda bepalen en de toegang tot de overlasttafel bewaken. Tot slot zal de 

gemeente voor elke overlasttafel een ‘zorgcoördinator’ inhuren bij één van de                                                                                                                                                          
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zorg- en welzijnsinstellingen. Deze zorgcoördinator zal zorg dragen voor dossier-

opbouw en zal de voortgang van de desbetreffende cases ‘bewaken’. 

Tot zover deze etnografische beschrijving van de ‘werksessie integrale over-

lastaanpak krachtwijken’. Het valt mij tijdens deze bijeenkomst op dat bijna 

uitsluitend wordt gesproken over organisatorische en bestuurlijke zaken. De be-

leidsinhoud blijft grotendeels onbesproken. Naar aanleiding van het voorstel 

om de overlasttafel in alle krachtwijken in te zetten, wordt vergaderd over de 

afstemming van taken en verantwoordelijkheden. Er wordt echter in het midden 

gelaten waarom de overlasttafel notoir overlastgevende personen en gezinnen 

zich beter zal doen gedragen. Als toehoorder kan ik opmaken dat dit iets te ma-

ken heeft met het bieden van zorg en hulpverlening naast het bestrijden van 

overlastgevend en crimineel gedrag. Maar over deze combinatie van ‘zorg en 

handhaving’ wordt geen uitleg gegeven, worden geen vragen gesteld of vraagte-

kens bij gezet. 

Tot in het laatste jaar van mijn veldonderzoek kan ik uit de beschikbare 

beleidsdocumenten niet of nauwelijks opmaken: wat de betekenis is van ‘zorg en 

handhaving’, wat het belang daarvan is teneinde gezamenlijk leefbaarheid- en  

veiligheidsproblemen te kunnen aanpakken, en welke implicaties het heeft voor 

het werkelijk bieden van zorg en handhaven van regels. In 2009 wordt dit voor 

het eerst tot onderwerp genomen in een voorlopige versie van een gemeente-

lijke veiligheidsnota
26

. De combinatie van zorg en handhaving wordt hierin ge-

noemd als één van negen uitgangspunten van beleid. 

Tussen de professionals bestaat kennelijk een stilzwijgende consensus 

over de betekenis van ‘zorg en handhaving’, over het belang daarvan teneinde 

gezamenlijk leefbaarheid- en veiligheidsproblemen te kunnen aanpakken, en de 

implicaties ervan voor het ondernemen van actie op personen of gezinnen die 

overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. Tijdens het veldonderzoek heb ik 

achterhaald welke ideeën professionals hierover hebben en hoe zij zijn gekomen 

tot een stilzwijgende consensus. Dit is het onderwerp van de volgende alinea’s. 

Zorg en handhaving

De interventies genaamd ‘overlasttafel’ en ‘straatwijs’ zijn gebaseerd op de ver-

onderstelling dat ‘zorg en handhaving hand in hand moeten gaan’ teneinde geza-

menlijk de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen van ‘slechte straten’ te kun-

nen aanpakken. Deze veronderstelling kan op twee manieren worden uitgelegd. 

De eerste uitleg is die van de overlasttafel waar handhaving voorop staat. In de 

26  Startnotitie Uitvoeringsprogramma Integrale handhaving overlastaspecten 2009-2010

ontwikkeling en uitvoering veronderstelt men dat als sprake is van overlastge-

vend of crimineel gedrag, het noodzakelijk is om te dreigen met of werkelijk 

nemen van sancties. Voorbeelden van deze sancties zijn uitzetting door woning-

bouwcorporaties en strafrechtelijke vervolging door politie en justitie. Handha-

ving leidt echter tot een tijdelijke gedragsaanpassing omdat geen oplossing is 

geboden voor (een deel van) de achtergrond van het gedrag. Immers, het dage-

lijks leven van degenen die overlast veroorzaken, wordt vaak overheerst door 

een opeenstapeling van persoonlijke problemen ‘achter de voordeur’. Het gaat 

om drugs- en drankverslaving, psychiatrische klachten en mentaal onvermogen, 

werkloosheid, gebroken huwelijken, opvoedingsonkunde en schuldenlast. Waar 

nodig regelt de ‘zorgcoördinator’ daarom zorg- en hulpverlening. 

De tweede uitleg van de veronderstelling dat zorg en handhaving hand 

in hand moeten gaan, is die van ‘straatwijs’ waar zorg voorop staat. In de ont-

wikkeling en uitvoering veronderstelt de interventie dat waar bewoners kampen 

met een opeenstapeling van ‘persoonlijke problemen’, zorg en hulpverlening 

moet worden geboden. Dit komt niet alleen henzelf maar ook hun buurt ten 

goede omdat bewoners die kampen met een opeenstapeling van persoonlijke 

problemen, vaker overlastgevend gedrag veroorzaken. Straatwijs stelt voorop 

dat, waar en wanneer dit noodzakelijk is, ‘met drang en dwang’ zorg moet wor-

den geboden. Met andere woorden, indien de aangeboden en benodigd geachte 

zorg niet vrijwillig wordt geaccepteerd, zal een van de betrokken professionals 

druk uitoefenen. In eerste instantie wordt ongevraagd zorg aangeboden (‘out-

reachend’). Vervolgens wordt met drang zorg aangeboden als dit nodig wordt 

geacht (‘bemoeizorg’). Dat wil zeggen, er wordt met sancties gedreigd als de 

straatwijs professionals ‘niet binnenkomen’ of als de benodigd geachte zorg niet 

vrijwillig wordt geaccepteerd. Het uitoefenen van dwang wordt als laatste red-

middel gezien en is voorbehouden voor bewoners die langdurig en stelselmatig 

overlast veroorzaken, mede wegens psychische en verslavingsproblemen. Ook is 

de verwaarlozing van kinderen een belangrijke reden om dwang uit te oefenen.

Samen weerspiegelen de interventies overlasttafel en straatwijs de consensus 

onder professionals dat de concentratie van ‘moeilijke gevallen’ in ‘slechte stra-

ten’, de grootste bedreiging vormt van de leefbaarheid en veiligheid in Arnhem-

se krachtwijken. In beide interventies combineren professionals zorg en hand-

having daar waar zij dit nodig achten en op een manier die zij nodig achten. Uit 

het belang dat wordt toegekend aan ‘de combinatie van zorg en handhaving’ 

blijkt zowel een gedetailleerde kennis over de oorzaken van overlastgevend en 

crimineel gedrag als een inzicht in de - vaak beperkte -  mogelijkheden om deze 

oorzaken weg te nemen. 
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De betrokken professionals vatten de samenwerking zelf op als het le-

veren van ‘maatwerk’ door gebruik te maken van ‘korte lijntjes’ die noodzakelijk 

zijn om te kunnen ‘signaleren en oppakken’. Zij vertellen lering te hebben getrok-

ken uit het verleden. Voorheen houden instellingen en organisaties zich afzon-

derlijk van elkaar met dezelfde bewoners bezig, met gevolg dat veel instellingen 

tegelijkertijd bij één en dezelfde bewoner over de vloer komen (zonder daarbij 

het gewenste resultaat te boeken). De professionals hanteren de werkwijze van 

case management. De ervaring leert hen dat een - voor moeilijke gevallen - op maat 

gesneden aanpak de voorkeur verdient boven gestandaardiseerde, eenvormige 

aanpak. De ervaring leert ook dat geen van de instellingen in haar eentje maat-

werk kan leveren: daarvoor heeft men elkaars expertise, taken en verantwoorde-

lijkheden nodig. De ervaring leert tot slot dat korte lijntjes van essentieel belang 

zijn om elkaar te informeren over zorgwekkende woon en leefomstandigheden van 

individuele bewoners, en zorgwekkende voorvallen tussen bewoners. 

4.5 Tot slot

Ik dit hoofdstuk heb ik beschreven welke lokale instellingen en organisaties voor 

de vier Arnhemse krachtwijken gezamenlijk wijkactieplannen ontwikkelen, wat 

volgens de betrokken professionals de leefbaarheids- en veiligheidsproblemen 

van deze wijken zijn en hoe zij met de uitvoering van wijkactieplannen gezamen-

lijk deze problemen willen aanpakken. In de laatste paragraaf heb ik twee inter-

venties beschreven waarmee de betrokken professionals zich wapenen tegen wat 

zij beschouwen als de grootste bedreiging van leefbaarheid en veiligheid: de con-

centratie van ‘moeilijke gevallen’ in ‘slechte straten’. 

Aan de interventies overlasttafel en straatwijs ligt de veronderstelling 

van professionals ten grondslag dat ‘zorg en handhaving hand in hand moeten 

gaan’ teneinde (effectief) te kunnen optreden tegen overlastgevend en crimineel 

gedrag. Beide interventies zijn in belangrijke mate - met vallen en opstaan - ont-

wikkeld op de werkvloer en gebaseerd op de kennis van de zelfverklaarde erva-

ringsdeskundigen die ‘met de poten in de modder’ en ‘het dichtst bij het vuur’ 

staan. De interventies zijn door beleidsmakende professionals recent geformali-

seerd en maken deel uit van de wijkactieplannen van alle Arnhemse krachtwijken 

– zij het soms onder een andere benaming. 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven wat volgens de bewoners 

van krachtwijken de voornaamste oorzaken zijn van de leefbaarheids- en veilig-

heidsproblemen in hun wijk, en wat zij merken van de interventies die worden 

uitgevoerd in het kader van het krachtwijkenbeleid. 
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Buurten met problemen 

van leefbaarheid en 

veiligheid

Annemarijn Walberg

Hoofdstuk 5

Om achterstandswijken om te vormen tot wijken ‘waar mensen […] weer graag 

wonen’ (VROM 2007), worden door lokale instellingen en organisaties interven-

ties uitgevoerd die de leefbaarheid en veiligheid moeten vergroten. Maar wor-

den met deze interventies ook werkelijk de problemen aangepakt die volgens 

de bewoners de voornaamste oorzaak zijn van de geringe leefbaarheid en veilig-

heid van hun buurt? Of leven de professionals die voor ontwikkeling en uitvoe-

ring van die interventies verantwoordelijk zijn in een andere werkelijkheid dan 

de bewoners, en zien zij andere problemen dan die waarmee de bewoners in 

hun dagelijks leven worden geconfronteerd? 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de wereld waarin bewoners van 

achterstandswijken leven. Het vormt strikt genomen geen stap in de realistische 

evaluatie van interventies die de leefbaarheid en veiligheid moeten vergroten, 

maar staat wel in dienst daarvan. Het laat de lezer kennismaken met het onder-

zoeksveld en geeft nadere invulling aan de begrippen overlast en criminaliteit, 

die in de voorafgaande hoofdstukken in meest algemene zin zijn gerelateerd aan 

leefbaarheid en veiligheid. In de eerste paragraaf beschrijf ik op welke manier 

ik toegang heb gekregen tot bewoners en hoe ik via hen aan mijn gegevens ben 



106 Een kwestie van vertrouwen 107 Buurten met problemen van leefbaarheid en veiligheid

gekomen. In de tweede paragraaf laat ik zien dat de leefbaarheid en veiligheid 

in de wijk volgens bewoners vooral een probleem zijn in buurten waar een ‘ander 

soort mensen’ woont. In deze paragraaf beschrijf ik ook wie die mensen zijn die 

de bewoners verantwoordelijk houden voor de overlast en criminaliteit. In de 

derde paragraaf laat ik zien welke voorvallen in deze buurten plaatsvinden. In 

de vierde paragraaf beschrijf ik wat de bewoners merken van de interventies die 

door lokale instellingen worden uitgevoerd, en in hoeverre volgens hen daarmee 

de problemen van leefbaarheid en veiligheid worden aangepakt. Het hoofdstuk 

wordt afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen. 

5.1 Eerste stappen in het onderzoeksveld

Mijn veldonderzoek begint in de wijk Geitenkamp, waar ik me aansluit bij het 

wijkplatform
1
. Tijdens vergaderingen van het platform neem ik als vaste bezoe-

ker plaats op het achterste rijtje stoelen van de publieke tribune waar iedereen 

mag komen luisteren maar verder zijn mond moet houden. Het is de ideale plek 

om informatie over de wijk te verzamelen en om - in de pauze, wanneer ik wel 

mag praten - bewoners te leren kennen. Daar ontmoet ik Bep, een vrouw van 

middelbare leeftijd die sinds haar huwelijk met een Geitenkamper ruim veertig 

jaar geleden, in de wijk woont. Zij woont in het buurtje - de Hoge Belt
2
 - waarover 

anderen zich tegenover mij alleen negatief hebben uitgelaten. Bep vertelt graag 

over haar buurt, en uit haar verhalen maak ik op dat ze goed op de hoogte is van 

wat er in de buurt speelt. Wanneer ik vraag of ik haar mag interviewen, nodigt ze 

me bij haar thuis uit. 

Ik kom terecht in een kleine woning waar ze met haar man, twee volwas-

sen kinderen, meerdere katten en een papegaai woont. Behalve dat Bep me 

graag wil helpen - ze begrijpt mijn uitleg van mijn werkzaamheden als ‘een sta-

geopdracht voor school’ - lijkt ze het gezellig te vinden om met mij over koetjes 

en kalfjes te praten. Voordat ik het opnameapparaatje aanzet, ben ik bijgepraat 

over het welzijn van familieleden, haar eigen medisch verleden en de eigenaar-

digheden van haar huisdieren. Ik bedenk me dat dit waarschijnlijk de manier is 

waarop een onderzoeker een vertrouwensrelatie met respondenten kan opbou-

wen.

1  Dit is een gremium waarin zowel bewoners als professionals vertegenwoordigd zijn. Tijdens vergade-

ringen wordt gesproken over problemen die zich in de wijk voordoen en worden afspraken gemaakt over 

wie hier iets aan gaat doen. 

2  Dit is een fictieve naam. 

Bep blijkt een goede gatekeeper: Zij heeft toegang tot een netwerk dat 

binnen de buurt bestaat en is bereid om mij bij andere bewoners te introduce-

ren. Wanneer ik weer eens bij haar op bezoek ben, ziet ze de overbuurman op 

straat lopen en geeft me met een handgebaar te kennen dat ik mee moet lopen 

zodat ze mij aan hem kan voorstellen. Wanneer Bep me aan bewoners voorstelt, 

hoef ik alleen maar te zeggen dat ik een boek over hun buurt schrijf om een 

afspraak te kunnen maken voor een interview. Later, wanneer ik de grenzen van 

Beps netwerk heb bereikt, probeer ik het zonder haar hulp en dat valt niet mee. 

Ik spreek een bewoonster op straat aan, maar die blijkt wantrouwig en wil enkel 

kwijt dat ze het niet naar de zin heeft in de buurt. Wanneer ik een tweede poging 

waag door bij een willekeurige woning aan te bellen, wordt ik afgescheept met 

de mededeling dat de bewoonster onregelmatig werkt en daarom geen afspraak 

met mij kan maken. De persoonlijke introductie door Bep blijkt onmisbaar. Na 

ieder interview vraag ik daarom - volgens het principe van de sneeuwbalmetho-

de - een verwijzing naar een andere bewoners. Wanneer ik dan aanbel en - door 

hen bij naam te noemen - refereer aan het gesprek dat ik met buurtgenoten heb 

gevoerd, ben ik een bekende van een bekende en zijn bewoners wel bereid om 

een afspraak met mij te maken. 

Ook in de andere buurten waar ik onderzoek doe, tref ik een persoon 

zoals Bep, die me bij andere bewoners introduceert. In één buurt lukt het me 

echter niet om zo’n sleutelfiguur te vinden. Na een gesprek wordt ik doorverwe-

zen naar één andere bewoner, waarna het spoor meestal doodloopt. Bewoners 

die ik benader voor een gesprek, zeggen niet met mij te kunnen praten omdat ze 

geen tijd hebben, de taal niet voldoende beheersen of persoonlijke problemen 

hebben zoals ziekte of sterfte van een familielid. Het betekent dat ik steeds op-

nieuw een eerste ingang moet zoeken.   

In het voorjaar van 2008 doet zich de mogelijkheid voor om een woning 

te betrekken op de Hoge Belt. Uit verhalen heb ik inmiddels begrepen dat niet 

iedereen daar met open armen wordt ontvangen, en dat sommige nieuwkomers 

het zelfs hebben moeten ontgelden. Ik houd er rekening mee dat mij dat ook kan 

overkomen. Op de tweede dag in mijn tijdelijke woning ben ik vroeg opgestaan 

om mijn hond uit te laten. Wanneer ik terugkom zie ik dat er naast de deurpost, 

op de stenen muur, vanaf de grond tot een meter hoog, een grote natte plek zit. 

Ik vrees dat zojuist een buurtbewoner duidelijk heeft willen maken - door tegen 

de woning te urineren - dat ik niet welkom ben in deze buurt. Dat blijkt een 

te snelle conclusie. Op straat tref ik even later mijn buurvrouw Willie die in de 

loop van ons gesprek laat vallen dat ze zo vrij is geweest om de planten – in een 

bloembakje dat naast de voordeur hangt – water te geven. Ik moet toegeven dat 

ik te wantrouwig ben geweest.
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 Mijn verblijf in de buurt biedt mij niet alleen de gelegenheid om te 

observeren hoe bewoners in het dagelijks leven met elkaar omgaan, maar ook 

om bewoners (beter) te leren kennen. Tot nu toe heb ik alleen gesproken met 

bewoners naar wie ik - via Bep - ben doorverwezen. Nu ik hen dagelijks op straat 

tegenkom en we vriendelijke praatjes met elkaar uitwisselen, leer ik hen en hun 

leefsituatie beter kennen. In de gesprekken die op straat ontstaan, probeer ik 

bewust niet teveel vragen te stellen. Toch vertellen bewoners uit zichzelf vaak 

over wat ze recentelijk hebben meegemaakt in de buurt. Op straat leer ik - enigs-

zins tegen mijn verwachting in
3
 - binnen korte tijd veel nieuwe mensen kennen. 

Dat heb ik vooral te danken aan mijn hond Mees, een goedaardige herder, die ik 

viermaal per dag uitlaat. Deze wandelingen blijken de meest doeltreffende ma-

nier om met bewoners in contact te komen. Bewoners spreken mij aan omdat ze 

vragen of opmerkingen hebben over mijn hond. Een maand in deze buurt levert 

mij veel nieuwe contacten op, met wie ik in het vervolg regelmatig spreek over 

wat er in de buurt is voorgevallen. 

Toch verloopt mijn aanwezigheid in de buurt niet vlekkeloos. Er zijn 

in de buurt verschillende groepjes bewoners die elkaar het liefst negeren. De 

bewoners die ik al een interview gehouden heb, blijken bijna allemaal tot het-

zelfde groepje te behoren. Nu ik in de straat ben komen wonen en omga met 

mijn directe buren, merk ik dat ik net als mijn directe buren door sommige van 

hen wordt genegeerd
4
. Dat betekent dat zij mij uit zichzelf niet meer groeten, en 

dat ik afstandelijkheid opmerk tijdens de gesprekken die soms toch ontstaan. 

Omdat ik niet wil riskeren dat zij niet meer met mij willen praten, zorg ik ervoor 

dat ik in het vervolg op straat zowel met bewoners uit het ene groepje als uit het 

andere praat. Deze strategie blijkt te werken. 

De beschrijvingen die ik hierna geef van de wereld waarin bewoners 

van achterstandswijken leven, komen voort uit het veldonderzoek dat ik in vier 

buurten in drie achterstandswijken heb verricht. In één buurt - de Hoge Belt - 

heb ik gedurende de periode dat ik daar woonde dagelijks met bewoners kun-

nen praten. In andere buurten gebeurde dat wekelijks op de dagen dat ik daar 

mijn veldwerk deed. Om de lezer niet nodeloos in verwarring te brengen, zal ik 

bij de presentatie van deze beschrijvingen niet steeds aangegeven over welke 

buurt het gaat. Dat is ook niet nodig omdat gebleken is dat in alle vier de buur-

3  Ik verwacht dat ik moeite zal moeten doen om in contact te komen met bewoners, omdat ik heb aan-

genomen dat zij niet zomaar met een vreemde willen praten over een gevoelig onderwerp als overlast 

en criminaliteit. 

4  Ik ben er nooit achtergekomen of zij mijn aanwezigheid in de buurt mogelijk als bedreigend hebben 

ervaren, omdat zij mij in interviews minder positieve verhalen hebben verteld over degenen met wie zij 

mij nu op straat zien praten. 

ten vergelijkbare problemen spelen. Wel zal ik het expliciet vermelden als be-

schrijvingen uitsluitend betrekking hebben op één bepaalde buurt.

5.2  Goede wijken, slechte wijken

In het voorjaar van 2007 wordt een aflevering van het televisieprogramma Zem-

bla uitgezonden met de titel ‘Goede wijken, slechte wijken’, waarin Geitenkamp 

en Malburgen de hoofdrol spelen. In beide wijken komen zowel bewoners als 

professionals aan het woord die vertellen over hoe zij hun wijk ervaren en op 

welke punten deze verbeterd zou moeten worden. Malburgen wordt neergezet 

als de Vogelaarwijk waar de afgelopen jaren is geïnvesteerd in sloop en nieuw-

bouw en waar de problemen al grotendeels zijn opgelost, met name door de ver-

andering in bevolkingssamenstelling. De camera filmt nieuwgebouwde woningen 

en bewoners die zeggen dat Malburgen geen probleemwijk meer is: ‘dat was 

vroeger’. De Geitenkamp wordt geportretteerd als een wijk waar de concentratie 

van armoede groter wordt doordat de minst kansrijke ‘herhuisvestingskandida-

ten’, onder andere uit Malburgen, hier een woning krijgen toegewezen omdat de 

huren er laag zijn. 

Na de uitzending zijn de bewoners van de Geitenkamp woedend. En 

dat zijn ze gebleven. Nu nog - jaren na de uitzending in 2007 - winden zij zich op 

over het imago van een wijk vol verslaafden, werklozen en ex-gedetineerden dat 

de televisie-uitzending de Geitenkamp heeft bezorgd. Bewoners zijn nog altijd 

verontwaardigd omdat er in de uitzending ‘geen Geitenkampers’ aan het woord 

zijn geweest. ‘Echte Geitenkampers’ zouden een genuanceerder verhaal hebben 

kunnen vertellen. Kortom, bewoners voelen zich diep gekrenkt omdat hun wijk 

is afgeschilderd als een wijk waar niemand zou willen wonen
5
. Het televisiepro-

gramma suggereerde dat de Geitenkamp - net als Klarendal en Malburgen - voor 

de 40-wijken aanpak van minister Vogelaar in aanmerking had moeten komen.

Het op de lijst van prachtwijken staan of - in het geval van de Geitenkamp - be-

stempeld worden als ontwikkelwijk, ervaren de bewoners als een bevestiging 

van het stigma dat toch al op hun wijken rust. In hun dagelijks leven worden zij 

5  Als reactie op de uitzending volgt een aantal maanden later een tegen-film, een project dat wordt 

geïnitieerd door de directeur van een van de woningbouwcorporaties. Op de wekelijkse zaterdagmarkt 

op het centrale plein wordt buurtbewoners de mogelijkheid geboden om voor de camera te vertellen 

wat zij als positieve kanten van de Geitenkamp beschouwen. Het resulteert in een dvd waarop vooral de 

vriendelijkheid van de Geitenkampers wordt benadrukt, de sociale contacten (‘iedereen kent elkaar’), 

de saamhorigheid tussen bewoners (‘als er wat is, staan we voor elkaar klaar’) en het uiterlijk van de 

gebouwen (‘het is de mooiste wijk van Arnhem’). 
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geconfronteerd met afkeurende blikken of openlijke verbazing wanneer zij aan 

andere Arnhemmers vertellen in welke wijk zij wonen. Het geeft hen het gevoel 

dat anderen niet alleen op hun wijk, maar ook op hen neerkijken. 

De huidige achterstandswijken waren ooit - net na de bouw - populaire 

plekken om te wonen. De huizen waren nieuw en de omgeving goed onderhou-

den. Oudere bewoners hadden naar eigen zeggen toentertijd het idee ‘op stand 

te gaan wonen’ toen ze hiernaar toe verhuisden. Trots sommen ze op welke be-

roepen hun toenmalige buren hadden: onderwijzer, brandweerman, politieagent 

of ambtenaar. Hoewel niemand het leuk vindt dat zijn wijk door buitenstaanders 

als probleemwijk wordt bestempeld, realiseren de meeste bewoners zich wel 

dat de wijk niet voor niets een slecht imago heeft. Zelf hebben zij natuurlijk ook 

wel gezien dat hun wijk in de loop der tijd is veranderd. Ze hebben mensen 

zien verhuizen die een betere, mooiere of grotere woning elders konden krijgen. 

Ze hebben gezien hoe de wijk zich langzaam vulde met mensen die er andere 

ideeën op na hielden van wat kan en mag op straat. En zij hebben gezien dat 

meer bewoners daarom zijn weggetrokken.

‘Die trekken weg want het is hun oude vertrouwde straatje niet meer. En dan stop-

pen ze er in dit soort wijken een volk in, wat lager op niveau zit.’

Bewoners verschillen echter in de mate waarin zij onder ogen zien en willen toe-

geven dat hun wijk problemen kent. Sommigen erkennen de problemen en zijn 

zich ook bewust van de ernst ervan. In veel gevallen zijn dit bewoners die ver-

huisplannen hebben. Zij kunnen toegeven dat hun wijk problemen kent omdat 

zij verwachten daarvan binnen afzienbare tijd verlost te zijn. Anderen zouden ei-

genlijk ook wel uit de wijk willen vertrekken, maar kunnen dat niet omdat het hen 

ontbreekt aan de daarvoor benodigde middelen. Omdat zij niet het vooruitzicht 

hebben binnen afzienbare tijd aan de problemen te kunnen ontsnappen, zijn zij 

geneigd de problemen te ontkennen door  bijvoorbeeld te zeggen dat dergelijke 

zaken niets bijzonders zijn, en overal voorkomen. Ook zijn er bewoners die in 

de loop van de tijd zo gehecht zijn geraakt aan hun wijk dat zij er niet meer weg 

willen, gesteld dat ze dat al zouden kunnen. Zij zijn geneigd de problemen te 

relativeren door bijvoorbeeld te zeggen dat ‘het allemaal wel meevalt’. Voor hen 

wegen de voordelen die de wijk hen biedt ruimschoots op tegen de problemen 

waar ze mee geconfronteerd worden. 

Hoewel het merendeel van de bewoners erkent dat er in de wijk proble-

men bestaan, ervaren zij hun wijk niet als een probleemwijk. Dat komt omdat ze 

in hun directe omgeving - hun eigen buurt of straat - niet dagelijks met dergelijke 

problemen worden geconfronteerd. In alle drie de wijken kunnen bewoners con-

centraties van problemen nauwkeurig lokaliseren (zie de donkerste plekken op 

de plattegronden in figuur 4
6
). Ondanks dat bewoners er bezwaar tegen maken 

dat de buitenwereld een negatief etiket op hun wijk plakt, doen zij soms feitelijk 

hetzelfde met bepaalde buurten in hun wijk. Van deze buurten zeggen zij bij-

voorbeeld: ‘ik zou er van mijn levensdagen niet willen wonen’ en of ‘ik zou er nog 

niet dood gevonden willen worden’.

  

Geitenkamp               Klarendal                                  Malburgen

Figuur 4. Sociale kaarten

Probleembuurten 

Volgens bewoners kan er niet gesproken worden van probleemwijken maar eer-

der van probleembuurten. In sommige buurten wijzen bewoners zelfs een deel 

van hun straat aan - het gedeelte waar zijzelf niet wonen - als de locatie waar 

zich veel problemen voordoen. Het zijn in hun ogen die ‘rotte plekken’ waardoor 

de buurt een slecht imago heeft gekregen. Een van de gevolgen van het slechte 

imago van de buurt is dat er leegstand van woningen is ontstaan. Die leegstand 

moet wel door de slechte reputatie komen, want met het uiterlijk van de buurt is 

niet veel mis. Integendeel. Als mensen door de buurt lopen, is de eerste indruk 

die ze krijgen best positief. Zelf was ik ook gecharmeerd van de buurt toen ik er 

voor het eerst kwam. Aan het begin van mijn veldonderzoek maakte ik een fiet-

stocht door de Arnhemse achterstandswijken en in vergelijking met de andere 

wijken deed deze buurt bijna idyllisch aan. Ik was die dag eerst door Malburgen 

gefietst, een wijk aan de andere kant van de Rijn en grotendeels gebouwd in de 

6  In zogenaamde ‘sociale kaart sessies’ leggen we wijkplattegronden voor aan bewoners en profes-

sionals. Het is een praktische manier om bij aanvang van het onderzoek vat te krijgen op een groot 

onderzoeksgebied. Door hen met rode viltstift de locaties op de plattegrond in te laten tekenen, waar 

volgens hen de meeste overlast en criminaliteit plaatsvindt, krijgen wij een indicatie van welke buurten 

interessant zouden kunnen zijn voor ons veldonderzoek. 
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tijd van woningnood vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ik trof er de kenmerkende 

galerijflats aan, zag verpauperde winkelgebieden en met graffiti bekladde via-

ducten. Daarna fietste ik door Klarendal, waar me het aantal coffeeshops opviel 

en de stenige openbare ruimte met weinig plek voor plein en groen. De wijk 

Geitenkamp - gelegen tegen de hellingen van het Veluwemassief - stak hierbij 

af door haar charmante Amsterdamse School architectuur. Toen ik in ‘mijn’ buurt, 

De Hoge Belt, aankwam, zag ik vooral de prachtige bouwstijl van  de woonhui-

zen met hun oranje dakpannen en donkergroen of bordeauxrood geschilderde 

deuren.

Ik kon mij toen niet voorstellen dat de problemen van leefbaarheid en 

veiligheid hier zo groot waren als mij door bewoners werd verteld. Pas tijdens 

mijn veldonderzoek ben ik er achtergekomen wat zich bij sommige huishoudens 

achter de voordeur afspeelt en welke gevolgen dat heeft voor de leefbaarheid en 

veiligheid van de buurt. In deze paragraaf beschrijf ik wie er door bewoners zelf 

verantwoordelijk worden gehouden voor de voorvallen van overlast en criminali-

teit die in hun buurt plaatsvinden
7
. 

Armlastigen 

Geen van de bewoners heeft het in deze buurten breed. In de Hoge Belt moet 

één op de twee huishoudens rondkomen van (minder dan) de wettelijk vastge-

stelde bijstandsnorm. Voor een alleenstaande betekent het dat de maximale 

maandelijkse inkomsten 830 euro zijn, voor een eenoudergezin 1065 euro, en 

voor gehuwden of samenwonenden 1185 euro. De huur van de eengezinswonin-

gen met drie kleine slaapkamers, een achtertuin en in sommige gevallen een 

voortuin bedraagt ongeveer vierhonderd euro. Aangezien er voor dat bedrag in 

Arnhem niet veel woningen te huur worden aangeboden, trekt de buurt huurders 

aan die weinig te besteden hebben. Zelf zeggen ze vaak gekscherend: ‘Als het 

had gekund, had ik wel op Rozendaal gewoond’ (de aangrenzende gemeente die 

behoort tot de top tien van ‘duurste gemeentes van Nederland’
8
).

 Toch bestaan er aanzienlijke verschillen. Waar de ene helft van de huis-

houdens moet zien rond te komen van een bedrag rond de bijstandsnorm (veelal 

mensen met een uitkering), zijn de inkomsten van de andere helft aanzienlijk ho-

ger (veelal mensen met een betaalde baan). Het is zichtbaar dat zij meer te be-

steden hebben doordat zij bijvoorbeeld wel op vakantie gaan, een auto kopen, 

een bankstel aanschaffen of hun muren om het jaar opnieuw laten behangen. 

7  Hoewel de beschrijving hier wordt gebaseerd op één buurt, trof ik in alle andere buurten een verge-

lijkbare situatie aan. 

8  Bron: www.woningmarktcijfers.nl

Bewoners die werkloos zijn en van een uitkering moeten rondkomen, kunnen 

zich dergelijke uitgaven niet permitteren en voelen zich daardoor achtergesteld. 

Zij voelen zich soms ook minderwaardig als andere bewoners zich denigrerend 

uitlaten over mensen die geen werk hebben. Ook krijgen ze soms het gevoel dat 

lokale instellingen hen minder goed behandelen dan de gemiddelde Arnhem-

mer, bijvoorbeeld doordat een brief van de Sociale Dienst standaard eindigt met 

een dreigement. Een bewoonster vertelde mij: 

‘In alle brieven staat standaard een dreigzin onderaan. Als je niet dit, dan zus 

en zo en dan dat en dat. Gelijk met kortingen en weet ik wat voor dreigementen 

om de hoek. Daar heb ik een keer een brief over geschreven, waarin ik hen vroeg 

of ze wel beseffen wat ze aan het doen zijn. Dan zeggen ze; dat zijn we wettelijk 

verplicht. Ja, kom op zeg! Wettelijk verplicht om mensen psychisch de grond in 

te stampen? Want daar komt het op neer.’

Bovendien zijn er veel mensen met schulden. Niet dat zij daar graag 

openlijk over praten, maar na verloop van tijd bleken sommige van hen bereid 

om daar toch iets over te zeggen. Zij vertelden bijvoorbeeld over hun angst voor 

de schuldeisers die wekelijks bij hen voor de deur staan. Hun schulden zijn niet 

alleen ontstaan door financiële tegenvallers zoals een onverwachte stijging van 

de gasprijs of een fikse rekening van de dierenarts, maar vooral ook doordat 

deze bewoners moeite hebben met budgetteren. Als zij eenmaal in financiële 

problemen zijn geraakt, komen zij daar op eigen kracht niet meer uit. De kans 

is zelfs groot dat hun schulden alleen maar groter worden doordat hen - na her-

haalde aanmaningen - boetes worden opgelegd. Bij sommigen bewoners zijn 

de schulden inmiddels zover opgelopen dat zelfs hun vaste lasten niet meer 

regelmatig worden betaald. Er moet dan een schuldregeling worden getroffen 

door het Budget Advies Centrum (BAC) dat vervolgens alle inkomsten van een 

huishouden beheert. Bewoners krijgen nog slechts een wekelijks leefgeld van 

ongeveer veertig euro om boodschappen te doen. 

 Onderling bieden bewoners elkaar hulp en vooral aan degenen die hun 

uiterste best moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Binnen de buurt 

bestaan groepen van drie, vier of vijf huishoudens die elkaar onderling helpen. 

In de periode dat ik zelf in deze buurt woonde, kon ik bij enkele van mijn buren 

zien wat die burenhulp concreet inhoudt. Het ging hierbij om drie huishoudens: 

een gezin dat naast mij woonde en twee alleenstaande mannen aan de overkant 

van de straat. Op warme dagen zaten zij regelmatig samen op straat en bracht 

ieder van hen drank of eten mee. Mijn buurvrouw legde mij uit dat bierflesjes 

vanwege het statiegeld altijd worden teruggegeven aan wie ze heeft gekocht. Op 

een dag stopte een auto voor mijn woning en zag ik hoe mijn buren naar buiten 

kwamen en de bestuurder de klep van de achterbak openmaakte die was gevuld 
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met brood en andere levensmiddelen. Mijn buren kozen enkele producten die 

ze mee naar binnen namen. Vervolgens belden zij bij de overbuurmannen aan 

die, voordat de auto weer wegreed, nog gauw enkele broden uit de achterbak 

haalden.

 Hoewel de bewoners de armlastigen in hun buurt niet over een kam 

willen scheren, valt het hen toch wel op dat (vermogens-) delicten vooral worden 

gepleegd door mensen die tot deze groep behoren Hierover in de volgende pa-

ragraaf meer. 

Asocialen

In de buurt wonen ook enkele gezinnen die met hun hinderlijke en overlastge-

vende gedrag de boodschap uitdragen dat zij totaal geen rekening met ande-

ren willen houden. Bewoners noemen hen daarom ‘asocialen’
9
. Deze gezinnen 

maken - bijvoorbeeld - tot ’s avonds laat lawaai op straat, laten hun hond in de 

achtertuin poepen wat stankoverlast veroorzaakt, laten rommel op straat achter 

of vechten hun ruzies schreeuwend op straat uit. Bewoners hebben geen goed 

woord voor deze gezinnen over, omdat zij zich er mateloos aan ergeren dat zij 

geen rekening houden met de buurt. Het stoort deze bewoners dat zij naar eigen 

zeggen op hun beurt wel rekening moeten houden met deze gezinnen. De be-

woners weten meestal wel dat er bij deze gezinnen vaak veel meer aan de hand 

is dan alleen het problematische gedrag dat zij op straat vertonen. Zij weten dan 

dat er bij deze gezinnen sprake is van een opeenstapeling van problemen, varië-

rend van werkloosheid, schulden, ‘moeite hebben met de opvoeding’, verslaving 

en soms zelfs huiselijk geweld. Maar zij zien daarin op geen enkele manier een 

‘verzachtende omstandigheid’.

Verslaafden

Een groot deel van de bewoners drinkt wel eens alcohol en sommigen gebrui-

ken ook wel eens drugs. Zij doen dat voornamelijk in het weekend en dat wordt 

niet als een probleem gezien. Problemen worden veroorzaakt door de drank 

en/of drugsverslaafden in de buurt. Alcoholisten herkennen bewoners aan hun 

dagelijkse gang naar de supermarkt waar zij een plastic tas met halve liter blik-

ken bier van het huismerk halen. Vervolgens gaan zij naar een bepaalde plek 

- bij mooi weer buiten en bij slecht weer bij een van hen thuis - om samen een 

groot deel van de dag bier te drinken. Ik kwam hier achter toen ik voor een in-

terview op bezoek ging bij een man van begin veertig, die - zo bleek later - al 

jaren verslaafd was aan alcohol. Hij stelde me voor aan twee van zijn kameraden 

9  Professionals van instellingen noemen hen ‘multi-probleemgezinnen’ (zie hoofdstuk 6).

die in de donkere en rokerige woonkamer bij hem op de bank zaten met voor 

zich op de salontafel meerdere halve liters bier. Ze vertelden me dat ze hier 

bijna dagelijks ‘voor de gezelligheid’ bij elkaar komen maar altijd hun eigen 

bier meenemen, omdat de gastheer het zich nu eenmaal niet kan veroorloven 

om hen drankjes aan te bieden. 

 Harddrugsverslaafden herkennen bewoners aan het feit dat ze hen 

veelvuldig bij een van de ‘gebruikersholen’ - woningen van drugsgebruikers 

waar ook andere verslaafden komen om hun drugs te gebruiken - naar binnen 

zien gaan. Omwonenden kennen de meeste van ‘deze figuren’ al jaren en groe-

ten hen op straat in het voorbijgaan. Bewoners beweren dat zij niets van de 

verslaafden te vrezen hebben, zolang ze zich maar niet met hen bemoeien. 

Maar omdat zij zich ervan bewust zijn dat overmatig gebruik van alcohol en/of 

drugs mensen onberekenbaar maakt, zorgen zij er voor dat zij altijd voldoende 

afstand bewaren en contacten met verslaafden tot een minimum beperken.

Omwonenden vellen geen scherp moreel oordeel over het overmatig 

drugs- en/of drankgebruik van hun buurtgenoten. Tot op zekere hoogte hebben 

zij zelfs medelijden met hen. Wat zij wel veroordelen is dat verslaafden voor 

overlast zorgen en delicten plegen. En dat zij hun kinderen verwaarlozen. Be-

kend in één van de andere onderzoeksbuurten is het geval van een negenjarig 

meisje dat bij haar aan alcohol verslaafde vader woont. De buren zien dat het 

meisje ongewassen in versleten kleren loopt, op straat zonder toezicht moet 

spelen en horen verhalen over hoe zij zich thuis zelf maar moet zien te redden. 

Zij vinden dat deze  vader tekortschiet in de opvoeding en zijn er van overtuigd 

dat dit meisje later ‘het verkeerde pad op zal gaan’ omdat zij het slechte voor-

beeld krijgt. Toch voelen buurtgenoten zich niet geroepen om deze vader op 

zijn verantwoordelijkheden te wijzen. Sommigen vinden het ongepast om zich 

met andermans privézaken te bemoeien. Anderen achten het onwaarschijnlijk 

dat hij zich iets van hun opmerkingen zal aantrekken of vrezen dat hij geprik-

keld en heftig zal reageren, niet alleen vanwege de gevoeligheid van het onder-

werp, maar ook als gevolg van zijn overmatig alcoholgebruik.       

Geestelijk gestoorden

In de buurt wonen ook geestelijk gestoorden: mensen die volgens de hulpver-

lening in staat moeten zijn zelfstandig te wonen, maar die de buurt tot last zijn 

doordat zij vaak in de war zijn en opvallend afwijkend gedrag vertonen. Voor-

beelden van zulk gedrag zijn naakt op straat, lastigvallen van omwonenden of 

in verwarde toestand met een mes zwaaien en dreigen voorbijgangers te lijf te 

gaan. 
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Hoewel geestelijk gestoorden een minderheid vormen, zijn zij vanwege 

hun opvallend afwijkend gedrag toch prominent in de buurt aanwezig. Van de 

meesten is bekend dat ze onder behandeling van een psychiater staan maar 

omwonenden zeggen van enig positief resultaat van die behandeling weinig te 

merken. Sommige geestelijk gestoorden drijven omwonenden tot wanhoop met 

hun overlastgevende gedrag. Een typisch voorbeeld is dat van een altijd in het 

zwart geklede psychotische vrouw die vooral haar eigen  familie - die ook in de 

buurt woont - veel overlast bezorgt. Zo dringt zij zonder toestemming de woning 

van haar zus binnen en gaat haar zus te lijf met verbaal en fysiek geweld. Haar zus 

had haar eerder in huis genomen en geprobeerd voor haar te zorgen. Maar met 

haar bleek geen enkele afspraak te maken en met haar aanhoudende geweld-

dadige buien begon ze het leven van haar zus steeds meer te bepalen. Op een 

gegeven moment werd haar zus zo bang voor haar, dat de maat vol was en de 

zoon van de psychotische vrouw haar op straat heeft gezet. Haar zus bleef achter 

met het gevoel haar aan haar lot over te laten, maar besefte ook dat het alterna-

tief - haar zus bij haar in huis te laten wonen - onhoudbaar was. 

Met geestelijk gestoorde mensen hebben bewoners over het algemeen 

clementie omdat hen het afwijkende niet - of niet volledig - is aan te rekenen. 

Concreet betekent het dat bewoners geestelijk gestoorden grotendeels hun 

gang laten gaan en dat ze in actie komen als de betreffende persoon een gevaar 

vormt voor anderen of voor zichzelf. Naarmate er echter meer geestelijk gestoor-

den in een buurt wonen, kunnen bewoners minder begrip opbrengen voor hun 

afwijkende gedrag omdat zij er gewoonweg ‘te veel en te vaak’ mee te stellen 

hebben.

Blagen

Bewoners klagen erover dat veel kinderen zich misdragen, brutaal zijn tegenover 

volwassenen, voortdurend lopen te schelden en zich door niemand op hun ge-

drag laten aanspreken. Zij noemen ze ‘blagen’. Hoewel hun gedrag bewoners irri-

teert, kunnen zij deze kinderen daar naar eigen zeggen moeilijk verantwoordelijk 

voor houden. Bewoners kijken veeleer naar de ouders die hun kinderen aan hun 

lot overlaten en weigeren hen te corrigeren. 

Volgens bewoners komen deze kinderen veelal uit de ‘asociale gezin-

nen’ die hierboven zijn beschreven. Het zijn de gezinnen waarvan bewoners we-

ten dat er ‘van alles mis is’. Zo weten ze bijvoorbeeld dat deze kinderen opgroei-

en in een huiselijke omgeving waar de sfeer vaak gespannen is en waar ouders 

moeite hebben om hun kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben. 

Bewoners kennen verhalen genoeg van kinderen die thuis getuige moeten zijn 

van ruzies tussen ouders en het soms ook zelf moeten ontgelden als hun ouders 

- zonder voor hen aanwijsbare reden - opvliegend reageren. Veel van deze kin-

deren zijn daarom liever op school of op straat dan thuis. Doordat zij al van jongs 

af aan - soms zelfs zonder eten - naar buiten werden gestuurd en wisten dat het 

niet de bedoeling was dat zij voor het vallen van de avond weer thuis zouden 

komen, hebben zij geleerd hoe zij zichzelf op straat moeten zien te redden. Dat 

zij zich daar gaan misdragen, vinden bewoners niet vreemd.

De kinderen van verslaafde ouders ontbreekt het vaak nog meer aan 

ouderlijke zorg. In sommige gevallen zijn het zelfs de kinderen die hun ouders 

verzorgen. In deze gezinnen is sprake van verwaarlozing. De wijkagent die bij 

deze gezinnen over de vloer komt, beschrijft situaties waarin er totaal niet naar 

de kinderen wordt omgekeken. Hij zegt: ‘Ik heb kinderen aangetroffen die de 

hele dag voor de televisie lagen op een matras die helemaal doordrenkt was met 

urine’. Zelf kom ik op straat op een doordeweekse avond om half elf een meisje 

van 11 jaar tegen. Zij verveelt zich zichtbaar en is blij om andere mensen tegen 

te komen, want ze zoekt meteen contact. Op mijn vraag waarom zij zo laat nog op 

straat is, antwoordt ze dat haar vader bier aan het drinken is en dat zij daarom 

niet mag binnenkomen. 

 Als deze kinderen ouder worden en nog steeds het grootste deel van 

hun tijd met leeftijdgenoten op straat doorbrengen, beschouwen bewoners hen 

al snel als ‘hangjongeren’. Zij ‘hangen’ op drukbezochte locaties zoals het markt-

plein, maar in de avonduren ook op rustige, meer afgelegen plekken zoals de 

speeltuin. Hangen op het marktplein vinden de jongeren aantrekkelijk omdat 

daar altijd iets te beleven is en vanwege de nabijheid van een supermarkt en 

snackbar. Hangen in de speeltuin heeft als voordeel dat het toezicht van om-

wonenden daar bijna geheel ontbreekt. Jongeren zoeken die plekken op omdat 

ze daar ‘hun gang kunnen gaan’. Veel bewoners vinden groepen hangjongeren 

bedreigend en vermijden hen om geen vervelende opmerkingen naar hun hoofd 

te krijgen. Volgens bewoners die de jongeren persoonlijk kennen, is dat echter 

nergens voor nodig omdat het merendeel van de hangjongeren alleen lawaai of 

rotzooi maakt, maar niets kwaads in de zin heeft. 

5.3  Voorvallen van overlast en criminaliteit

Dat in de onderzochte achterstandsbuurten in vergelijking met andere buur-

ten in achterstandswijken relatief veel voorvallen van overlast en criminaliteit 

plaatsvinden, komt volgens bewoners door ‘het soort mensen’ dat er woont. De 

mensen die het niet breed hebben, mensen met een verslaving of geestelijke 

stoornis en jeugdigen die zich al van jongs af aan op straat moeten vermaken, 
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zorgen er volgens hen voor dat ‘er nogal eens wat gebeurt’. In deze paragraaf laat 

ik zien welke voorvallen van overlast en criminaliteit in de onderzochte buurten 

plaatsvinden en wie daar volgens bewoners voor verantwoordelijk zijn. De voor-

vallen worden besproken in volgorde van oplopende attenderende waarde.

Niet ieder voorval van overlast of criminaliteit attendeert bewoners in 

gelijke mate op een bedreiging van de leefbaarheid en veiligheid, waarop ze 

controle noodzakelijk achten. Zo wordt geluidsoverlast bijvoorbeeld meestal 

minder als een waarschuwingssignaal ervaren dan vernielingen of geweld. Be-

halve de mate waarin het voorval als bedreigend wordt ervaren, wordt de atten-

derende waarde ervan ook bepaald door processen van gewenning. In hoofdstuk 

6 kom ik hier op terug door te laten zien hoe verschillende voorvallen na verloop 

van tijd een meer of mindere attenderende waarde hebben gekregen. Hier ga ik 

uit van de huidige attenderende waarde die voorvallen voor bewoners hebben.

Geluidsoverlast 

Bewoners omschrijven hun buurt als ‘druk’ als ze bedoelen dat er veel op straat 

wordt geleefd. Zodra de zomermaanden zijn aangebroken, zijn bewoners graag 

een groot deel van de dag in hun voortuin of op straat. Dat maakt de buurt ook 

zo gezellig. Bewoners vertellen dat het hen soms uren kost om boodschappen 

te doen, omdat ze onderweg steeds buurtgenoten tegenkomen met wie ze een 

tijdje praten. Dat er veel op straat wordt geleefd, heeft volgens bewoners echter 

ook een keerzijde. Sommige buurtgenoten hebben namelijk de gewoonte om het 

te combineren met het (overmatig) drinken van alcohol, het draaien van harde 

muziek en met luidruchtig zijn. Hoewel slechts enkelen zich op die manier ge-

dragen, heeft een groot deel van de buurt er last van. Overdag storen bewoners 

zich er al aan, maar naarmate de avond vordert, vinden ze het steeds hinderlijker 

worden. Als zij ’s nachts uit hun slaap worden gehouden door hun ‘lallende en 

schreeuwende’ buurtgenoten, noemen ze het ronduit ‘asociaal’ dat zij kennelijk 

geen rekening met hen willen houden. Hoewel ze dit vervelend vinden, is het iets 

wat zodanig bij de buurt hoort dat ze niet het idee hebben er iets aan te kunnen 

doen. Ze hebben zich er veelal bij neergelegd dat het in de zomer nu eenmaal 

vaak luidruchtig is op straat.

Volgens bewoners zijn het steeds dezelfde mensen die voor geluids-

overlast zorgen. Behalve de verslaafden die ‘onder invloed een hoop herrie ma-

ken’, zijn het vooral de  ‘asocialen’ die met hun harde muziek of luidruchtige 

gedrag hun buurtgenoten storen. Het betreft in de regel mensen zonder baan, 

die het ’s nachts laat kunnen maken omdat ze ’s ochtends toch niet per se op tijd 

hun bed uit moeten. Een van de bewoners noemt hen ‘luie zakken’ die wel kun-

nen, maar niet willen werken. Omgekeerd zit het de niet-werkenden dwars dat 

degenen met een baan hen verwijten dat zij ervoor gekozen hebben om van een 

uitkering te leven, ook al hebben die daarin niet helemaal ongelijk. Want voor de 

niet-werkenden is werken bij een baas weinig aanlokkelijk, want, zo vertelt een 

van hen: 

‘Of ik nou ga werken bij een taxibedrijf voor 1200 euro of ik zit bij de Sociale Dienst, 

het scheelt maar 25 euro. En voor die 25 euro moet ik vroeg opstaan en op tijd naar 

bed toe, terwijl ik, als ik gewoon thuis zit, opsta en naar bed ga wanneer ik dat wil. 

En ik ook nog een keer bij kan beunen. Dan pak ik 1600 of 1700 euro per maand.’

Vooral in de zomermaanden lopen de spanningen vaak hoog op als bewoners van 

hun werk komen en zien dat hun buren die van een uitkering leven al op straat 

bier drinken en wiet roken. Dat steekt omdat degenen met een baan op mooie 

zomerse dagen ook wel met een biertje in de tuin zouden willen zitten. Confron-

taties volgen als de feestjes op straat tot diep in de nacht doorgaan, waarbij de 

situatie uit de hand kan lopen omdat buren - onder invloed van drank of drugs 

- nauwelijks aanspreekbaar zijn op hun gedrag. 

Drugsoverlast 

In alle onderzochte buurten wonen drugsdealers, die hun waar vanuit huis verko-

pen. De aanwezigheid van drugsdealers vinden bewoners op zich niet zo proble-

matisch, omdat ‘die mensen toch ook ergens moeten wonen’. Van de aanloop van 

verslaafden hebben zij echter wel last. Behalve dat verslaafden onder invloed 

luidruchtig zijn, maken de drugs hen geprikkeld en opvliegend waardoor onder-

ling vaak ruzies ontstaan. Deze gaan gepaard met geschreeuw, gescheld of zelfs 

fysiek geweld, wat volgens bewoners voor een onaangename, gespannen sfeer 

op straat zorgt. Maar bovenal vinden bewoners de aanloop van verslaafden een 

probleem vanwege hun kinderen. Ze willen niet dat kinderen op straat naalden 

kunnen vinden. En ze willen al helemaal niet dat hun kinderen drugsgebruik als 

normaal gaan beschouwen. 

De dealers proberen over het algemeen de overlast voor de buurt te 

beperken door ervoor te zorgen dat hun klanten meteen na de deal uit de straat 

verdwijnen. Bovendien proberen zij de overlast te compenseren door omwonen-

den hulp of materiële steun te bieden. Zo komt een van de dealers voor zijn 

buurtgenoten op als ze zelf niet zijn opgewassen tegen (bijvoorbeeld) treiteren-

de blagen. Ook begeleid hij zijn oudere buren ’s avonds laat in het donker naar 

huis en helpt hij mee om het buurtfeest te organiseren. Een andere dealer houdt 

zijn buurtgenoten te vriend door eens per jaar een barbecue te organiseren en 

geheel te financieren. 
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Meer nog dan de klanten van dealers (die over het algemeen hun drugs 

komen halen en weer vertrekken) veroorzaken de bewoners en bezoekers van 

‘gebruikersholen’ overlast. Vaak slaat daar de vlam in de pan door onenigheid 

over deals, waarna ruzies in huis of op staat worden uitgevochten. De bewoner 

van het pand wakkert de ruzie volgens buurtgenoten eerder aan dan dat deze er 

sussend tegen optreedt. Een bewoonster vertelt over wat zij te stellen heeft met 

haar buurvrouw die ‘God en iedereen’ tot haar woning toelaat: 

‘Dan was er bijkans oorlog, want dan had één weer van die troep gebruikt en dan… 

kabaf… dan hoorde je ze vanalles kapot gooien. Wat een heisa! En iedereen hoort 

dat lawaai, dus binnen de kortste keren stond hier weer een hoop volk te kijken. 

Dan lagen ze over de straat te knokken en te doen. Nou, dat was gewoon echt aso. 

En de kinderen waren op den duur ook gewoon bang als ze naar de speeltuin wilden 

omdat daar een stel [verslaafden] stond.’

Diefstal en heling

Bewoners zijn het gewend dat zij geen losstaande spullen in voor- of achtertuin 

moeten laten staan. Als zij dat per ongeluk vergeten, zijn zij achteraf oprecht 

verbaasd dat het niet is weggenomen. De ervaring heeft hen geleerd dat zelfs 

nagenoeg waardeloze goederen als kleine plastic plantenpotten nog worden ge-

stolen. Van sommige bewoners is bekend dat zij inbraken plegen en gestolen 

spullen doorverkopen. Het zijn bijna allemaal drugsverslaafden die voor hun 

verdovende middelen regelmatig en snel geld nodig hebben. Meestal plegen zij 

geen inbraken in hun eigen buurt, maar in aangrenzende buurten. Voor bewoners 

is dat echter weinig geruststellend omdat zij weten dat als verslaafden om geld 

verlegen zitten, zij zullen inbreken waar zij maar kunnen. Zij voelen zich daarom 

genoodzaakt hun spullen in een afgesloten schuurtje op te bergen en de inkijk – 

en daarmee het zicht op waardevolle spullen - in hun woning te beperken door 

vitrage of luxaflex. Alleen bewoners die contacten onderhouden met de verslaaf-

den uit de buurt zijn ervan overtuigd dat er bij hen geen spullen gestolen zullen 

worden. Een bewoner die een verslaafde af en toe binnenlaat voor koffie en een 

sigaret, zegt bijvoorbeeld: 

‘Ik laat rustig mijn portemonnee op tafel liggen en loop even naar de keuken. Hij 

weet namelijk dat als hij wat steelt, dat hij zijn eigen glazen ingooit. Dan is hij 

namelijk niet meer welkom, en krijgt hij geen koffie en sjek meer. Dat is duidelijk.’

Behalve de verslaafden staan enkele armlastige bewoners erom bekend hun 

brood met diefstal en heling te verdienen. Bewoners weten dat deze mensen zo 

nu en dan ‘op strooptocht’ door de wijk trekken en hoewel de meeste bewoners 

dit gedrag openlijk afkeuren, zijn er tallozen die  er bij nader inzien een dubbele 

moraal op na houden. Want hoezeer zij diefstallen en inbraken ook veroordelen, 

door gestolen spullen te kopen dragen ze er - indirect – zelf aan bij dat dit soort 

delicten worden gepleegd. Een bewoonster vertelt:  

‘Ik woonde hier nog maar net en de bel ging. Een heel klein onderdeurtje aan de 

deur, een heel klein manneke en die zegt: “wil jij een videorecorder kopen? Het 

is maar 20 euro”. Ik zeg: “nee, ik hoef geen videorecorder”. Toen zegt hij: “wil je 

slaappillen?” “Nee”, zeg ik, “ik hoef ook geen slaappillen”. “Wil je coke?” Ik zeg: 

“nee, ik hoef ook geen coke”. En uiteindelijk heb ik wel een videorecorder van hem 

gekocht, omdat hij gewoon blééf aanhouden. Voor 7,50. Meer had ik niet in huis. 

Ik weet dat het een verslaafde is - want m’n ex-vriend was crackverslaafde - dus ik 

weet wat het allemaal betekent’. 

Bewoners weten dat het gestolen waar is, maar voor de meesten is dat geen 

bezwaar omdat zij alleen zo aan luxe artikelen kunnen komen die zij zich anders 

nooit zouden kunnen permitteren. Binnen de buurt is bekend op welke adres-

sen merkkleding of cosmetica wordt verkocht en zijn de feestjes waar gestolen 

goederen worden doorverkocht in bepaalde kringen bijzonder populair. 

Vernieling

Bewoners vertellen dat jongeren regelmatig prullenbakken in brand steken, bus-

hokjes aan diggelen slaan of zelfs stenen gooien door ramen van woonhuizen. Zij 

menen dat jongeren dit ‘baldadige’ gedrag vertonen, omdat ze zich tegenover 

hun vrienden willen bewijzen en onder invloed van alcohol ‘al snel domme din-

gen doen’. Zelf zeggen jongeren vooral vernielingen te plegen ‘uit verveling’ of 

‘voor de lol’. De kleinere vernielingen, zoals het plunderen van openbare plan-

tenbakken of het bekladden van speeltoestellen worden volgens hen gepleegd 

door blagen. Zij schrijven dit gedrag meestal nog toe aan jeugdige ongehoor-

zaamheid. 

 Niet alleen blagen en jongeren plegen vernielingen, ook volwassenen 

doen daaraan mee. Bij hen blijkt jaloezie er veelal de aanleiding voor te zijn. 

Jaloezie ontstaat bij bewoners die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te 

knopen en bij anderen een nieuwe auto, flatscreen televisie of bankstel bezorgd 

zien worden. Dat anderen zichtbaar meer te besteden hebben, geeft niet zelden 

aanleiding tot kift en roddel en soms ook tot vernieling. Dat komt omdat men 

‘elkaar hier het licht niet in de ogen gunt’. Zo ontdekten verschillende bewo-

ners die een nieuwe auto hadden gekocht een paar dagen later dat hun voertuig 
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was bekrast. Een andere bewoner zag dat er ‘kraaienpoten’ voor zijn autobanden 

waren gelegd en dacht dat het geen toeval was dat dit gebeurde nadat hij net 

nieuwe meubels en een flatscreen televisie had aangeschaft. Bewoners hadden 

weliswaar vaak een vermoeden wie daarvoor verantwoordelijk was, maar konden 

dat zelden bewijzen. 

Pesterijen 

Sommige bewoners worden gepest omdat anderen hen ‘raar’ vinden. Nieuwe be-

woners worden bijvoorbeeld vaak raar gevonden omdat ze opvallen door hun ui-

terlijk of gedrag. Een nieuwe bewoonster vertelt hoe zij het slachtoffer werd van 

pesterijen door kinderen uit de buurt: 

 ‘Ik denk dat één van de eerste dingen belletje trekken was. Ze hadden ook altijd iets te 

zeggen, maar meestal luisterde ik niet. Maar op een gegeven moment kwam ik thuis 

en trokken de kinderen al mijn autodeur voor mij open, met opmerkingen als: “jij bent 

lesbisch!” Ik zei: “wat jij denkt, interesseert me niet”. Maar dat bleven ze zeggen. […] 

Het waren meestal kinderen. Maar ze werden wel opgehitst door hun ouders. Bij de 

Albert Heijn hadden ze bijvoorbeeld zo’n wuppie- sticker actie en toen ik thuis kwam, 

zat mijn hele voordeur vol met wuppie-stickers. Achteraf blijkt dus dat hun moeder heeft 

gezegd: “Ga ze daar maar op de deur plakken”.’ 

Er is vaak maar een kleine aanleiding nodig om iemand die al het stempel ‘raar’ 

heeft gekregen, op de proef te stellen met pesterijtjes. Aanleiding kan zijn dat een 

nieuwe bewoner op straat geen praatje maakt, zijn kind verbiedt om met buurt-

kinderen te spelen, bij zijn eerste contacten met andere bewoners een verkeerde 

toon aanslaat of in hun ogen gewoon ‘bekakt’ (arrogant) overkomt. Hoewel de pes-

terijtjes relatief onschuldig beginnen, kunnen ze in de loop der tijd aanzwellen tot 

proporties waar de betreffende bewoners niet tegenop gewassen zijn. Pesterijen 

worden aanvankelijk door kinderen gepleegd en beginnen met ‘belletje lellen’, 

op de ramen kloppen en uitschelden. Maar als bewoners besluiten dat de nieuwe 

bewoner niet in hun buurt thuishoort, gaan ook volwassenen zich ermee bemoeien 

en nemen de pesterijen toe, niet alleen in aantal maar ook in ernst. Nieuwe bewo-

ners worden op straat uitgescholden, krijgen eieren tegen hun ramen gegooid of 

vinden de banden van hun auto lek gestoken. Zodra zij hun buren hierop aanspre-

ken, keert een nog groter deel van de buurt zich tegen hen. Het is niet ondenkbaar 

dat de aanvankelijke ‘pestkoppen’ zo veel mogelijk medestanders onder de rest 

van de bewoners proberen te vinden. Hoe meer ze anderen achter zich kunnen 

scharen, hoe meer ze de andere partij onder druk kunnen zetten. De nieuweling 

kan hier meestal niet tegenop en moet het onderspit delven. Als het hek eenmaal 

van de dam is, volgen bedreigingen en soms zelfs geweld. 

Toch krijgen niet alle ‘rare’ nieuwe bewoners te maken met pesterijen. 

Terwijl een alleenstaande moeder bijvoorbeeld wordt gepest, laten de pestkop-

pen haar Marokkaanse overbuurvrouw - die door de buurt ook ‘raar’ wordt gevon-

den – met rust. Zijzelf denkt dat de pestkoppen haar overbuurvrouw niet durven 

te pesten omdat zij een eventuele confrontatie zouden verliezen. Voor de hele 

buurt is namelijk zichtbaar hoeveel vrienden er voortdurend bij deze vrouw op 

bezoek komen, die het potentieel voor haar op zouden kunnen nemen. Uit de 

analyse van allerlei andere voorbeelden van pesterijen blijkt inderdaad dat deze 

in het algemeen welbewust gericht zijn tegen degenen van wie de minste weer-

stand wordt verwacht. 

Bedreiging en geweld 

Met enige regelmaat maken bewoners zich schuldig aan bedreigingen, die soms 

zelfs uitlopen op fysiek geweld. Meestal betreft het mensen die onder invloed 

van alcohol of drugs onenigheid op deze manier beslechten. Het zijn volgens be-

woners niet alleen verslaafden die ruziën over een drugsdeal, maar ook bepaalde 

‘asociale’ families die elkaar bedreigen en vervolgens hun ruzie op straat uitvech-

ten. Een bewoner vertelt: 

‘Die families vechten altijd met elkaar. Als die verjaardagen vieren, dan is het altijd 

knokken. Er is altijd wel gezeik, laat ik het zo zeggen. Dan drinken ze een beetje teveel 

en dan gaan ze op een gegeven moment stoer doen tegen elkaar. Het is familie van 

elkaar, maar ze vechten gewoon met elkaar! Een paar jaar geleden werd er hier gewoon 

iemand neergestoken. En werd er gewoon een zwangere vrouw geslagen. Allemaal fa-

milie onder elkaar!’

Hoewel bewoners weten dat ze er weinig van te vrezen hebben zolang ze zich er 

niet mee bemoeien, ervaren ze deze ruzies wel degelijk als bedreigend. Doordat 

bewoners geconfronteerd worden met waar hun buurtgenoten toe in staat zijn, 

ontwikkelen zij angst. Ze stellen zich voor ook zelf slachtoffer te kunnen worden, 

wat hen het gevoel geeft op hun hoede te moeten zijn.

Bedreiging en geweld worden ook ingezet door bewoners die willen la-

ten merken de sociale controle van anderen niet te tolereren. Het zijn zogenaam-

de vergeldingsmaatregelen. Zo meldde een bewoner bij de politie dat zijn over-

buurman een hennepkwekerij op zolder had. Daarop werd hij door de betreffende 

buurman net zo lang bedreigd en geïntimideerd tot hij zich gedwongen zag te 

verhuizen. Dergelijke represailles jagen bewoners angst aan, omdat ze hen erop 

attenderen dat zijzelf ook risico lopen als zij sociale controle uitoefenen.  
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De buurt is achteruit gegaan

In het voorgaande heb ik laten zien dat overlastgevend en crimineel gedrag voor-

al wordt veroorzaakt door armlastigen, mensen met een verslaving of geestelijke 

stoornis en jeugdigen die zich al van jongs af aan op straat moeten vermaken. 

Andersom geldt dat niet. Niet alle armlastigen, verslaafden, geestelijk gestoor-

den, blagen en hangjongeren maken zich schuldig aan overlast en criminaliteit. 

Bewoners onderschrijven dat. Ze zeggen dat het slechts ‘enkele rotte appels’ (of 

‘probleemgevallen’) zijn die het voor de buurt verzieken door stelselmatig over-

last te veroorzaken en/of zich crimineel te gedragen. Hieronder scharen zij ook 

alle ‘asocialen’, die volgens hen per definitie stelselmatig voor overlast zorgen.

 Bewoners die er al langer wonen, menen dat hun buurt ‘achteruit is ge-

gaan’, omdat ze overlast en criminaliteit in de loop der tijd hebben zien toene-

men. Ze wijten dit aan de toename van het aantal ‘rotte appels’ in hun buurt. 

Volgens bewoners zijn zij meegekomen met de stroom van nieuwkomers die op 

gang is gekomen door sloop en nieuwbouw in andere Arnhemse achterstands-

wijken. Naar eigen zeggen kan de buurt een enkele ‘rotte appel’ wel aan, maar 

zodra het er meer worden, gaan zij de sfeer in de buurt bepalen omdat zij niet 

alleen afzonderlijk voor problemen zorgen, maar elkaar ook nog eens stimuleren 

in overlastgevend en/of crimineel gedrag. Een bewoner probeert tactisch te ver-

woorden hoe de buurt is veranderd:

Hoe moet ik dat nou zeggen… Want ik wil helemaal niet kwaadspreken, en ik voel 

m’n eigen ook helemaal niet beter, maar er zijn dus mensen  die komen dan in zo’n 

wijk maar die horen eigenlijk niet in een wijk thuis, want dat zijn mensen die je 

apart moet laten. En die bederven soms een hele straat. En dat is dus wat ons is 

overkomen. 

Voor de achteruitgang van de buurt, stellen bewoners de woningbouwcorporaties 

aansprakelijk. Na renovaties in andere Arnhemse achterstandswijken zouden de 

corporaties ‘probleemgevallen’ en ‘asocialen’ – die vanwege de verhoogde hu-

ren niet konden terugkeren – naar hun buurt hebben doorgesluisd. Bewoners 

veronderstellen dat deze mensen in ‘de slechte buurten’ voorrang krijgen op 

reguliere woningzoekenden en stellen daarom dat deze mensen hen op die ma-

nier ‘door de strot zijn gedouwd’ met als gevolg dat hun buurt ‘het afvalputje van 

Arnhem’ is geworden. 

Bewoners zijn daarom van mening dat het nu aan professionals in dienst 

van instellingen - en met name aan de woonconsulenten van woningbouwcorpo-

raties - is om de problemen van leefbaarheid en veiligheid in hun buurt aan te 

pakken. Behalve dat zij het dringend nodig vinden dat de woningbouwcorpora-

ties het woningtoewijzingsbeleid aanpassen, dat de wijkagenten ‘meer handha-

ven’ en de zorg- en welzijnswerkers zorg bieden aan ‘probleemgevallen’, heeft 

het merendeel van de bewoners geen idee welke professional van welke lokale 

instellingen welke middelen zouden kunnen (of moeten) inzetten om buurtvei-

ligheid te verbeteren. Ze gaan ervan uit dat ‘ze’ - zelfstandig of in onderlinge 

samenwerking - zelf in staat zijn om te bepalen hoe ze gesignaleerde problemen 

van leefbaarheid en veiligheid al dan niet gezamenlijk kunnen laten afnemen. 

5.4 Wat bewoners merken van leefbaarheid- en 

veiligheidsinterventies

In het kader van het krachtwijkenbeleid geven instellingen sinds 2007 uitvoering 

aan de wijkactieplannen met als doel de wijken leefbaarder en veiliger te maken. 

In het vorige hoofdstuk is uitgebreid beschreven dat daartoe een breed scala aan 

interventies wordt uitgevoerd. Specifiek voor de ‘slechte straten’ achten profes-

sionals de combinatie van zorg en handhaving van cruciaal belang.  Voor ons 

onderzoek is het van belang te weten wat bewoners merken van die waaier van 

interventies en wat ze vinden van de inspanningen die professionals van lokale 

instellingen verrichten om de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt te ver-

beteren. 

Het merendeel van de bewoners is ervan op de hoogte dat hun wijk 

door de minister is aangewezen als een krachtwijk waarvoor extra financiële mid-

delen beschikbaar zijn om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. En on-

danks dat er bewonersavonden zijn georganiseerd waar meegepraat kon worden 

over de invulling van de wijkactieplannen, hebben de meeste bewoners geen 

idee wat een wijkactieplan is. Laat staan over hoe dat geld meer concreet zal 

worden besteed. Hun kennis over de interventies die woningbouwcorporaties, 

gemeente, politie en welzijnsinstellingen in hun wijk uitvoeren, is veelal beperkt 

tot wat er in de wijkkrant over is geschreven. Uit eigen ervaring kunnen ze er 

zelden iets over vertellen. 

Dat ze er niets van gemerkt of over gehoord hebben, is niet zo verwon-

derlijk aangezien een deel van de interventies uit de wijkactieplannen - zoals 

‘het realiseren van afstemming tussen de activiteiten van diverse lokale instel-

lingen’ of ‘het laten uitvoeren van onderzoeken’ - acties betreffen die achter de 

schermen worden uitgevoerd. Bovendien worden de meeste interventies op 

wijkniveau uitgevoerd, waardoor lang niet alle buurtbewoners ermee in aanra-

king komen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van toezichthouders, die hun 

rondes maken langs de hoofdwegen en de meest druk bezochte locaties, maar 
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niet door woonbuurten
10

. Als bewoners - via de wijkkrant - op de hoogte zijn van 

dergelijke interventies, vinden zij het desgevraagd ‘goed’ dat er ‘iets’ wordt ge-

daan. Wat deze interventies concreet kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en 

veiligheid is hen echter onduidelijk. 

Van alle interventies die worden uitgevoerd, zijn er slechts enkele die 

zich op het probleem van leefbaarheid en veiligheid richten zoals dat door be-

woners wordt ervaren. Het betreffen de interventies die zijn gericht op de ‘rotte 

appels’ die volgens bewoners de meeste overlast en criminaliteit veroorzaken. 

Hoewel bewoners hiervoor - in tegenstelling tot lokale instellingen - de oplos-

sing allereerst zoeken in uithuiszettingsprocedures, kunnen zij zich toch ook vin-

den in de aanpak die lokale instellingen voorstaan. Als uithuisplaatsing geen 

optie is, is de combinatie van zorg en handhaving nodig om het gedrag van de 

‘rotte appels’ te veranderen. In de onderzochte buurten werden twee van zulke 

interventies uitgevoerd: de ‘overlasttafel’ en ‘straatwijs’. Wat hebben bewoners 

daarvan gemerkt en hoe hebben zij die interventies gewaardeerd? 

Overlasttafel

De overlasttafel is het tweemaandelijks (casus)overleg dat zich richt op indivi-

duen en (multiprobleem)gezinnen die stelselmatig overlastgevend of crimineel 

gedrag vertonen, en is uitgebreid besproken in hoofdstuk 4. Maar zelfs de bewo-

ners van de straten waar de overlasttafel zich vooral op richt, hebben nog nooit 

van de overlasttafel als zodanig gehoord. Zij merken weliswaar dat professionals 

soms acties ondernemen die zijn gericht tegen de ‘rotte appels’, maar weten niet 

dat daarachter een casusoverleg tussen professionals van verschillende lokale 

instellingen schuilgaat. Zij horen bijvoorbeeld de verhalen die in de buurt de 

ronde doen over de woningcorporatie die een van de ‘asociale gezinnen’ een 

schriftelijke waarschuwing heeft gegeven. Ook horen zij dat de wijkagent sommi-

ge jongeren ‘op de korrel’ heeft en merken zij het op als één van deze jongeren 

tijdelijk afwezig is. Uit ervaring weten bewoners dat hun opvallende afwezigheid 

betekent dat zij ‘weer eens vast zitten’. Ook weten ze uit verhalen, of uit eigen 

observaties dat buurtgenoten met psychische problemen inmiddels worden be-

geleid door een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater. Deze acties 

beschouwen bewoners echter als de normale taken en verantwoordelijkheden 

van professionals. Zij hebben geen aanleiding te vermoeden dat hier een nieuwe 

interventie gaande is. Dat er voor deze formele sociale controle onderlinge af-

stemming en het delen van informatie noodzakelijk is, kunnen bewoners zich 

evenwel indenken. Maar ook dat beschouwen bewoners als vanzelfsprekend tot 

10  Bron: Charter Arnhem, Ministerie van VROM, 31 mei 2008, pagina 18

de normale taken en verantwoordelijkheden van professionals. Dat blijkt onder 

anders uit hoe bewoners praten over wie er zou moeten optreden tegen de pro-

blemen van leefbaarheid en veiligheid die ze in hun buurt ervaren. Steevast 

stellen bewoners dat ‘ze’ daar iets tegen moeten doen, waarmee ze professionals 

van verschillende instellingen in het algemeen bedoelen. Bewoners houden hen 

gezamenlijk verantwoordelijk voor het terugdringen van overlast en criminaliteit, 

waarbij zij niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in de vraag hoe professionals 

dat klaarspelen, laat staan in hoe zij hun taken onderling afstemmen. 

 In werkelijkheid verloopt de uitoefening van formele sociale controle 

in het kader van de overlasttafel echter vaak niet zoals bewoners dat graag zou-

den zien. Zij ervaren namelijk dat formele controle op personen of gezinnen die 

regelmatig overlast veroorzaken, uitblijft. Als bewoners daar keer op keer bij de 

wijkagent over hebben geklaagd, vinden zij dat de woningcorporatie op basis 

daarvan het huurcontract met het overlastgevende gezin zou moeten ontbinden. 

Dat dit niet gebeurt, getuigt volgens bewoners zowel van een gebrek aan samen-

werking tussen de betrokken professionals, als van een lage prioriteit die het 

beleid van lokale instellingen geeft aan het aanpakken van ‘de rotte appels’. Bij 

hen heerst de indruk dat ‘er niets gebeurt’ en dat professionals hun taak om re-

gels te handhaven verzuimen. Achter de schermen zijn professionals echter wel 

degelijk bezig met de voorbereiding van formele sociale controle, maar daarvan 

zijn bewoners niet op de hoogte
11

. 

Straatwijs

Straatwijs wordt – in tegenstelling tot de overlasttafel -  door alle bewoners van 

de straten waar het project wordt uitgevoerd, opgemerkt. Dat komt omdat alle 

bewoners persoonlijk worden benaderd, eerst middels een aankondigingsbrief 

van de opdrachtgevende woningcorporatie  en vervolgens door een bezoek van 

de case manager van de opdrachtnemende zorginstelling. Zelfs degenen die geen 

prijs stellen op een gesprek, zijn daardoor op de hoogte van de interventie. 

Het merendeel van de bewoners voert een inventariserend gesprek met de case 

manager, waarbij in kaart wordt gebracht welke problemen de bewoners in hun 

dagelijks leven ervaren en welke hulp of zorg zij zouden kunnen gebruiken. Geen 

van de bewoners ervaart het huisbezoek als een inbreuk op hun privacy, maar 

waardeert het dat instellingen
12

 hen hulp bieden. Het merendeel van de bewo-

11  Als ze dat in een uitzonderlijk geval wel zijn, dan kunnen zij er geen begrip voor opbrengen dat die 

voorbereiding zoveel tijd in beslag neemt. Zij hebben er bijna dagelijks last van, en verlangen dat het 

probleem zo spoedig mogelijk wordt verholpen. 

12  Ondanks dat de corporatie hen een brief heeft gestuurd met daarin de aankondiging van het project, 

is het veel bewoners niet duidelijk welke instelling erachter zit. Ze nemen aan dat ‘de gemeente’ de 
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ners zegt de aangeboden hulp  - het aanvragen van subsidies of doorverwijzin-

gen naar andere (zorg)instellingen - niet nodig te hebben. Toch vinden zij het 

goed dat een dergelijk project wordt uitgevoerd, aangezien sommige van hun 

buurtgenoten het volgens hen wel nodig hebben. Ze verwachten niet alleen dat 

bewoners geholpen zijn met extra financiële middelen
13

, maar ook dat zij minder 

geprikkeld en agressief zullen reageren als zij geholpen worden met persoon-

lijke problemen
14

. Volgens hen bezorgen persoonlijke problemen hun eigenaren 

oogkleppen: ze beseffen niet dat ze met hun gedrag anderen tot overlast zijn, en 

als ze zich dat wel beseffen, dan weerhouden hun eigen problemen hen ervan 

om daar rekening mee te houden. Bewoners delen kortom de veronderstelling 

met professionals van instellingen dat persoonlijke problemen van individuele 

bewoners leiden tot overlast voor de buurt. Zij zien in hun eigen straat namelijk 

dat het vooral alcoholisten, drugsverslaafden en mensen met een psychische 

stoornis zijn die overlastgevend en crimineel gedrag vertonen. Maar ook van 

sommige gezinnen - waar bovenstaande problemen niet lijken te spelen - wordt 

stelselmatig overlast ervaren. Volgens bewoners spelen daar andersoortige pro-

blemen, die hun overlastgevende gedrag verklaren. Ze redeneren - soms uit ei-

gen ervaring - dat schulden, psychische problemen (zoals het verwerken van een 

trauma of het omgaan met het verlies van een naaste) of opvoedingsonmacht er-

voor zorgen dat iemands leven onder voortdurende druk staat. Bewoners vinden 

het aannemelijk dat dergelijke problemen ‘korte lontjes’ veroorzaken, waardoor 

kleine strubbelingen snel uit de hand lopen. 

 Dat professionals zich richten op het bieden van zorg vinden ze daarom 

een goede zaak. Ze voorzien echter een probleem bij de grootste overlastveroor-

zakers. Ze zijn ervan overtuigd dat deze personen of gezinnen iedere aangebo-

den hulp of zorg zullen weigeren. Dat professionals daarop zijn voorbereid door 

de uitoefening van drang en dwang achter de hand te houden, weten bewoners 

niet. Wanneer ik hen dat vertel, blijkt dat zij een andere opvatting hebben dan 

professionals ten aanzien van het nut van drang en dwang
15

. Bewoners zijn er 

stellig van overtuigd dat zorg niets zal uithalen als deze wordt geboden aan be-

woners die niet geholpen willen worden. Ook niet als dat met drang en dwang 

opdrachtgever is. 

13  De case manager doet een zogenaamde ‘voorzieningencheck’ waarbij wordt nagegaan of de bewoner 

gebruik maakt van de voorzieningen en subsidies waar hij recht op heeft. De uitvoerende welzijnsinstel-

ling meldt dat zij daarmee gemiddeld een opbrengst van duizend euro per huishouden hebben.   

14  Bewoners ervaren bijvoorbeeld dat een drankverslaving tot agressiviteit leidt. Als Straatwijs ervoor 

kan zorgen dat alcoholisten worden opgenomen in een afkickkliniek, verwacht men minder ruzies op 

straat. 

15  Zij zijn het wel eens met lokale instellingen dat zorg alleen met drang en dwang mag worden aange-

boden bij personen of gezinnen die overlast veroorzaken of delicten plegen.  

gepaard gaat. Ze noemen als voorbeelden de alcoholist en drugsverslaafde uit 

hun straat. Ze weten dat die persoon niet wil afkicken. Zorginstellingen kunnen 

dan hoog of laag springen, maar als iemand niet inziet dat hij een probleem heeft 

– of een probleem is voor zijn omgeving – zal gedwongen zorg niet de gewenste 

effecten hebben. 

Na het eerste bezoek dat de case manager bij nagenoeg alle huishoudens 

heeft afgelegd, zien bewoners hem regelmatig in de straat bezoeken bij hun 

buurtgenoten afleggen. Hij is er minimaal twee keer per week. Voor bewoners is 

dit een teken dat er ‘iets’ door lokale instellingen wordt gedaan. Wat hij precies 

doet, welke zorg hij bij deze mensen binnenbrengt en in hoeverre daarmee per-

soonlijke problemen worden verlicht, weten bewoners niet. Over persoonlijke 

problemen wordt onderling niet of nauwelijks gesproken, omdat bewoners ‘lie-

ver niet de vuile was buiten hangen’.

‘Er zijn twee mensen hier in de buurt, waarvan we weten dat ze het niet zo best 

hebben. Die komen bij ons wel eens geld lenen. […] Maar zelfs van hen weten 

we niet welke problemen ze hebben. We weten alleen dat ze financiële problemen 

hebben, maar waarom en hoeveel weten we niet. En dat ga ik echt niet navragen, 

natuurlijk! Van: “luister, hoe komt het dat je geen geld hebt?”’ 

Een uitzondering op de bevinding dat de geboden zorg aan buurtgenoten on-

zichtbaar blijft, is de zorg die wordt geboden aan een bewoner met psychische 

problemen in de Hoge Belt. Sinds zijn verhuizing naar deze buurt zorgt hij voor 

problemen omdat hij zich ongevraagd met omwonenden bemoeit, regelmatig de 

politie inschakelt voor - in de ogen van omwonenden - triviale gebeurtenissen 

en belastende verhalen over buurtbewoners verzint. Omwonenden zijn ten tijde 

van zijn verhuizing naar de buurt echter niet op de hoogte van zijn psychische 

problemen. Zij reageren met onbegrip op zijn gedrag, waardoor er een ruzie ont-

staat tussen de nieuwe bewoner en de direct omwonenden (ongeveer vijf huis-

houdens). Tijdens het eerste, inventariserende gesprek met de nieuwe bewoner 

signaleert de case manager dit probleem. Hij stelt zowel aan de betreffende be-

woner als aan de direct omwonenden voor om buurtbemiddeling in te schakelen. 

Beide partijen stemmen daarmee in omdat de onderlinge spanningen de sfeer in 

de buurt niet ten goede komen. Dit vervolg op Straatwijs wordt ook door andere 

bewoners opgemerkt omdat er in de buurt veel over wordt gepraat. Hoewel het 

probleem van de overlastgevende nieuwe buurtbewoner niet acuut is opgelost, 

spreekt uit de geboden hulp volgens bewoners de betrokkenheid van lokale 

instellingen. 
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5.5  Tot slot

In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat slechts enkele ‘probleemgevallen’ of ‘asoci-

alen’ een buurt tot een ‘probleembuurt’ kunnen maken. Hun aantal is niet groot, 

maar zij zijn wel verantwoordelijk voor de meeste overlast en criminaliteit. Be-

woners vinden het nodig dat professionals van instellingen stevig tegen deze 

mensen optreden, helemaal omdat ze van mening zijn dat het beleid van de 

instellingen zelf hebben bijgedragen aan het ontstaan van de problemen waar 

bewoners nu dagelijks mee worden geconfronteerd. 

Uit mijn veldonderzoek blijkt dat bewoners in de regel weinig weet 

hebben van de waaier aan interventies die instellingen gezamenlijk uitvoeren in 

het kader van het krachtwijkenbeleid en van de meeste acties die daaruit voort-

vloeien ook weinig merken. Van de acties die zij wel opmerken - doordat ze voor 

hun ogen worden uitgevoerd - is slechts een enkele gericht op wat bewoners 

ervaren als het grootste probleem van leefbaarheid en veiligheid: het overlast-

gevende en criminele gedrag van de ‘rotte appels’. In het volgende hoofdstuk 

zal worden nagegaan in welke mate dergelijke ervaringen het vertrouwen van 

bewoners beïnvloeden.
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Werking van collectieve 

weerbaarheid in 

achterstandsbuurten

Annemarijn Walberg

Hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk wordt de werking van collectieve weerbaarheid in achterstands-

buurten onderzocht. Het heeft tot doel met het oog op een realistische evaluatie 

de uitgangssituatie te schetsen op basis waarvan (in hoofdstuk 8) kan worden 

onderzocht in hoeverre de collectieve weerbaarheid versterkt kan worden door 

middel van interventies die de leefbaarheid- en veiligheid van de buurt moeten 

verbeteren.

Zoals in hoofdstuk 2 theoretisch is uiteengezet, zijn bewoners collectief 

weerbaar indien ze over het vermogen beschikken om zich door middel van de 

uitoefening van informele sociale controle teweer te stellen tegen voorvallen 

van overlast en criminaliteit. Bewoners zijn daartoe echter pas bereid en in staat 

indien zij zowel elkaar als de professionals van instellingen vertrouwen. Pas als 

bewoners erop menen te kunnen vertrouwen dat zij samen met buurtgenoten 

en professionals door uitoefening van sociale controle hun buurt leefbaarder en 

veiliger kunnen maken en zij verwachten dat hun buurtgenoten en professionals 

zich daarvoor ook werkelijk zullen inspannen, zullen zij bereid zijn dat ook zelf 

te doen. 
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In paragraaf 6.1 staat de vorming van het vertrouwen centraal. Er wordt eerst be-

sproken welke ervaringen bewoners in het recente verleden hebben opgedaan 

met het optreden tegen voorvallen van overlast en criminaliteit, zowel door be-

woners als door professionals van instellingen. Vervolgens wordt vastgesteld in 

hoeverre de gedeelde verwachtingen van bewoners over de legitimiteit en effec-

tiviteit van sociale controle in het verlengde liggen van hun ervaringen. Uit hun 

gedeelde verwachtingen wordt tot slot de vorm van hun vertrouwen afgeleid. In 

paragraaf 6.2 staat de uiting van het vertrouwen van bewoners centraal. Bespro-

ken wordt welke houding bewoners hebben ten aanzien van de daadwerkelijke 

uitoefening van sociale controle en in hoeverre, op welke wijze en met welk re-

sultaat bewoners zelf sociale controle uitoefenen op basis van hun vertrouwen in 

elkaar en in professionals. In paragraaf 7.3 worden conclusies getrokken over de 

werking van collectieve weerbaarheid. 

6.1 De vorming van vertrouwen 

In de onderzochte achterstandsbuurten worden bewoners dagelijks geconfron-

teerd met voorvallen die de leefbaarheid en veiligheid in meer of mindere mate 

bedreigen. Hieronder wordt besproken welke ervaringen zij in het recente ver-

leden hebben opgedaan met de sociale controle die daarop is uitgeoefend, in-

formeel door andere bewoners en formeel door professionals. In dit hoofdstuk 

worden slechts voorbeelden uit één buurt gebruikt. Dit is gedaan opdat de lezer 

kan zien hoe de bewoners in de loop van de tijd andere verwachtingen hebben 

gekregen over de mogelijkheden die zij hebben om overlast en criminaliteit aan 

te pakken. Ik beschouw dit als gerechtvaardigd aangezien de bevindingen in de 

vier onderzochte ‘probleembuurten’ vergelijkbaar zijn. De lezer dient evenwel in 

het achterhoofd te houden dat de situaties en omstandigheden in deze buurten 

binnen achterstandswijken als geheel vrij uitzonderlijk zijn. Dit is een gevolg van 

de keuze om het onderzoek in de ‘slechtste’ buurten en straten te doen.

In deze paragraaf wordt geschetst welke ontwikkeling De Hoge Belt 

heeft doorgemaakt, hoe bewoners van de buurt naar aanleiding daarvan hun hui-

dige vertrouwen hebben gevormd en hoe de attenderende waarde van bepaalde 

voorvallen daardoor is afgenomen. Beschreven wordt dat bewoners aanvankelijk 

zelf iets hebben proberen te doen aan de toename van overlast en criminaliteit 

in hun buurt. Toen dat onvoldoende bleek te helpen, werd de roep om optreden 

door professionals van lokale instellingen sterker. Maar doordat ook de profes-

sionals niet in staat bleken daar naar tevredenheid van bewoners tegen op te 

treden, zijn bewoners gedesillusioneerd geraakt en hebben zij zich erbij neerge-

legd dat bepaalde voorvallen van overlast (en criminaliteit) in hun buurt ‘er nu 

eenmaal bij horen’. 

Ervaringen

Bewoners van de Hoge Belt hebben een roerige tijd meegemaakt waarin ern-

stige voorvallen elkaar in rap tempo opvolgden die hun voorheen rustige buurt 

in opschudding bracht. Bewoners ervoeren dit alles als bedreigend, wat erop 

duidt dat de attenderende waarde van deze voorvallen aanvankelijk nog hoog 

was. Het begon enkele jaren geleden toen binnen een straal van tweehonderd 

meter vier drugsdealers en een aantal
1
 probleemgezinnen kwamen wonen. De 

komst van de dealers had tot gevolg dat de overlast toenam door verslaafden 

die zich luidruchtig gedroegen en hun ruzies op straat uitvochten. Door het ko-

men en gaan van drugsverslaafden konden kinderen niet meer veilig op straat 

spelen en nam het aantal gevallen van inbraak merkbaar toe. Ook de komst van 

probleemgezinnen - door bewoners ook wel ‘asocialen’ genoemd - bracht over-

last met zich mee. 

Een voorbeeld is het gezin, bestaande uit een alleenstaande moeder 

en haar twee kinderen, dat door de rest van de buurt ‘de Tokkies’ werd genoemd 

omdat ze door hun uiterlijk en gedrag deden denken aan de familie Tokkie die in 

die tijd geregeld op de televisie te zien was en algemene bekendheid genoot
2
. 

Een buurvrouw beschrijft het gedrag van ‘de Tokkies’ in de buurt als volgt: 

‘Ze wilden hun muziek luisteren zo hard als ze wilden, ze wilden hun vuilnis neer-

gooien waar ze wilden, en ze hadden geen zin om de hond uit te laten dus die kon 

lekker op het achterplaatsje poepen. En dat meisje had op zaterdagavond haar 

seksuele taferelen op mijn stoep.’ 

Behalve dat deze familie weinig rekening hield met omwonenden, waren het 

vooral de kinderen die omwonenden lastig vielen door hen uit te dagen en te 

treiteren. Een nieuwe buurvrouw kreeg stenen tegen haar ruit en een andere 

buurtbewoonster werd iedere keer als zij zich op straat vertoonde, uitgeschol-

den. Hoewel ‘de Tokkies’ het meest beruchte gezin was, waren zij zeker niet de 

enigen die zich op deze manier manifesteerden. Er woonden nog wel meer pro-

bleemgezinnen die hun buurtgenoten geregeld overlast bezorgden. Eén gezin 

stond er bijvoorbeeld om bekend dat de ouders als gevolg van hun alcoholmis-

bruik altijd erg luidruchtig waren en in het geheel niet omzagen naar hun kinde-

ren die vaak tot ’s avonds laat op straat rondzwierven en in het weekend soms 

al voor zeven uur ’s ochtends door hun ouders ‘de straat op werden geschopt’. 

1  Een precies aantal is moeilijk aan te geven aangezien dat vanwege verhuisbewegingen in de loop 

der jaren varieerde. Op het ‘hoogtepunt’ woonde er circa zeven probleemgezinnen/-gevallen in deze 

buurt. 

2  De familie Tokkie werd bekend toen in 2004 een tv-documentaire over ‘onaangepaste gezinnen’ 

werd gemaakt. Het gezin Tokkie stond daarin centraal vanwege een uit de hand gelopen ruzie met hun 

buren. 
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Weer een ander gezin stond erom bekend dat de ouders het grootste gedeelte 

van de dag stoned waren en bijna dagelijks schreeuwende ruzie met elkaar maak-

ten.  

Voor bewoners betekende de komst van zoveel ‘probleemgevallen’ dat 

het dagelijks leven in hun buurt drastisch veranderde. Zij accepteerden dit niet 

zomaar en probeerden daarom op verschillende manieren het tij te keren. Daar-

in bleken ze - tot hun eigen frustratie - niet effectief. Bewoners deden in die tijd 

de ervaring op dat ze bij drugsdealers noch probleemgezinnen een voet aan de 

grond krijgen. Zo heeft Toon bijvoorbeeld een poging gewaagd om één van de 

drugsdealers aan te spreken. Naar eigen zeggen liep dat op niets uit, 

‘want ja, dan ontkent de dealer dat hij een dealer is. Dus, snap je? Als ik tegen hem 

zeg: “jij bent dit of jij doet dat”, dan zegt hij: “Hee, dat zeg jij! Het zijn allemaal 

vrienden en kennissen die langskomen.”’

Ook Yvonne heeft geprobeerd één van de drugsdealers aan te spreken omdat 

ze meende dat de aanwezigheid van drugsdealers een gevaar opleverde voor 

de kinderen uit de buurt. Ze was bang dat de kinderen spuiten op straat zouden 

vinden of door verslaafden zouden worden benaderd. Maar ook haar poging om 

de dealer aan te spreken liep op niets uit, omdat hij simpelweg deed alsof hij er 

niets mee te maken had. 

Ook bewoners die poogden iets tegen de overlast door de probleemge-

zinnen te ondernemen, kwamen er veelal achter dat de ouders noch de kinderen 

zich daarop lieten aanspreken. Volgens bewoners hadden deze gezinnen ‘schijt’ 

aan iedereen. Kinderen lachten hen gewoon uit omdat ze wisten dat - zelfs als ze 

echt iets hadden misdaan – hen door hun ouders een hand boven het hoofd zou 

worden gehouden. En als de ouders zelf werden aangesproken op het gedrag van 

hun kind, dan reageerden zij fel. Het volgende voorbeeld is van een bewoonster 

die schoon genoeg had van kinderen die er een gewoonte van maakten om ’s 

ochtends vroeg onder haar slaapkamerraam herrie te schoppen. Nu de maat vol 

was, besloot ze om er iets van te zeggen:   

‘Ik zeg: “waarom ga je niet in je eigen straat spelen?” Ja ik bedoel, ze wonen niet 

hier, ze wonen een stukje verderop. Ga lekker daar herrie maken ofzo! Maar dan 

zeggen ze: “Ik speel waar ik wil!” Dan krijg je zo’n reactie. Ik weet waar die ouders 

wonen, dus ik ga er maar gewoon naartoe. En ik zeg: “Goh, jullie kinderen komen 

hier iedere morgen bij mij voor de deur heel veel herrie maken. En ik vind het niet 

erg als kinderen spelen, mijn zoontje speelt ook, maar zo vroeg ’s morgens!” Ik heb 

volgens mij op een vriendelijke manier gezegd: “het stoort mij” en “doe er iets mee”. 

Ze zei: “Bemoei je met je eigen zaken!” Dan krijg je dat soort reacties terug, en dan 

denk ik: ”ja, wat kun je nog meer zeggen? Niets!”’

Veel bewoners meenden dat informele sociale controle vaak niet het gewenste 

resultaat had en dat dit een gevolg was van de manier waarop buurtgenoten 

deze gezinnen aanspraken. Volgens deze bewoners waren hun buurtgenoten te 

timide om indruk op de probleemgezinnen te maken doordat zij angst hadden 

voor het intimiderende gedrag van deze ‘asocialen’. Volgend e bewoners wa-

ren andere buurtgenoten waren echter juist weer te drastisch in hun optreden 

doordat zij te lang hebben gewacht. Zij kropten hun irritaties - niet in het minst 

vanwege (reële) angst voor represailles - net zo lang op tot zij er ‘echt niet meer 

tegen konden’. Pas als zij de wanhoop nabij waren, konden ze de moed opbren-

gen om op te treden. Met als gevolg dat alles wat zij nooit eerder hardop had-

den durven zeggen, nu in één keer over de overlastveroorzakers werd uitgestort, 

waarbij er volop werd geschreeuwd, gevloekt en getierd. Behalve dat dit soort 

acties hen helmaal niets opleverden, wekten deze bewoners door hun optreden 

soms zoveel weerstand dat het hen op bedreigingen kwam te staan. Soms trom-

melden de ‘probleemgezinnen’ wel dertig man op om met zijn allen verhaal te 

gaan halen bij degene die hen in hun ogen onterecht had aangesproken op hun 

gedrag. Meestal bleef het erbij dat deze menigte schreeuwend en scheldend 

voor de deur bleef staan, maar in enkele gevallen kwam het tot dreigementen, 

vernielingen of openlijke geweldpleging.  Een voorbeeld van een bewoner die 

het zwaar te verduren kreeg is Hannah. Omdat zij geen blad voor de mond nam, 

moest zij dat bekopen met aanhoudende pesterijen. Ze werd op straat nageroe-

pen en werden eieren tegen haar ramen gegooid. Niet alleen leden van het ge-

wraakte gezin, maar ook hun familie en vrienden parkeerden hun auto zo bij Han-

nah voor de deur dat zij er nauwelijks meer in- of uitkon. Toen zij de eigenaar van 

een van de auto’s een keer verzocht om ergens anders te parkeren, bedreigde 

hij haar met: ‘bek houden, anders sla ik je in elkaar! Ze kon de in haar ogen sterk 

overtrokken reactie nauwelijks geloven, maar hield er voor de zekerheid toch wel 

rekening mee dat het geen loze dreigementen waren. Want, zegt zij: 

‘Ik ken die man verder niet, maar het komt wel dusdanig over dat je denkt; hij gaat 

ook inderdaad slaan. Het is diezelfde man die ook mijn buurvrouw heeft proberen te 

slaan. Als je ook nog eens al die andere verhalen over hem hoort, dan zit de angst 

er wel in.’

Dat er fel op dit soort klachten werd gereageerd, vonden de meeste bewoners 

geen wonder. Want ook al zouden ze het niet hardop zeggen, de meeste bewo-
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ners waren het er wel over eens dat dit niet de juiste manier is om klachten te 

uiten en ongenoegen kenbaar te maken. Nagenoeg iedereen - van de verlegen, 

zachtaardige buurtbewoonster tot de dronken schreeuwlelijk – vond dat buurt-

bewoners hun ergernissen niet moeten opkroppen, maar bij de buren je langs 

moeten gaan en dan op een rustige, niet verwijtende toon moeten zeggen wat zij 

als overlast ervaren en waarom.

Toch waren er ook bewoners die het voor elkaar kregen om gehoor te 

krijgen bij de probleemgezinnen. Als deze bewoners de gezinnen op hun gedag 

aanspraken en zeiden dat ze het ‘beter iets rustiger aan konden doen’, dan werd 

dat van hen wel aangenomen. Dat kwam doordat deze bewoners die in de loop 

van de tijd een verstandhouding met deze gezinnen hadden opgebouwd en zij 

zich door hen niet aangevallen of gekleineerd voelden. Ook al waren de effecten 

van een dergelijk optreden doorgaans van korte duur, het leverde in ieder geval 

meer op dan wat andere bewoners wisten te bereiken.

Roep om handhaving

Als bewoners er al niet van overtuigd waren dat het overlastgevende (en cri-

minele) gedrag van dealers en probleemgezinnen een zaak waaraan de profes-

sionals van instellingen iets zouden moeten doen, dan waren ze dat zeker naar 

aanleiding van dergelijke bedreigingen. Meer dan ooit verlangden ze dat profes-

sionals actie zouden ondernemen. Sommige bewoners wendden zich daarom tot 

de wijkagent of overlastconsulent van de woningbouwcorporatie en vertelden 

hen over de overlast die zij dagelijks ondervonden. Anderen kozen ervoor om 

incidenten direct te melden via de meldkamer van de politie. In de hoop dat er 

‘een dossier zou worden opgebouwd’ op basis waarvan de politie (en de woning-

corporatie) effectief zouden kunnen gaan optreden, gingen sommigen er zelfs 

toe over alle incidenten - structureel - te melden. Ze hoopten daarmee een uit-

huis plaatsing van de probleemgevallen te bewerkstelligen of zelf kans te maken 

op een ‘urgentieverklaring’ waarmee zij voorrang zouden krijgen bij het zoeken 

naar een andere woning
3
.  Opvallend is dat de bewoners in veel gevallen niet 

meteen bij professionals aan de bel hebben getrokken, maar pas nadat bij hen 

de maat vol was. Zo gingen de directe buren van één van de drugsdealers de 

overlast pas steevast bij de politie en woningbouwcorporatie melden toen de 

overlast hun hele leven was gaan beheersen. Ze werden toen bijna iedere nacht 

uit hun slaap gehouden door klanten die per ongeluk bij hun huis aanbelden of 

onder hun slaapkamerraam herrie maakten. Overdag konden zij hun huis alleen 

3  Zo’n verklaring kan in uitzonderlijke gevallen door een onafhankelijke commissie worden toegekend 

aan mensen die buiten hun eigen schuld in een onleefbare situatie zijn terechtgekomen.

verlaten als zij het groepje verslaafden voor hun deur hadden verzochten opzij te 

gaan. Zij er moedeloos van dat zij er op geen enkele wijze aan konden ontsnap-

pen. Na verloop van tijd kwamen deze mensen er - net als de andere bewoners 

die overlast steevast gingen melden - achter dat ze ook door het inschakelen van 

professionals de overlast niet konden verminderen. En dat terwijl de politie en 

de woningcorporaties de bewoners nog zo hadden bezworen om hen in staat te 

stellen tot handhaven door overlast ‘structureel’ bij hen te melden. Bewoners 

moesten nu teleurgesteld vaststellen dat op hun klachten door de professionals 

onvoldoende, en vooral met onvoldoende resultaat werd gereageerd. Hoewel ze 

er na melding van acute incidenten op konden rekenen dat er agenten langskwa-

men, bleek dat volgens bewoners weinig effectief te zijn. Een bewoner vertelt 

daarover: 

‘Hier begint een feestje om twee uur ‘s nachts, en keiharde muziek aan. Dat slaat 

nergens op. Dan bel je de politie… toevallig was ik toen de derde die belde. Uit-

eindelijk zijn ze wel gekomen, ik heb ze gezien. En inderdaad, de muziek ging uit, 

maar een kwartier later ging die weer aan. […] Ze luisteren gewoon niet.’

Bewoners hadden gehoopt dat de overlastgevers de wacht aan zou worden ge-

zegd door de woningcorporatie, of dat de politie hen – gelet op de ernst van 

hun wandaden - zou arresteren of beboeten. Dat medewerkers van de corporatie 

zich net als de wijkagent veelal begrijpend opstelden, konden bewoners op zich 

wel waarderen, maar ze zeiden er tegelijkertijd weinig ‘voor te kopen’ omdat 

het melden van voorvallen niet leidde tot de acties die zij van de professionals 

verlangden. Om hun problemen werkelijk te helpen oplossen, zouden de profes-

sionals volgens de bewoners veel harder moeten optreden.

Dat bewoners ongeduldig zijn en onmiddellijk actie verwachtten, is niet 

zo vreemd in aanmerking genomen de lange tijd dat ze de aanhoudende dage-

lijkse overlast al hebben getolereerd. Zij kunnen wel enig begrip voor opbren-

gen dat professionals niet over één nacht ijs kunnen gaan, maar verlangen wel 

dat er op niet al te lange termijn zal worden opgetreden. In werkelijkheid heb-

ben bewoners na hun herhaalde meldingen bij de corporatie of de politie slechts 

een lange stilte ervaren wat hen de indruk gaf dat er ‘niets gebeurde’ of dat het in 

elk geval ‘allemaal veel te lang duurde’. En als er dan eindelijk actie werd onder-

nomen, bleek dat de woningbouwcorporatie niet veel meer deed dan een waar-

schuwende brief sturen en de wijkagent niet veel meer deed dan gesprekken 

voeren met de overlastgevers. Dat er niet tegen de illegale praktijken van drugs-

dealers werd opgetreden, was voor bewoners volslagen onbegrijpelijk. Hoewel 

ze zeiden te snappen dat ‘ook drugsdealers ergens moeten wonen’, konden ze 
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er met hun hoofd niet bij dat de professionals het handelen in drugs feitelijk 

gedoogden terwijl omwonenden daar aantoonbaar hinder van ondervonden. Bij 

bewoners wekte het frustratie op, omdat zij nog steeds met het probleem zaten 

opgezadeld. Het leidde bovendien tot teleurstelling in professionals omdat zij 

hun bevoegdheden in de ogen van bewoners niet optimaal benutten. Doordat 

de directe omwonenden hun verontwaardiging hierover met buurtgenoten deel-

den, werden die ook gesterkt in hun overtuiging dat professionals ‘te weinig’ 

deden en weinig klaarspeelden.   

Een voorbeeld van zo’n geval waarin de professionals niet de middelen 

gebruikten waartoe ze bevoegd zijn en die volgens de bewoners nodig waren om 

effectief op te treden tegen gezinnen die de buurt met hun gedrag terroriseer-

den, is dat van de al eerder genoemde Hannah. Enkele gezinnen maakte haar 

het leven zuur door haar te pesten, op straat na te roepen en uit te schelden, te 

bedreigen en te intimideren.  Iedere keer als zij daarvoor professionals inscha-

kelde, gaven die niet thuis omdat het hen ontbrak aan voldoende bewijs om 

deze gezinnen werkelijk aan te pakken. Een van de redenen daarvoor was dat 

omwonenden bang waren voor deze gezinnen en Hannah’s meldingen daarom 

niet wilden bevestigen. Dat de professionals niet bij machte waren op te treden, 

maakte haar wanhopig:

‘Ik ben gaan bellen naar de woningbouw, de wijkagent, de wijkmanager, de wethou-

der. Maar ik werd dan alleen maar meer boos op dat soort mensen. De wethouder 

die het niet belangrijk genoeg vindt, de wijkmanager die zegt [zet een kinderachtige 

stem op]: ‘Ja, ja, het is lastig’. Ik ben echt heel boos geworden op al die praatjesma-

kers die hun geld verdienen met probleemwijken. […] Twee maanden later stond 

ik zo [spreidt haar armen] op straat tegenover die buurman. Van: “Doe dan maar! 

Voor mij kan het niet erger. Stamp me maar tot moes, dat maakt niet uit, doe maar. 

Dan wordt het gezien”. Ik dacht echt: “Als hij dat nu doet, dan is bewezen dat het 

zo is”. Want vier jaar lang zeggen dat iets heel erg is, daar word je net zo gek van 

als van die mensen.’

Een onhaalbaar doel

Bewoners kwamen in de afgelopen jaren tot de conclusie dat zij de problemen 

met dealers en probleemgezinnen zelf niet konden terugdringen en dat zij zich 

door de professionals in de steek gelaten voelden voor zover die hun mogelijk-

heden en bevoegdheden niet volledig benutten. En dat maakte hen passief. Zij 

zagen het nut er gewoonweg niet meer van in om nog te strijden voor een doel 

dat volgens hen onhaalbaar was gebleken. Hun buurt zou nooit meer zo worden 

‘als vroeger’ en zij zagen geen andere mogelijkheid dat zich daarbij neer te leg-

gen. Waar bewoners zij hun buurtgenoten voorheen nog zagen optreden tegen 

voorvallen die hun buurt het slechte imago bezorgden, zagen zij dat gaande-

weg steeds minder gebeuren. De ervaring leerde dat hun medebewoners zich 

zo min mogelijk bemoeiden met wat er op straat gebeurde en er de voorkeur 

aan gaven zich terug te trekken. Hoewel bewoners zich onverminderd stoorden 

aan het gedrag van probleemgezinnen en van (klanten van) de dealers, legden 

ze zich er nu bij neer dat deze voorvallen blijkbaar bij hun buurt zijn gaan hoor-

den. Ze ervoeren deze voorvallen ook als minder bedreigend doordat ze een 

manier hadden gevonden om ermee om te gaan: alles zoveel mogelijk op zijn 

beloop laten. Deze ontwikkeling laat zien hoe de aanvankelijk hoge attende-

rende waarde van dit soort voorvallen in de loop der jaren kan afnemen door de 

ervaringen die daarmee door bewoners zijn opgedaan. Dat bewoners zich erbij 

neerlegden dat probleemgezinnen en (de klanten van) dealers voor - soms zeer 

ernstige - overlast zorgen, wil niet zeggen dat zij alles (van hen
4
, maar ook van 

eventuele anderen) tolereerden. De grens lag voor hen bij geweld
5
 omdat zij dat 

(nog steeds) als bedreigend ervoeren. Hoewel ze rationeel wisten dat ze er niets 

van te vrezen hadden - aangezien geweld volgens hen eigenlijk nooit willekeurig 

werd toegepast
6
 -, voedde geweld bij hen wel de angstige gedachte dat ze in 

hun eigen buurt op hun hoede moesten zijn. Dat gold niet als er klappen wer-

den uitgedeeld tussen familieleden die wel vaker met elkaar overhoop lagen, 

maar wel als vechtpartijen ‘serieus uit de hand dreigden te lopen’. Als iemand 

op straat ‘serieus gewond’ dreigde te raken,  grepen bewoners in, zonder aanzien 

des persoons. Zulke incidenten vonden ze ‘zo erg’ dat ze naar eigen zeggen niet 

eens een afweging maakten. Dat ze zouden ingrijpen, was voor hen volkomen 

vanzelfsprekend. 

Maar zelf bij geweldsincidenten tussenbeide komen, dat deden bewo-

ners vrijwel nooit. Daarvoor waren ze te bang dat het geweld zich tegen hen zou 

keren. Slechts bij uitzondering heeft een bewoner, meestal iemand die (één van) 

vechtende partijen kent, wel eens een poging gedaan om de zaak te sussen, in 

een stadium waarin de ruzie nog niet geëscaleerd was en er nog niet daadwer-

kelijk werd gevochten. Het kwam echter ook voor dat bewoners met vereende 

krachten een ruzie probeerden te stoppen. Maar dat bleek meestal olie op het 

4  Voor geweldsincidenten zijn meestal dezelfde personen - de probleemgevallen en de (klanten van) 

dealers  - verantwoordelijk als voor de minder ernstige voorvallen.

5  Behalve geweld is kindermisbruik een hoog attenderend voorval voor bewoners. Maar omdat hier-

van in het veldonderzoek slechts één voorbeeld is gevonden, wordt er hieraan verder geen aandacht 

besteed.

6  Volgens bewoners heeft geweld altijd een aanleiding. Zij zeggen daarom weinig te vrezen te hebben 

zolang zij conflicten met gewelddadige personen maar weten te vermijden.
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vuur te zijn. In verreweg de meeste gevallen was volgens bewoners alleen de 

politie in staat om het geweld een halt toe roepen. Omdat bewoners daarvan 

overtuigd waren, werd voor dergelijke incidenten de politie ook werkelijk werd 

ingeschakeld. Zij waren vaak verbaasd hoe snel de politie ter plaatse was en 

trokken daaruit de conclusie dat een van hun buurtgenoten de politie ingescha-

keld moest hebben. 

Waar professionals volgens bewoners het bij ‘laag attenderende’ voor-

vallen meestal lieten afweten, heeft de ervaring hen geleerd dat de professi-

onals tegen de ‘hoog attenderende’ geweldsincidenten wel bereid en in staat 

waren op te treden, ook al bleek hun optreden ook bij deze voorvallen ineffec-

tief. Zo ondervond Anna bijvoorbeeld toen ze twee verslaafde mannen voor haar 

huis met elkaar op de vuist zag gaan en in de gaten had dat één van hen ‘serieus 

gewond’ dreigde te raken, dat de politie na haar telefoontje binnen enkele mi-

nuten ter plaatse was om de vechtende partijen uit elkaar te halen. Omdat de 

agenten erin slaagden de ruzie ter plekke te sussen, werd het niet nodig geacht 

de vechtjassen mee te nemen naar het politiebureau.  Zij werden met een waar-

schuwing weg gestuurd. Helaas had het politieoptreden bij hoog attenderende 

voorvallen meestal niet het door bewoners gewenste effect. Zo kon het gebeu-

ren dat dezelfde ‘vechtjassen’ korte tijd later alweer met elkaar overhoop lagen. 

Soms leidde de komst van politie juist tot extra tumult, bijvoorbeeld doordat 

bewoners bezwaar maakten tegen de arrestatie van één van hun buurtgenoten.

Verwachtingen

Bewoners zouden graag willen dat op legitieme wijze wordt opgetreden tegen 

overlast en criminaliteit met als resultaat dat hun buurt meer leefbaar en vei-

lig wordt. De ervaring heeft hen echter geleerd dat dat geen reëel verlangen 

is.  Bewoners hebben namelijk ervaren dat (zowel formele als informele) sociale 

controle vaak uitbleef, terwijl zij die wel nodig achtten. Bovendien hebben zij 

ervaren dat als sociale controle werd uitgeoefend, dat dat op illegitieme wijze 

gebeurde en (in de beleving van bewoners mede daardoor) ineffectief was. Deze 

ervaringen hebben geleid tot hun huidige verwachtingen van zowel illegitieme 

als ineffectieve sociale controle. 

Cynisch wantrouwen in buurtgenoten

Bewoners zouden graag zien dat buurtgenoten tegen overlast en criminaliteit op-

treden - al was het alleen maar omdat ze het dan zelf niet zouden hoeven doen.  

De ervaring heeft hen echter geleerd dat buurtgenoten op een gegeven moment 

zijn opgehouden met het inschakelen van professionals of met het aanspreken 

dealers of probleemgevallen, omdat die sociale controle in het verleden niet de 

gewenste effecten heef gehad. Dit heeft bij bewoners de verwachting gewekt dat 

ook hun buurtgenoten zich overwegend passief zullen opstellen. 

Bewoners verwachten dat buurtgenoten alleen in uitzonderlijke geval-

len, als zij hoog attenderende voorvallen waarnemen of hun leven door - voor 

anderen - laag attenderende voorvallen volledig wordt vergald, zullen optreden, 

zelfs al is het tegen beter weten in. Voor het overige verwachten bewoners dat 

hun buurtgenoten tegen alle andere laag attenderende voorvallen niets zullen 

ondernemen. Omdat alleen in uitzonderlijke gevallen tegen laag attenderende 

voorvallen wordt opgetreden en hoog attenderende voorvallen zich weinig voor-

doen, overweegt in de beleving van bewoners de verwachting dat buurtgenoten 

niet - of in ieder geval onvoldoende - zullen optreden tegen overlast en crimi-

naliteit. En omdat bewoners het nodig achten dat buurtgenoten optreden en dit 

ook als hun burgerplicht beschouwen, maar feitelijk niet verwachten dat zij dit 

ook daadwerkelijk zullen doen, is er sprake van een gedeelde verwachting over 

de illegitimiteit van informele sociale controle. 

Bewoners verwachten voorts dat als buurtgenoten optreden tegen laag 

attenderende voorvallen, zij dat niet op de daartoe geëigende manier zullen 

doen. Bewoners verwachten namelijk van een deel van hun buurtgenoten dat zij 

‘te soft’ en te weinig beslist zullen optreden tegen probleemgezinnen of (klan-

ten van) drugsdealers. Van een ander deel van hun buurtgenoten verwachten zij 

dat er juist al te drastisch wordt opgetreden doordat het hun buurtgenoten aan 

sociale vaardigheden en zelfbeheersing ontbreekt om hun ongenoegen rustig en 

niet verwijtend te uiten. Bewoners verwachten dat dergelijke vormen van soci-

ale controle niet effectief zullen zijn, omdat probleemgezinnen en (klanten van) 

drugsdealers zich volgens hen op die manier niet laten aanspreken. Ze geloven 

dan ook niet dat deze sociale controle zal bijdragen aan een afname van overlast 

en criminaliteit. Als bewoners kortom al verwachten dat buurtgenoten sociale 

controle uitoefenen, dan hebben zij gedeelde verwachtingen van de ineffectivi-

teit ervan. 

De verwachting van bewoners dat hun buurtgenoten eerst en vooral 

geen sociale controle zullen uitoefenen weegt in hun verhalen echter duidelijk 

zwaarder dan de verwachting dat eventueel uitgeoefende sociale controle in-

effectief zal zijn. Het vertrouwen van bewoners in elkaar wordt zodoende ge-

kenmerkt door een twijfel aan de legitimiteit van informele sociale controle. Op 

basis daarvan moet ik vaststellen dat er onder bewoners sprake is van cynisch 

wantrouwen.
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Cynisch wantrouwen in professionals

Bij het aanpakken van voorvallen van overlast en criminaliteit zien bewoners, 

juist omdat ze van hun buurtgenoten weinig verwachten, een belangrijke taak 

weggelegd voor de professionals. Ze hebben echter ervaren dat een groot deel 

van de voorvallen waar zij zich aan storen bij professionals ‘geen prioriteit heeft’ 

en dat professionals  - als zij al in actie komen - weinig zullen bijdragen aan de 

leefbaarheid en veiligheid van de buurt, omdat zij hun bevoegdheden niet vol-

ledig benutten.

Bewoners zouden graag willen dat professionals optraden, niet alleen 

tegen hoogattenderende voorvallen maar ook tegen de voorvallen die voor hen 

inmiddels een laag attenderende waarde hebben gekregen. Want hoewel ze zich 

erbij hebben neergelegd dat deze zich in hun buurt voordoen, ze hadden dat 

graag anders gezien. Ondanks dat zij weten dat de meeste voorvallen niet door 

hun buurtgenoten bij de professionals worden gemeld, toch verlangen zij institu-

tioneel optreden tegen overlast en criminaliteit. Zij verlangen anders gezegd dat 

professionals - op niet nader door hen genoemde wijze - er dus zelf maar voor 

moeten zorgen dat zij lucht krijgen van voorvallen.  Bovendien vinden zij dat 

professionals ‘stevig’ zouden moeten optreden, maar zij verwachten niet dat dat 

ook werkelijk zal gebeuren. Ze verwachten weliswaar dat professionals pogingen 

zullen ondernemen, maar gaan ervan uit dat zij daarin niet bepaald vasthoudend 

zullen zijn en vooral te weinig gebruik zullen maken van hun bevoegdheden. 

Omdat bewoners verwachten dat professionals niet zullen doen wat bewoners 

nodig achten en bewoners dat als nalatigheid van die professionals beschouwen, 

moet geconcludeerd worden dat er sprake is van een gedeelde verwachting over 

de illegitimiteit van formele sociale controle. 

Bewoners verwachten voorts dat als professionals optreden tegen laag 

attenderende voorvallen, zij daarin niet effectief zullen zijn doordat zij hun 

bevoegdheden niet volledig benutten. Ze verwachten in het gunstigste geval 

slechts een tijdelijke afname van overlast of criminaliteit. In een minder gunstig 

geval verwachten ze geen enkele verandering, omdat de probleemgevallen, -ge-

zinnen en (klanten van) drugsdealers zich niets gelegen zullen laten liggen aan 

de uitgeoefende formele sociale controle. Zelfs van de wijkagent - die er ‘voor de 

burger’ zou moeten zijn - verwachten bewoners geen effectief optreden. Ook al 

verwachten zij van hem dat hij naar aanleiding van een melding wel in actie komt 

omdat het nu eenmaal bij zijn functie hoort om direct op meldingen van buurt-

bewoners te reageren, gaan zij ervan uit dat de waarschuwing die hij zal uitdelen 

in het gunstigste geval slechts tijdelijk effect zal sorteren. Soms kan hij volgens 

hen helemaal niets bereiken, bijvoorbeeld als hij jongeren als verdachten van 

brandstichting of vernieling op het bureau laat komen, maar hen binnen de kort-

ste keren vanwege een gebrek aan bewijs weer moet laten gaan. Als bewoners 

al verwachten dat professionals sociale controle uitoefenen, dan hebben zij de 

gedeelde verwachting dat die sociale ineffectief zal zijn. 

Op voorvallen die voor bewoners een hoge attenderende waarde heb-

ben (geweld), verlangen zij onmiddellijk optreden. Bewoners kijken daarbij naar 

professionals van instellingen omdat optreden tegen criminaliteit hun publieke 

taak is. Bovendien menen bewoners dat de professionals daartoe ook beter in 

staat zullen zijn, omdat zij legitiem dwangmiddelen kunnen toepassen waarover 

bewoners niet (kunnen) beschikken. Bewoners denken erop te kunnen rekenen 

dat op een melding van een dergelijk voorval inderdaad formele sociale controle 

zal volgen. Zij veronderstellen dat dergelijke voorvallen - in tegenstelling tot de 

voorvallen met een lage attenderende waarde - bij de politie een hoge prioriteit 

genieten omdat hun buurt er bij de politie om bekend staat dat ‘de vlam er al 

snel in de pan kan slaan’. Zij zijn er echter van overtuigd dat de politie het zover 

niet zal willen laten komen en op een meldingen van gewelddadige voorvallen 

onmiddellijk zal reageren. Ze verwachten dat het politieoptreden ertoe zal lei-

den dat de rust zal weerkeren, omdat ze hierbij wel hun bevoegdheden volledig 

gebruiken. Desondanks is ook hier sprake van verwachtingen van ineffectiviteit 

aangezien het effect naar hun verwachting maar bijzonder tijdelijk zal zijn. 

Bewoners delen de verwachting dat professionals het vaak zullen laten 

afweten bij de uitoefening van formele sociale controle. Omdat zij het als de taak 

en verantwoordelijkheid van professionals beschouwen om op te treden tegen 

overlast en criminaliteit, draagt deze verwachting bij tot hun twijfel aan de legi-

timiteit van de formele sociale controle. Omdat bewoners daarnaast uitgaan van 

de ineffectiviteit van de formele sociale controle, moet ik vaststellen dat bewo-

ners een cynisch wantrouwen hebben ten aanzien van de professionals. In hoofd-

stuk 3 gingen we ervan uit dat cynisch wantrouwende mensen niet of nauwelijks 

uit zichzelf zouden praten over de effectiviteit van de sociale controle, omdat ze 

zich vooral druk zouden maken over de legitimiteit. Bij cynisch wantrouwen ten 

aanzien van de professionals blijkt dat echter niet het geval te zijn. Bewoners 

vertelden mij uitgebreid over het uitblijven van formele controle, het onderbe-

nutten van bevoegdheden en de teleurstellende resultaten van het optreden 

van professionals. Een mogelijke verklaring voor het feit dat de ineffectiviteit 

van formele sociale controle in de verhalen van bewoners zo prominent aanwezig 

was, is dat bewoners hoge eisen stellen aan formele sociale controle. Want, zo 

zeggen bewoners vaak over het optreden tegen overlast en criminaliteit: ‘daar 

zijn die professionals toch voor?’   
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6.2  De uiting van vertrouwen

Dat bewoners twijfelen aan de legitimiteit sociale controle en teleurgesteld zijn 

over de ineffectiviteit daarvan, heeft gevolgen voor hun houding ten aanzien van 

de daadwerkelijke uitoefening van sociale controle en dientengevolge ook voor 

hun handelen wanneer zij zelf worden geconfronteerd met voorvallen van over-

last en criminaliteit. In deze paragraaf laat ik zien tot welke houding het cynische 

wantrouwen van bewoners leidt en tot welke daadwerkelijke uitoefening van so-

ciale controle. 

De meeste voorvallen die zich in de onderzochte buurten voordoen, 

blijken bewoners niet (meer) te attenderen op een bedreiging van de leefbaar-

heid en veiligheid van de buurt. Ze zijn aan dergelijke voorvallen gewend ge-

raakt en hebben zich erbij neergelegd dat deze nu eenmaal in hun buurt plaats-

vinden. Dat blijkt uit de laconieke en vooral berustende manier waarop ze erover 

praten. Ze zeggen dan bijvoorbeeld over de overlast die ze ondervinden van 

blagen: ‘tja, dat doen ze nou eenmaal’. Maar zodra ik - provocerend - opmerk dat 

zij het dus kennelijk acceptabel vinden dat jongeren vernielingen aanrichtten, 

dan springen zij bijna uit hun vel en roepen zij uit: ‘Nee, natuurlijk vinden wij 

dat niet oké!’ Dergelijke verontwaardigde reacties maken duidelijk dat bewo-

ners conventionele gedragsregels volledig onderschrijven. Verrassender is mis-

schien dat zelfs jongeren met wie ik sprak, ruiterlijk toegaven dat het plegen 

van vernielingen en treiteren van bewoners, ‘geen goed gedrag’ is. De reactie 

van de jongeren is misschien sociaal wenselijk. Maar de verontwaardiging van 

de bewoners laat duidelijk zien dat zij dergelijke voorvallen als volstrekt onac-

ceptabel beschouwen en zich daarom in principe wel bereid verklaren om tegen 

overlastgevend gedrag op te treden of het aan de politie te melden. Daaruit 

blijkt dat de houding die cynisch wantrouwende bewoners hebben ten aanzien 

van de daadwerkelijke uitoefening van sociale controle minder onbereidwillig 

is dan in hoofdstuk drie door ons is verondersteld. Dat wordt bovendien onder-

streept door uitspraken van bewoners dat zij sociale controle nodig achten, ook 

al werden die meestal gevolgd door redenen waarom ze daartoe zelf niet in staat 

waren. Het laat in elk geval zien dat bewoners wel bereid zijn, maar zichzelf niet 

in staat achten om sociale controle uit te oefenen. 

Informele sociale controle op laag attenderende voorvallen

Hun cynisch wantrouwen maakt dat zij zich zoveel mogelijk afzijdig proberen te 

houden van alle laag attenderende voorvallen waar ze niet ‘echt’ last van heb-

ben. De voornaamste reden die ze daarvoor geven, is dat het hen nutteloos lijkt. 

Daarnaast zeggen ze geen represailles te willen riskeren met het uitoefenen van 

sociale controle op voorvallen die ze zelf niet als bedreigend ervaren. Tot zover 

komen de uitspraken van bewoners overeen met de veronderstelde ‘inactiviteit’ 

van cynisch wantrouwen. Uit het veldonderzoek blijkt echter dat cynisch wan-

trouwen niet onder alle omstandigheden gepaard gaat met inactiviteit. Voorval-

len die vanwege gewenning collectief niet meer als bedreigend worden ervaren, 

blijken individueel namelijk nog wel als zodanig te kunnen worden ervaren. Te-

gen voorvallen die hen attenderen op veiligheidsrisico’s voor henzelf of hun ge-

zin achten zij optreden ertegen noodzakelijk. Maar aangezien ze weten dat ande-

ren het zeker niet voor hen zullen doen, voelen ze zich genoodzaakt om zelf actie 

te ondernemen. Het is dan, zoals bewoners het zelf verwoorden: ‘ieder voor zich 

en God voor ons allen’. Of bewoners ook daadwerkelijk sociale controle uitoefe-

nen, blijkt ervan af te hangen of zij zichzelf in staat achten om effectieve sociale 

controle uit te oefenen. Bewoners blijken zichzelf daartoe in staat te achten als 

zij in het verleden al vaker zelf effectieve sociale controle hebben uitgeoefend.

Uit het veldonderzoek blijkt dat bewoners in staat zijn om effectieve 

sociale controle uit te oefenen op laag attenderende voorvallen als zij allereerst 

weten in welke situatie zij op welke manier sociale controle moeten uitoefenen. 

Uit ervaring weten zij namelijk dat sociale controle ‘nogal nauw luistert’ en dat 

hun buurtgenoten zich alleen laten aanspreken als sociale controle ‘passend’ is 

bij het voorval. Bewoners blijken daarnaast ook over enkele ‘troeven’ te moeten 

beschikken, willen zij werkelijk in staat zijn tot effectieve sociale controle. De 

eerste troef betreft het hebben van goede contacten. Buurtgenoten blijken zich 

alleen te laten aanspreken door degenen die ze (goed) kennen, omdat ze diens 

sociale controle niet opvatten als een persoonlijke aanval. De tweede troef be-

treft de bereidheid om geweld te gebruiken.  Buurtgenoten blijken zich sneller 

te laten aanspreken door degenen die niet zullen schromen om - als het niet 

anders kan - geweld te gebruiken.

Niet alle bewoners blijken voldoende toegerust om zelf effectieve so-

ciale controle uit te oefenen. In de buurten waarin het veldonderzoek is gedaan 

zijn drie typen bewoners te onderscheiden die ieder een andere verwachting 

hebben van de effectiviteit van hun eigen sociale controle en bijgevolg ook ieder 

op een andere manier sociale controle uitoefenen. 

De vrije jongens

‘Vrije jongens’ zijn bewoners die het klappen van de zweep kennen. Zij zijn in 

achterstandsbuurten opgegroeid of wonen er al langere tijd, waardoor zij erva-

ring met sociale controle hebben opgedaan en zij in staat zijn om effectieve so-

ciale controle uit te oefenen. Zij het dat ze dat niet altijd op een rechtmatige 

manier doen. Er zijn twee redenen waarom zij effectieve sociale controle kunnen 
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uitoefenen. Ze kennen de normen die in deze buurten bestaan over hoe buurt-

genoten aangesproken moeten worden en beschikken bovendien over beide 

‘troeven’. Omdat zij zichzelf met deze bagage in staat achten effectieve sociale 

controle uit te oefenen, doen zij dat ook werkelijk. Binnen een buurt kan slechts 

een klein gedeelte - naar schatting maximaal tien procent - van de bewoners tot 

de ‘vrije jongens’ gerekend worden. 

Uit ervaring weten ze dat ze de manier waarop ze sociale controle uit-

oefenen, moeten laten afhangen van de aard van het voorval. Zij weten dat ze 

onderscheid moeten maken tussen voorvallen waarbij ze persoonlijk worden 

aangevallen en voorvallen die niet tegen hen persoonlijk zijn gericht. Bij overlast 

die niet tegen hen persoonlijk is gericht, zullen ze juist niet op hun strepen gaan 

staan omdat ze weten dat het geen zin heeft om ‘meteen naar buiten te rennen’ 

en iemand terecht te wijzen. Dat werkt alleen maar averechts. Ze weten ook dat 

ze bij dergelijke voorvallen beter geen professionals kunnen inschakelen, omdat 

dat ‘verkeerd valt’. Het is zaak eerst zelf te proberen overlast aan te kaarten. Al-

leen als dat vruchteloos blijkt, zullen ze de overlast melden bij de politie of een 

andere lokale instelling. Dat hen dat niet op represailles komt te staan, is omdat 

ze de andere partij eerst de kans hebben gegeven het onderling op te lossen.

Uit ervaring weten de vrije jongens ook dat ze flink van zich af moeten 

bijten als er voorvallen plaatsvinden die direct inbreuk maken op henzelf, hun 

gezin of hun woning. Als ze dat niet doen, zal er over hen heen worden gelopen 

en zullen ze een volgende keer weer te grazen worden genomen. Het meest 

effectief is volgens hen ‘terug doen wat jou is aangedaan, maar dan met een 

schepje er bovenop.’ Concreet betekent het dat wanneer ze worden geslagen, 

ze des te harder terugslaan. Of wanneer ze op straat worden uitgescholden, ze 

meteen reageren met dreigementen. 

De vrije jongens weten niet alleen precies hoe ze in een bepaalde si-

tuatie moeten optreden, zij beschikken ook nog over twee troeven die hen ga-

randeren dat hun sociale controle ook effectief zal zijn. De eerste troef zijn hun 

goede contacten.  Vrije jongens rekenen erop dat ze anderen met succes kunnen 

aanspreken, omdat ze weten dat overlastveroorzakers hun sociale controle ac-

cepteren. Hun onderling goede omgang zorgt er volgens hen voor dat sociale 

controle niet als persoonlijke aanval wordt ervaren. Verder weten de vrije jon-

gens dat het nodig is om goede contacten met de ouders te hebben om iets aan 

het overlastgevend gedrag van hun kinderen te kunnen doen. Als het direct aan-

spreken van de kinderen op hun gedrag niets uithaalt, kunnen zij er op rekenen 

dat de ouders hen wel serieus zullen nemen als zij zich bij hen over het wange-

drag van hun kinderen beklagen. Zij kunnen er ook van op aan dat ouders hun 

kinderen zullen bestraffen. Een van de ‘vrije jongens’ legt uit hoe hij dat aanpakt: 

‘Ik zeg gewoon; ‘ik ga naar je ouders’, en ik meen het ook. Dan loop ik ook gelijk 

naar zijn moeder toe. En daar schrikt hij van. Want vorig jaar had ons zoontje last 

van twee etterlijertjes die hem aan het pesten waren. Maar hun vader is een hele 

goede vriend van mij, dus toen ze bijdehand deden, ging ik naar hun ouders. Toen 

zagen ze dat hun vader een goede vriend van mij is. En sindsdien heb ik niets meer 

van ze gehoord. Want dan weten ze dat ik gelijk naar hun vader toeloop.’

De tweede troef waarover de vrije jongens beschikken betreft hun bereidheid 

om geweld te gebruiken. Zij rekenen erop dat ze anderen effectief op hun gedrag 

kunnen aanspreken, omdat ze weten dat ze de overlastveroorzaker desnoods 

met geweld tot de orde kunnen roepen. Deze troef komt hen vooral van pas als 

zij verwachten (op gewelddadige wijze ) te worden teruggepakt. Als vrije jon-

gens denken dat zij een overlastveroorzaker - als het eropaan komt - ‘kunnen 

hebben’, zullen zij er niet voor terugdeinzen om sociale controle uit te oefenen, 

desnoods met geweld. In deze afweging wordt meegewogen hoeveel ‘vrienden’ 

de overlastgevende partij eventueel kan mobiliseren
7
. In de regel hoeven vrije 

jongens echter geen geweld in te zetten om hun doel te bereiken. Ze kunnen 

erop vertrouwen dat overlastveroorzakers zich door hen laten aanspreken, om-

dat ze geen ‘klappen’ willen riskeren. 

Vrije jongens beseffen dat zij als een van de weinigen in de buurt tot 

effectieve sociale controle in staat zijn. Daarom zijn ze bereid om ook sociale 

controle uit te oefenen voor goede buren die dat zelf niet durven of kunnen. Zo 

vertelt een van de ‘vrije jongens’ dat hij altijd opkomt voor zijn Turkse overbuur-

vrouw, een alleenstaande moeder. ‘Rotjochies’ uit de buurt pesten haar regelma-

tig omdat ze weten dat deze vrouw hen niets kan maken. 

‘Als ze er iets van zegt, krijgt ze een hele grote bek van die gastjes. Gewoon omdat ze 

een vrouwtje alleen is. Ze hebben gewoon schijt aan haar. Hun weten gewoon dat zij 

heel zielig is. En daar gaan ze misbruik van maken, door die vrouw de hele tijd uit 

te dagen en grote bekken te geven. Als ze hier bij mij voor de deur staan en ze staan 

die vrouw te bekogelen met sneeuwballen, die niet naar buiten durft te komen, dan 

loop ik naar buiten. Dan kom ik voor haar op.’

7  Dit betekent dat zelfs ‘vrije jongens’ geen sociale controle zullen uitoefenen bij voorvallen die wor-

den veroorzaakt door als gewelddadige bekend staande (grote) families.
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De strategen 

‘Strategen’ zijn bewoners die zich zoveel mogelijk afsluiten voor wat er op straat 

gebeurt. Hoewel ze zich in de loop der tijd de normen hebben eigen gemaakt 

die in deze buurten bestaan over hoe buurtgenoten aangesproken moeten wor-

den, en hoewel ze over de troef beschikken ‘goede contacten te onderhouden 

met hun buurtgenoten’, verwachten ze niet effectief op te kunnen treden tegen 

overlast en criminaliteit. Zij beschikken namelijk niet over de ‘geweldstroef’ en 

zijn daarom selectief in het uitoefenen van sociale controle. In principe oefenen 

ze geen sociale controle uit, maar doen dat wel als buurtgenoten met wie zij 

goede contacten onderhouden over de schreef gaan. 

Vaak zijn strategen door schade en schande wijs geworden: ze hebben 

in het verleden wel geprobeerd om iets tegen overlast of criminaliteit te doen
8
 

maar hebben daarbij hun hoofd gestoten. Ook al zijn ze nog zo gekant tegen de 

manier waarop sommige mensen zich op straat gedragen, toch hebben zij de 

hoop opgegeven dat er iets tegen te ondernemen valt. Het gevolg is dat als ze er 

niet ‘echt’ last van hebben, ze doen alsof ze het niet gezien hebben of het op een 

andere manier proberen te negeren.

Strategen oefenen uitsluitend sociale controle uit wanneer voorvallen 

voor hen een hoge attenderende waarde hebben en waartegen zij zelf effectief 

denken te kunnen optreden omdat zij de overlastveroorzaker/dader persoonlijk 

kennen. Joris bijvoorbeeld woont al decennia in dezelfde buurt en kent iedereen 

persoonlijk of tenminste van gezicht. De contacten met zijn naaste buren zijn nu 

ook weer niet zo innig dat hij bij hen op de koffie gaat, maar hij spreekt hen re-

gelmatig op straat. Het zijn dezelfde mensen die ’s zomers vaak tot ’s avonds laat 

buiten op straat zitten. Als ze – onder invloed van alcohol - veel lawaai maken, 

stoort Joris zich daaraan omdat hij ‘s ochtends om zes uur moet opstaan voor zijn 

werk. Hij is ervan overtuigd dat zijn buren rekening met hem zullen houden als 

hij hen daarom vraagt, omdat ze dat niet ‘als aanval’ zullen beschouwen. 

‘Dan zeg ik: ‘Jongens, kan het even wat minder? Er zijn ook mensen die moeten 

werken’. En dan wordt het ook wel gedaan. Daar wordt wel gehoor aan gegeven. 

Het is niet zo dat ze zeggen: ‘Dat maken we zelf wel uit!’ [Dat doen ze soms bij 

anderen wel]. Het ligt er vooral aan hoe je met je buren omgaat. Als jij je normaal 

opstelt, dan behandelen zij jou ook normaal.’

Strategen zijn effectief omdat ze precies weten hoe ze sociale controle moeten 

uitoefenen. Ze hebben inmiddels vaak genoeg voorvallen van overlast en crimi-

8  Ze zijn begonnen als ‘debutant’, zie hieronder.

naliteit meegemaakt om te weten op welke manier ze daar het beste op kunnen 

reageren. 

Sommige strategen hebben er profijt van dat ze ‘vrienden’ zijn met vrije 

jongens. Zij kunnen erop vertrouwen dat vrije jongens in hun plaats sociale con-

trole uitoefenen als zij daar zelf niet toe in staat zijn. Zo profiteerde Anna bijvoor-

beeld van haar vriendschap met een van de vrije jongens toen ze door een man 

eerst fysiek en daarna telefonisch werd bedreigd. Omdat zijn bedreigingen haar 

het gevoel gaven dat ze voortdurend op haar hoede moest zijn, besloot ze aan-

gifte te doen. Maar de politie raadde haar dat af omdat de man die al diverse ge-

weldsdelicten op zijn naam had staan daardoor alleen nog maar agressiever zou 

worden. Niet van zins het erbij te laten zitten, besloot Anna een bevriende ‘vrije 

jongen’ in te schakelen van wie zij wist dat ze bij hem kon aankloppen omdat hij 

haar al eens eerder had geholpen met ‘een paar van die andere grote gasten’. 

‘Ik weet gewoon dat ze mij beschermen. Dat hebben ze ook tegen mij gezegd. Dat 

gaat eigenlijk altijd heel droog. Ik geef hem alleen maar informatie [over haar be-

lager]: naam, mogelijke woonplaats en wat er is gebeurd enzo. Hij zegt nooit veel. 

En als ik de informatie heb gegeven, zegt hij dat het goed komt. Wat hij vervolgens 

doet, weet ik niet, en dat wil ik ook helemaal niet weten’. 

Als hun verbondenheid met de vrije jongens bij anderen bekend is, kunnen de 

strategen erop vertrouwen dat niemand het niet in het hoofd zal halen hen last 

te vallen. Die zouden daarmee immers represailles van de vrije jongens riskeren. 

De debutanten

‘Debutanten’ zijn bewoners die de heersende normen ten aanzien van sociale 

controle nog niet kennen en door hun gebrek aan ervaring en gemis aan troe-

ven ten onrechte menen effectieve sociale controle uit te kunnen oefenen op 

voorvallen van overlast en criminaliteit. Aanvankelijk zijn zij nog geneigd sociale 

controle uit te oefenen op voorvallen die door de meeste bewoners allang nood-

gedwongen worden getolereerd. Gaandeweg moeten de debutanten echter con-

stateren dat hun pogingen tot uitoefening van sociale controle op zulke voorval-

len van overlast en criminaliteit niets uithalen. De overlastgevenden laten zich 

door hen namelijk niet aanspreken. Uiteindelijk resulteren dergelijke ervaringen 

erin dat debutanten zich ietwat apathisch afsluiten voor de buurt.

 Debutanten zijn veelal degenen die nog niet lang in een achterstands-

buurt wonen. Nog voordat zij hun intrek in de buurt hebben genomen, hebben 

zij zich al een beeld gevormd van hun nieuwe buurt. De één heeft een wat ge-

detailleerder beeld dan de ander, maar allemaal beseffen ze dat ze in een ach-
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terstandsbuurt gaan wonen en houden ze er rekening mee dat zij daar tussen 

‘volkse types’ terecht zullen komen. Een bewoner beschrijft het beeld dat hij van 

zijn nieuwe buurt had, toen hij er jaren geleden naartoe verhuisde, als:

‘Een volkswijk waar veel gejat wordt. Dat zijn natuurlijk vooroordelen. Ja, die had 

ik wel toen ik hier kwam wonen. Ik was vooral in het begin erg voorzichtig, en mis-

schien wat meer op mijn hoede. Ik wantrouwde de buurt een beetje.’

De meeste nieuwe bewoners stellen zich daardoor in het begin wat afwachtend 

op door ‘de kat uit de boom te kijken’. Zij proberen hun nieuwe omgeving te 

begrijpen door te observeren wat er om hen heen gebeurt. Zo proberen zij - niet 

altijd bewust - een antwoord te vinden op de vraag of hun nieuwe buurt inder-

daad zo volks, asociaal of crimineel is als vaak wordt gezegd. De kans is groot dat 

ze hun vooroordelen bevestigd zien doordat ze vooral op die aspecten letten. In 

het vervolg houden ze zich bewust afzijdig, omdat ze het gevoel hebben dat het 

niet ‘ons soort mensen’ zijn. Dat geldt vooral voor degenen die zij als ‘asociaal’ 

betitelen omdat deze mensen een groot gedeelte van de dag op straat zitten, 

bier drinken, luidruchtig zijn, een grote mond hebben en ruzie maken met de 

buren. 

 Hun afstandelijke houding weerhoudt nieuwe bewoners ervan om hun 

buren open tegemoet te treden en kennis met hen te maken.  Onwillekeurig 

heeft die reserve tot gevolg dat nieuwe bewoners die niemand gedag zeggen, 

laat staan dat zij een praatje maken, de indruk wekken dat zij zich daar ‘te goed’ 

voor voelen. Zij zullen daarom al gauw als ‘bekakt’ (in de betekenis van arrogant) 

worden bestempeld. Omgekeerd is dat voor gevestigde bewoners reden om ook 

van hun kant geen toenadering te zoeken. In plaats daarvan zullen zij proberen 

uit te vinden wat voor vlees zij in de kuip hebben door hun ogen goed de kost te 

geven en te luisteren naar verhalen die over nieuwe bewoners de ronde doen. 

 Zodra zich voorvallen van overlast of criminaliteit voordoen, blijkt het 

optreden van debutanten ertegen al snel ineffectief. Toch reageren debutanten 

er niet allemaal hetzelfde op. Het ene deel van de debutanten is van mening 

dat ze met hun buurtgenoten ‘als volwassenen onder elkaar’ tot een oplossing 

moeten kunnen komen en stappen daarom op overlastgevenden af. Zij komen 

echter van een koude kermis thuis, omdat overlastgevenden niet bereid zijn te 

luisteren naar iemand die ‘hier net komt wonen’ en ‘nog nooit de moeite heeft 

genomen om een praatje te maken’. Zo probeert Marjan, een nieuwe bewoon-

ster, haar buren erop aan te spreken dat hun kinderen haar met allerlei peste-

rijen het leven zuur maken. Haar buren blijken daar echter weinig boodschap aan 

te hebben:

‘Als je dat tegen die ouders zegt, dan lachen ze je bij wijze van spreken uit. Ze doen 

er in ieder geval niks mee. En je krijgt nog een grote bek op de koop toe. […] Maar 

ja, ik weet ook niet van iedereen wie bij wie hoort, omdat ik niet zo heel veel thuis 

ben. Dus dan kun je er ook niet echt wat van zeggen. Plus dat het toch niks helpt. 

Dus dan laat je het maar zitten, en je denkt; ik zit mijn tijd wel uit. Dat heb ik in 

ieder geval.’

Het andere deel van de debutanten ervaart voorvallen van overlast en crimina-

liteit al snel als bedreigend - omdat ze bij gebrek aan ervaring niet weten of ze 

er iets van te vrezen hebben - en vinden sociale controle daarom al even snel 

noodzakelijk. Omdat zij hun buurtgenoten niet hebben leren kennen, durven ze 

hen in de regel niet zelf aan te spreken. Daarom schakelen ze liever professio-

nals in. De overlastveroorzakers vinden dit een overtrokken reactie, omdat de 

debutant de overlast volgens hen best bespreekbaar had kunnen maken. Omdat 

sociale controle in hun ogen ‘op verkeerde wijze’ is uitgeoefend, zijn ze niet be-

reid hun gedrag aan te passen en laten hun ongenoegen soms zelfs blijken door 

de debutant ‘terug te pakken’. 

Na een reeks van teleurstellende ervaringen verwachten debutanten 

niet langer iets tegen voorvallen van overlast en criminaliteit te kunnen onder-

nemen. Het liefst zouden zij naar een andere buurt verhuizen maar om verschil-

lende redenen kunnen zij dat meestal niet. Daarom sluiten zij zich als gevolg 

daarvan haast apathisch af van de buurt en negeren zij voorvallen van overlast 

en criminaliteit. Als hun buurman harde muziek draait, gaan ze naar binnen en 

sluiten de ramen. Desnoods gaan ze met oordoppen slapen. En als kinderen 

steeds belletje lellen, schakelen zij de bel uit. Dat doen zij liever dan nogmaals 

proberen om hun buurtgenoten erop aan te spreken. 

Informele sociale controle op hoog attenderende voorvallen

In tegenstelling tot de andere voorvallen die in deze buurten plaatsvinden, 

wordt geweld nog wel collectief als een bedreiging ervaren. Behalve dat bewo-

ners vinden dat het strikt noodzakelijk is dat hiertegen wordt opgetreden, den-

ken ze er ook werkelijk op te kunnen rekenen dat zowel hun buurtgenoten als 

professionals in actie zullen komen. Zoals in de vorige paragraaf al is gezegd, 

verwachten ze tot hun eigen spijt dat dat hooguit tijdelijk effect zal sorteren. 

Desondanks blijken ze toch zelf sociale controle uit te oefenen. 

 De verwachting dat andere bewoners professionals zullen inschakelen, 

en dat die professionals zullen optreden, had er evenwel toe kunnen leiden dat 

bewoners achterover zouden leunen. Ze zijn er immers zeker van dat er ‘altijd 
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wel iemand is’ die de politie inschakelt. Voor hen blijkt de ervaren dreiging ech-

ter van voldoende belang om zelf actie te ondernemen. Ze vinden het ontoelaat-

baar ‘als er hier echt iemand in elkaar wordt geramd’. Vanwege diezelfde dreiging 

zijn bewoners echter wel op hun hoede en niet bereid om zomaar zelf op te tre-

den uit angst dat het geweld zich tegen hen zal keren. Ze beperken zich daarom 

tot het inschakelen van de politie, in de veronderstelling dat deze de situatie 

misschien niet permanent kan verbeteren, maar in ieder geval wel in staat is om 

de rust tijdelijk te laten weerkeren. 

6.3 De werking van collectieve weerbaarheid

Met een collectief weerbare buurt werd in het theoretische hoofdstuk 2 gedoeld 

op een buurt waarin bewoners gezamenlijk over het vermogen beschikken om 

zich te weer te stellen tegen overlast en criminaliteit. Uit het empirisch onder-

zoek in vier achterstandsbuurten moet worden geconcludeerd dat bewoners 

maar zeer beperkt over dit vermogen beschikken. In deze buurten overheerst 

namelijk een cynisch wantrouwen waardoor er niet of nauwelijks wordt opgetre-

den tegen voorvallen van overlast en criminaliteit die een laag attenderende 

waarde hebben, maar het overgrote deel uitmaken van alle voorvallen die zich 

er voordoen.

Het vertrouwen van bewoners in elkaar wordt ondermijnd door twijfel 

aan de legitimiteit van informele sociale controle. Want hoewel bewoners van 

hun buurtgenoten menen te mogen verwachten dat zij optreden tegen overlast 

en criminaliteit, verwachten zij dat buurtgenoten dit feitelijk niet zullen doen. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen, als hun leven bijvoorbeeld door voor anderen 

laag maar voor henzelf hoog attenderende voorvallen volledig wordt vergald, 

zullen buurtgenoten naar verwachting optreden. Bewoners rekenen er echter 

op dat hun buurtgenoten dat niet op de daartoe geëigende manier zullen doen 

en mede daardoor niet doeltreffend zullen zijn. De gedeelde verwachting dat 

de door buurtgenoten uitgeoefende informele sociale controle illegitiem en in-

effectief zal zijn, getuigt van een cynisch wantrouwen van bewoners in elkaar. 

Dit cynisch wantrouwen berust op de ervaring dat buurtgenoten in verreweg de 

meeste gevallen niet in actie komen, terwijl bewoners dat wel van hen verlangen 

en dat als buurtgenoten in uitzonderlijke gevallen wel actie ondernemen, zij dat 

op illegitieme wijze doen en (mede daardoor) niet effectief zijn. 

Het vertrouwen van bewoners in professionals wordt ondermijnd door 

twijfel aan de legitimiteit van formele sociale controle. Bewoners verwachten 

dat professionals niet altijd optreden terwijl ze dat wel zouden moeten doen en 

dat zij weliswaar pogingen doen om op te treden tegen overlast en criminaliteit, 

maar hun bevoegdheden onvoldoende benutten om voor bewoners acceptabele 

resultaten te boeken. Bewoners zijn daarom ronduit teleurgesteld in wat profes-

sionals klaarspelen. De gedeelde verwachting dat de door professionals uitge-

oefende formele sociale controle illegitiem en ineffectief zal zijn, getuigt van een 

cynisch wantrouwen van bewoners in professionals. Deze verwachting komt voort 

uit ervaringen met het uitblijven van formele sociale controle en met de uitoe-

fening van formele sociale controle op een illegitieme en ineffectieve manier. 

Omdat bewoners keer op keer hebben moeten constateren dat noch informele 

noch formele sociale controle het effect sorteerde dat zij voor ogen hadden, is 

het niet zo verwonderlijk dat wij in deze buurten bewoners aantroffen die pes-

simistisch zijn over de mogelijkheden om overlast en criminaliteit terug te drin-

gen en zich erbij hebben neergelegd dat voorvallen van overlast en criminaliteit 

in hun buurt nu eenmaal veel voorkomend zijn. Omdat ze voor hen in zekere 

zin voorspelbaar zijn geworden en omdat ze een manier hebben gevonden om 

ermee om te gaan, worden ze niet meer als een directe bedreiging ervaren van 

de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Desondanks zijn bewoners deze ‘laag 

attenderende voorvallen’ in hun buurt liever kwijt dan rijk. 

Hoewel ze zich bereid verklaren om ertegen op te treden, blijken zij 

er in de praktijk niet of nauwelijks werk van te maken. Het overheersende wan-

trouwen leidt ertoe dat buurtbewoners zo min mogelijk ondernemen tegen deze 

voorvallen van overlast en criminaliteit. Ze oefenen nog slechts sociale controle 

uit bij voorvallen die hen persoonlijk raken doordat ze inbreuk maken op hun 

persoon, gezin of woning. Omdat bewoners dergelijke voorvallen door hun di-

recte dreiging individueel als hoog attenderend ervaren, treden zij daar nog wel 

tegen op, ook al heeft de ervaring hen geleerd dat zij daarin slechts zelden ef-

fectief zullen zijn. De sociale controle die bewoners hierop uitoefenen, wordt 

door hun buurtgenoten echter als illegitiem of ineffectief ervaren, waardoor het 

bestaande wantrouwen van bewoners in elkaar wordt bevestigd. Want hoewel de 

uitoefening van informele sociale controle eerder uitzondering is dan regel, is 

deze wel het meest zichtbaar of merkbaar voor buurtgenoten. Zo oefenen ‘vrije 

jongens’ sociale controle uit door desnoods geweld te gebruiken - en voeden 

daarmee de verwachting van illegitieme sociale controle. ‘Debutanten’ oefenen 

op een te softe of juist te harde manier sociale controle uit om effectief te kun-

nen zijn. Doordat debutanten openlijk hun frustratie ventileren over hun eigen 

ineffectieve optreden, voeden zij bij hun buurtgenoten de verwachting dat infor-

mele sociale controle ineffectief zal zijn. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarin 

het cynisch wantrouwen van bewoners onderling in stand wordt gehouden en de 

collectieve weerbaarheid van de buurt eerder verder zwakker dan sterker wordt.
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Hoewel er ook legitieme en effectieve sociale controle wordt uitgeoefend door 

strategen en vrije jongens, draagt dit niet of nauwelijks bij aan het winnen van 

vertrouwen. Effectieve sociale controle blijkt namelijk amper zichtbaar, omdat 

het - in tegenstelling tot ineffectieve sociale controle - in harmonie verloopt. Om-

dat goed nieuws voor bewoners kennelijk geen nieuws is, doen over effectief uit-

geoefende sociale controle geen verhalen de ronde. Behaalde successen worden 

daardoor niet algemeen bekend en dat betekent dat het winnen van vertrouwen 

in deze buurten wel eens bepaald geen geringe opgave zou kunnen zijn.

Desondanks moet geconcludeerd worden dat zolang het tekort aan er-

varingen met legitieme en effectieve sociale controle voortduurt, het overheer-

sende wantrouwen in stand wordt gehouden en het gebrek aan collectieve weer-

baarheid blijft voortbestaan. Om de collectieve weerbaarheid van deze buurten 

te versterken, is (meer) hulp van buitenaf nodig. In de eerste plaats is er behoefte 

aan een effectieve aanpak van voorvallen van overlast en criminaliteit door pro-

fessionals. In het volgende hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre professionals 

van verschillende instellingen over het gezamenlijke vermogen beschikken om 

tot de gewenste formele sociale controle te komen. In hoofdstuk 8 staan de in-

terventies centraal waarbinnen formele sociale controle wordt uitgeoefend. Het 

is daarbij de vraag of professionals in staat zouden kunnen zijn om daarmee wer-

kelijk het overheersende wantrouwen weg te nemen en vertrouwen te winnen.
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Vechten tegen de bierkaai

Reijer Verwer

Hoofdstuk 7

In dit hoofdstuk wordt het vertrouwen van professionals onderzocht die samen-

werken aan de ontwikkeling en uitvoering van interventies ter verbetering van 

leefbaarheid en veiligheid van achterstandswijken. Door te onderzoeken welke 

vorm het vertrouwen van professionals in bewoners en het vertrouwen van pro-

fessionals in elkaar aanneemt, kan worden vastgesteld in hoeverre deze profes-

sionals bereid en in staat zijn om formele sociale controle uit te oefenen op 

voorvallen van overlast en criminaliteit. In dit hoofdstuk wordt de uitgangssitu-

atie geschetst op basis waarvan (in hoofdstuk 8) kan worden vastgesteld of het 

vertrouwen van bewoners gewonnen kan worden door professionals die in het 

kader van interventies optreden tegen hoog attenderende voorvallen van over-

last en criminaliteit.

 In paragraaf 7.1 staat de vorming van het vertrouwen centraal. In deze 

paragraaf wordt in de eerste plaats besproken welke ervaringen professionals 

hebben opgedaan met het optreden van bewoners tegen overlast en criminali-

teit in hun buurt. Vervolgens wordt vastgesteld wat in het verlengde van die er-

varingen de gedeelde verwachtingen van professionals zijn over de legitimiteit 

en effectiviteit van informele sociale controle door bewoners. Uit die gedeelde 
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verwachtingen wordt afgeleid welke vorm het vertrouwen van professionals in 

bewoners aanneemt. In de tweede plaats wordt besproken welke ervaringen pro-

fessionals met elkaar hebben opgedaan bij het optreden tegen overlast en cri-

minaliteit in het kader van de samenwerking aan interventies. Vervolgens wordt 

vastgesteld wat in het verlengde van die ervaringen hun gedeelde verwachtin-

gen zijn over de legitimiteit en effectiviteit van formele sociale controle. Uit deze 

gedeelde verwachtingen wordt afgeleid welke vorm het onderlinge vertrouwen 

van professionals aanneemt. In paragraaf 7.2 wordt eerst besproken welke hou-

ding professionals hebben ten aanzien van de daadwerkelijke uitoefening van 

formele sociale controle in het kader van de samenwerking aan interventies. 

Daarna wordt besproken op welke wijze en met welk resultaat zij in het kader 

van de twee interventies ‘overlasttafel’ en ‘straatwijs’, gezamenlijk pogen de ob-

stakels te overwinnen die in de weg staan van het gezamenlijk optreden tegen 

overlast en criminaliteit. In paragraaf 7.3 wordt vastgesteld in hoeverre professi-

onals op basis van hun vertrouwen in bewoners en elkaar bereid en in staat zijn 

om effectief op te treden tegen overlast en criminaliteit - en voor welke opgave 

instellingen daarmee worden gesteld in het versterken van collectieve weerbaar-

heid.

7.1 De vorming van vertrouwen

Ervaringen van professionals met bewoners

Zoals ook  in andere Nederlandse steden het geval is, werken in Arnhem profes-

sionals in dienst van de gemeente, politie en justitie, zorg- en welzijnsinstel-

lingen en woningbouwcorporaties samen aan de ontwikkeling en uitvoering van 

interventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid van achterstandswij-

ken
1
. Naast de samenwerking aan interventies, hebben deze professionals ook 

eigen taken en verantwoordelijkheden. Hieronder wordt besproken welke erva-

ringen zij hebben opgedaan met de uitoefening van sociale controle op voorval-

len en criminaliteit door bewoners van achterstandswijken. 

Professionals ervoeren dat bewoners weinig merkten van voorvallen van 

overlast die zich voordeden buiten hun directe woonomgeving. Bewoners zagen 

vooral de overlast die zich voordeed in hun eigen buurt en/of ondervonden hier 

zelf overlast van directe buren of buurtgenoten. Overlast van directe buren be-

trof meestal geluidsoverlast. Het ging om het geluid van televisies, stereo’s maar 

1  Uit beleidsstukken blijkt dat veiligheid een van de vijf thema’s of pilaren is van leefbaarheid (vgl. 

gemeentenota veiligheidsbeleid). In de praktijk worden de begrippen leefbaarheid en veiligheid paral-

lel aan elkaar gebruikt.

ook van kinderen en huisdieren dat door de muren ‘heen blèrde’. Overlast die 

zowel door directe buren als door buurgenoten werd veroorzaakt, betrof slecht 

onderhouden voortuinen, fout geparkeerde auto’s, vervuilde en onbegaanbare 

achterpaden maar ook het gedrag van andermans kinderen. Professionals ervoe-

ren dat bewoners die overlast ondervonden, in de regel geen poging deden om 

eerst zelf de overlast te verminderen maar in plaats daarvan meteen melding 

maakten bij woningcorporatie, politie of gemeente. Woonconsulenten (in dienst 

van woningbouwcorporaties) en wijkagenten wisten dit omdat zij bewoners die 

hen opbelden of aanspraken, steevast vroegen of er al een gesprek was aange-

knoopt om de situatie uit te leggen en het ongenoegen hierover te uiten. Dit was 

meestal niet het geval. 

In dat geval werd de melding niet geregistreerd en vroegen de woon-

consulenten en wijkagenten aan bewoners om alsnog zelf een poging te wagen 

en, als zij nul op het rekest kregen, opnieuw contact met hen op te nemen. Pro-

fessionals hadden verschillende ervaringen met wat er daarna gebeurde. Het 

kon voorkomen dat bewoners lange tijd niets meer van zich lieten horen, waar-

door onduidelijk was of de overlast was afgenomen of tijdelijk verholpen. De-

genen die later opnieuw contact opnamen hadden nog steeds dezelfde klach-

ten als voorheen of ergere klachten dan voorheen (in beide gevallen werd de 

melding dan wel geregistreerd). Het kon ook voorkomen dat bewoners de kat 

lange tijd uit de boom keken totdat zij er schoon genoeg van hadden. Mits zij 

geen vervelende of gewelddadige reactie vreesden, stapten zij dan wel zelf af 

op degene die overlast veroorzaakte. Volgens professionals kon dit optreden 

wel degelijk de situatie verbeteren, al was het effect niet zelden van tijdelijke 

aard. Zo hoorde een wijkagent geregeld achteraf ‘wie er omwille van wat bij wie’ 

is binnengestapt. ‘Negen van de tien keer helpt het en zo niet dan komen ze 

weer bij ons langs’. 

In situaties van overlast waar bewoners volgens professionals geen wel-

willende maar zelfs een agressieve verbale of fysieke reactie zouden krijgen, 

werden overlastmeldingen wel geregistreerd. Degene die de melding maakte, 

werd dan gevraagd om dit te blijven doen en om anderen - indien zij dezelfde 

overlast ondervonden - aan te sporen dit ook te doen. In deze situaties kenden 

professionals degene die overlast veroorzaakt. Ze waren in het recente verleden 

aan de deur om kennis te maken, poolshoogte te nemen of om een waarschuwing 

uit te delen. Ook konden professionals met elkaar ervaringen hebben uitgewis-

seld over deze persoon, diens gedrag en eerdere aanvaringen. 

Professionals ervoeren dat bewoners weinig merkten van voorvallen 

van criminaliteit die zich voordeden buiten hun directe woonomgeving. Als be-

woners in hun buurt getuige waren van vernieling, diefstal, geweldpleging of 
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drugshandel door een buurtgenoot, of als zij vermoedden dat een woning een 

wietplantage herbergde of illegaal werd onderverhuurd, ervoeren professionals 

dat bewoners liever hierover hun verhaal kwijt wilden dan dat zij hiervan daad-

werkelijk aangifte deden bij politie of melding maakten bij de woningbouwcor-

poratie. Volgens professionals waren bewoners huiverachtig omdat zij vreesden 

dat op enigerlei wijze bekend zou worden dat zij degenen waren die uit de school 

hadden geklapt. In het verleden had dit vervelende en soms gewelddadige con-

frontaties tot gevolg. Professionals ervoeren dat bewoners om deze reden niet of 

nauwelijks zelf optraden tegen criminaliteit waar zij getuige van waren. Bewoners 

waren daar simpelweg te ‘angstig’ voor - zeker als de voorvallen gepaard gingen 

met (de dreiging van) fysiek geweld. Ook als bewoners zelf het slachtoffer waren 

van crimineel gedrag van een buurgenoot, ervoeren professionals dat bewoners 

hiertegen niet zelf optreden. Omdat er echter direct inbreuk werd gemaakt op 

hun persoon, gezin, woning of nabije omgeving, zetten zij zich over hun angsten 

heen en doen zij wel aangifte. 

Volgens professionals waren overlast en criminaliteit een bron van er-

gernis voor bewoners. Maar al maakten bewoners eerder melding van overlast en 

deden zij eerder aangifte van criminaliteit dan er zelf actie tegen te ondernemen, 

ervoeren professionals dat de ‘meldingbereidheid’ en ‘aangiftebereidheid’ laag 

waren. Naast de eerder genoemde angstgevoelens en vrees voor represailles 

zoals vandalisme en pesterijen, weten professionals dit aan de gemakzucht van 

bewoners - ‘het zal mijn tijd wel duren’. Zij ervoeren dat bewoners het aan elkaar 

overlieten of afwachtten totdat instellingen uit eigen beweging optraden. Voorts 

waren niet alle bewoners gespeend van hypocrisie. Volgens professionals kon-

den hechte sociale relaties tussen buurtgenoten ertoe leiden dat bewoners over-

lastgevend of crimineel gedrag door de vingers zagen - zolang het niet binnen de 

eigen groep en in de eigen buurt plaatsvond. Een meer cynische reden die en-

kele professionals gaven voor het stilhouden van criminaliteit, was dat bewoners 

er zelf baat bij hadden - in het geval van diefstal en heling. Professionals weten 

de lage melding- en aangiftebereidheid echter ook aan het functioneren van de 

eigen instelling. Als zij zich in de situatie verplaatsten van bewoners die het te 

stellen hadden met overlast en criminaliteit, wisten zij dat er niet altijd (tijdig) 

gevolg werd gegeven aan meldingen en aangiften en dat er onvoldoende infor-

matie werd ‘teruggekoppeld’ aan bewoners. Zelfs al legden woonconsulent en 

wijkagent aan bewoners uit dat het herhaaldelijk melden van voorvallen nodig 

was voor ‘dossierbouw’, en dat zij zonder een dossier weinig meer konden doen 

dan het uitdelen van een waarschuwing, begrepen deze professionals dat be-

woners moedeloos werden van het herhaaldelijk moeten melden van dezelfde 

overlast veroorzaakt door dezelfde buren of buurtgenoten - zonder te zien dat de 

instelling werkt maakte van die meldingen. Professionals ervoeren daarom dat 

bewoners in veel gevallen het er na enkele meldingen bij lieten zitten.

Slechte straten

Professionals moesten constateren dat bewoners van achterstandswijken in het 

algemeen geen pogingen ondernamen om zelf op te treden tegen voorvallen van 

overlast en criminaliteit, en dat zij terughoudend waren om een instelling in te 

schakelen - deels uit gemakzucht en deels uit angst voor represailles. Dit gold 

temeer voor bewoners van ‘slechte’ straten of buurten. Hier waren de sociale 

problemen groter en de voorvallen ernstiger dan in de rest van de wijk. Bewo-

ners van deze straten en buurten hadden volgens professionals een ‘hoge tole-

rantiegrens’, zij accepteerden overlast noodgedwongen als iets onvermijdelijks. 

Een wijkagent vertelde dat een situatie van overlast ‘heel lang goed kan gaan’ 

totdat bewoners het op een gegeven moment zat waren, en zij de overlast zelf 

aanpakten - maar wel ‘op hun niveau’: “dan is het ‘godver dit en godver dat, ik 

doe dit of ik doe zus en ik zal die wel even regelen”. Volgens de wijkagent ging 

hun optreden gepaard met schreeuwen en schelden - of zelfs dreigen - maar kon 

de overlast wel degelijk verminderen, ook al was dit maar tijdelijk. Het kwam 

echter ook voor dat een bewoner die op zijn gedrag werd aangesproken niet in-

bond maar er nog een schepje bovenop deed waardoor een overlastsituatie kon 

uitlopen op een burenruzie waarbij bewoners er niet meer voor terugdeinsden 

om bij elkaar de ruiten in te gooien of  met elkaar op de vuist te gaan. Soms werd 

op buurtgenoten druk uitgeoefend om partij te kiezen in het conflict. In derge-

lijke situaties kan achteraf niet altijd worden vastgesteld wie dader en slacht-

offer waren, ook stelden wijkagenten en woonconsulenten zich neutraal op en 

pasten zij hoor en wederhoor toe. Een woonconsulent vertelde dat burenruzies 

in ‘slechte’ straten zelfs ontstonden tussen bewoners die goed bevriend waren. 

‘Om niks’ liepen vriendschappen volgens haar stuk en bleven bewoners elkaar 

vervolgens op alle mogelijke manieren ‘neten’, bijvoorbeeld door melding te 

maken van illegale onderhuur. Volgens de woonconsulent waren zulke meldin-

gen vaak vergeldingsacties. Andere professionals maakten mee dat bewoners 

weloverwogen en doelbewust overlastgevend gedrag vertoonden. Zo vertelde 

een woonconsulent over een ‘slechte’ straat waar vijf  ‘herriemakers’ wonen die 

daar ‘de boel regeren’.  Als een nieuwe bewoner in hun ogen niet in de straat 

thuishoorde, werd hij of zij uitgelachen, uitgescholden, gepest en getreiterd. Als 

de nieuwe bewoner voor zichzelf opkwam of de wijkagent en de woonconsulent 

inschakelde, reageerden de herriemakers daarop door de nieuwkomers te in-

timideren. Zij bedreigden hem of haar dan of gingen over tot het gebruik van 

fysiek geweld. Op die manier liet zij hun macht gelden.
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In ‘slechte’ straten werden volgens professionals de meeste en/of meest ernstige 

voorvallen van overlast en criminaliteit vooral veroorzaakt door personen met 

psychische en/of verslavingsproblemen. Dit waren de ‘moeilijke gevallen’ die in 

hun eigen woning of directe woonomgeving langdurig en stelselmatig overlast-

gevend of crimineel gedrag vertoonden. Volgens professionals onderscheidden 

slechte straten zich door de concentratie van moeilijke gevallen die tot extra 

problemen leidde. Een woonconsulent benadrukte dat niet alle moeilijke geval-

len overlastgevend of crimineel gedrag vertoonden, maar dat diegenen die dit 

langdurig en stelselmatig deden bijna altijd multiproblem cases bleken te zijn. Deze 

meer neutrale benoeming verwijst ernaar dat hun bestaan werd overheerst door 

een ‘opeenstapeling van persoonlijke problemen achter de voordeur’. Het ging 

naast psychische en verslavingsproblemen ook om gebroken huwelijken, opvoe-

dingsonkunde, werkloosheid en schuldenlast. Volgens een wijkmanager hadden 

er negen van de tien financiële problemen: “ze kunnen niet met geld omgaan, 

kunnen geen huishouden runnen en kunnen geen kinderen opvoeden. Nou dan 

is het leven iedere dag een drama”. Volgens professionals zetten deze persoon-

lijke problemen de moeilijke gevallen onder grote druk en kon een kleine alle-

daagse ergernis hen doen ‘ontploffen’ en (slaande) burenruzies tot gevolg heb-

ben. Een woonconsulenten herinnerde zich een echtpaar dat de overburen met 

een knuppel in elkaar ramde. De directe aanleiding voor dit incident werd de 

woonconsulent nooit duidelijk. Na het incident startte zij een succesvolle uithuis-

zettingsprocedure. Zij wist niet wat er van het echtpaar terecht kwam, noch van 

hun vijf kinderen die zichzelf min of meer moesten opvoeden. 

‘Je probeert te sturen en wat te doen voor het gezin. Maar ja, als de ouders nooit thuis 

zijn, altijd dronken zijn, lopen te schreeuwen en de overburen in elkaar slaan, waar 

denk je dan dat het heen gaat met die kinderen? Ja, dat is heel schrijnend hoor.’ 

Professionals moesten constateren dat als bewoners van ‘slechte straten’ pogin-

gen ondernamen om zelf op te treden tegen overlast en criminaliteit, zij vaak tot 

het uiterste waren gedreven en dat hun optreden daarom gepaard ging met het 

nodige stemverheffen en schelden, wat zowel in hun voordeel als nadeel kon 

uitpakken. Wie het in slechte straten te stellen had met moeilijke gevallen, dacht 

volgens professionals wel twee keer na voordat hij of zij hen zelf zouden aanspre-

ken of hiertegen in het geweer te komen. Behalve angst voor een vervelende of 

gewelddadige confrontatie, was onmacht reden tot terughoudendheid. Volgens 

professionals wisten bewoners zich geen raad met ‘moeilijke gevallen’ en konden 

zij ook zelf geen oplossing bieden voor de ‘opeenstapeling van problemen achter 

de voordeur’.

Vertrouwen van professionals in bewoners

Uit gesprekken met professionals blijkt dat zij voorop stellen dat bewoners me-

deverantwoordelijkheid dragen voor een leefbare en veilige woonomgeving. In 

beginsel wordt daarom van bewoners verlangd dat zij zelf actie ondernemen 

als zij worden geconfronteerd met voorvallen van overlast en criminaliteit. Als 

bewoners overlast ondervinden van hun directe buren of van buurtgenoten, ver-

langen professionals dat bewoners eerst zelf een poging doen om de overlast te 

verminderen voordat zij daarvan melding maken bij woningcorporatie, politie of 

gemeente. Als bewoners slachtoffer of getuige zijn van criminaliteit, verlangen 

professionals niet dat bewoners hiertegen zelf optreden maar wel dat zij hiervan 

aangifte doen bij politie of melding maken bij de woningbouwcorporatie. 

Professionals hebben echter ervaren dat informele sociale controle 

niet vanzelfsprekend is in de achterstandswijken waar zich verhoudingsgewijs 

veel problemen van leefbaarheid en veiligheid voordoen. Die ervaring voedt 

hun verwachting dat bewoners geen directe en nauwelijks indirecte sociale con-

trole zullen uitoefenen. Professionals verwachten dat als bewoners uiteindelijk 

optreden tegen overlast, zij hun ongenoegen zo lang hebben opgekropt dat zij 

ontploffen en de - al of niet vermeende - veroorzakers van die overlast op een 

luide toon terechtwijzen. Professionals gaan ervan uit dat als die bewoners er op 

die manier in slagen de overlast te verminderen, het effect van hun optreden 

slechts tijdelijke zal zijn. Professionals zouden liever zien dat bewoners elkaar 

op een rustige en beleefde manier zouden aanspreken. Zij verwachten echter 

dat dit evenmin effect zal sorteren en begrijpen daarom dat bewoners elkaar op 

soms op niet mis te verstane wijze de waarheid vertellen. 

Professionals verwachten dat de meeste bewoners voorvallen van over-

last en criminaliteit liever zullen melden dat er zelf tegen op te treden. Pro-

fessionals vinden het echter tamelijk gemakzuchtig dat bewoners in situaties 

waarin zij een normale of zelfs welwillende reactie zouden kunnen verwachten, 

er toch de voorkeur aan geven het optreden over te laten aan de politie of de 

woningbouwcorporatie. Professionals vinden het daarentegen wel begrijpelijk 

dat bewoners soms te ‘angstig’ zijn om zelf op te treden. Zij erkennen dat het 

aanspreken van bepaalde buurtgenoten op overlastgevend gedrag, bewoners 

op represailles kan komen te staan. De kans daarop neemt toe in ‘slechte’ stra-

ten waar de sociale problemen groter en de voorvallen van overlast en crimina-

liteit ernstiger zijn dan elders in de wijk. Veel bewoners van deze straten weten 

zich geen raad met de onberekenbare ‘moeilijke gevallen’ die er de meeste en/

of meest ernstige voorvallen van overlast veroorzaken.

Professionals verwachten dat wie in deze straten getuige is van crimi-

naliteit, ervoor zal terugdeinzen om aangifte te doen. Dit geldt temeer naarmate 
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voorvallen gepaard gaan met verbale dreigementen of fysiek geweld. Daarnaast 

vrezen bewoners dat hun aangifte bij buurtgenoten bekend wordt en dat repre-

sailles tot gevolg zal hebben. Als bewoners zelf het slachtoffer zijn van crimineel 

gedrag van een buurgenoot, zullen zij eerder geneigd zijn om aangifte doen. Vol-

gens professionals zetten bewoners zich gemakkelijker over hun angsten heen 

als er direct inbreuk wordt gemaakt op hun persoon, gezin, woning of nabije om-

geving. Zij geven (desgevraagd) aan dat zij slechts bij hoge uitzondering twijfe-

len aan de beweegredenen van bewoners die van een dergelijk voorval melding 

maken of aangifte doen. Zij gaan er in beginsel van uit dat bewoners die onder-

steuning of genoegdoening vragen, oprecht overlast ondervinden of dat hen ook 

werkelijk onrecht is aangedaan. 

Cynisch wantrouwen

Het vertrouwen van professionals in bewoners van achterstandswijken neemt de 

vorm aan van cynisch wantrouwen omdat professionals van bewoners menen te 

mogen verlangen dat zij een actieve en effectieve rol spelen in het bewerkstel-

ligen van een leefbare en veilige woonomgeving, maar zij niet de illusie hebben 

dat bewoners dat ook werkelijk zullen doen. Professionals verwachten dat bewo-

ners van achterstandswijken in het algemeen en die van ‘slechte’ straten in het 

bijzonder, geen directe en nauwelijks indirecte sociale controle zullen uitoefe-

nen op de overlast en criminaliteit in hun buurt. Professionals begrijpen dat die 

onbereidwilligheid voortkomt uit de gevoelens van angst en onmacht die leven 

onder bewoners die het zwaar te stellen hebben met overlast en criminaliteit. 

Ervaringen van professionals met elkaar

Professionals van verschillende instellingen werken samen aan de ontwikkeling 

en uitvoering van interventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid van 

achterstandswijken en hebben daarbij ervaring opgedaan met de uitoefening 

van formele sociale controle. Zij hebben ervaren dat het door de diverse instel-

lingen gevoerde beleid niet consistent is geweest en dat de aanpak van overlast 

en criminaliteit daarom niet effectief was. Zo vond een projectleider in dienst 

van de gemeente Arnhem het merkwaardig dat, hoewel de aandacht voor veilig-

heid was geïntensiveerd, het gemeentelijk veiligheidsbeleid juist was ‘versnip-

perd’. Was in de jaren negentig ‘wijkveiligheid een speerpunt of pijler van het 

gemeentelijk veiligheidsbeleid’, waren er volgens hem geen vastomlijnde wijk-

veiligheidsplannen meer - ondanks dat alle betrokken instellingen de afgelopen 

jaren de noodzaak onderschrijven van het ‘wijkgericht werken’. Dit leidde vol-

gens professionals tot een gebrek aan ‘handhaving’ in achterstandswijken: instel-

lingen besteedden te weinig aandacht en middelen aan zowel de gezamenlijke 

preventie als repressie van overlast en criminaliteit. Zodoende staken profes-

sionals de hand in eigen boezem als zij stelden dat zij de achterstandswijken 

en hun bewoners waren ‘kwijtgeraakt’. Zij moesten ‘aan de slag om de opgelo-

pen achterstand in te halen’
2
. De projectleider benadrukte dat in een straat waar 

twee families straatterreur uitoefenen, instellingen het niet (meer) zinvol achten 

om bewoners een straatfeest te laten organiseren en andere bewonersinitiatie-

ven te ontplooien. 

 

‘Daar ga je niet investeren in gezellige ontmoetingen op het pleintje. Als instelling 

heb je de opdracht om te zorgen om dat gedrag te corrigeren. Daar moet wat gebeu-

ren, deze terreur moet eruit.’ 

Alle goede bedoelingen ten spijt, bleek het noodzakelijke ‘handhaven’ echter 

makkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks hun gezamenlijke inspanningen er-

voeren professionals dat de ontwikkeling en uitvoering van (nieuwe) interven-

ties ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid van achterstandswijken vaak 

moeizaam verliep. 

Ervaringen bij de ontwikkeling van interventies

De gezamenlijke ontwikkeling van interventies door professionals van diverse in-

stellingen verliep vaak moeizaam. Interventies worden idealiter ontwikkeld met ex-

pliciete veronderstellingen over 1) wat de oorzaken zijn van het probleem dat moet 

worden aangepakt, en 2) waarom de interventie deze oorzaken kan wegnemen of 

verminderen. In de beleidsvoorstellen en -notities, tijdens de vergaderingen en 

openbare bijeenkomsten werd echter slechts zelden aangegeven om welke leef-

baarheid- of veiligheidsproblemen het precies ging. En in de uitzonderlijke geval-

len waarin überhaupt aandacht aan de oorzaken van die problemen werd besteed, 

werd niet duidelijk waarom die oorzaken juist door middel van deze interventie 

zouden kunnen worden weggenomen. Het gevolg was dat professionals, ieder met 

hun eigen bedoelingen, vaak verschillende verwachtingen van een interventie had-

den. Zo werd dezelfde interventie vaak verschillend uitgelegd (of zelfs anders ge-

noemd) door professionals die er in verschillende hoedanigheden bij betrokken 

waren. Daarbij waren professionals slecht op de hoogte van zowel de interventies 

die nog in ontwikkeling waren als de interventies die reeds werden uitgevoerd. 

Hierdoor had geen instelling een volledig overzicht paraat van de interventies waar 

zij aan deelnam. Tevens beschikte geen van hen over een totaaloverzicht van geza-

menlijke interventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid 

2  Actieplan Onze buurt het Broek 2007.



168 Een kwestie van vertrouwen 169 Vechten tegen de bierkaai

De onbestemdheid van interventies die nog in ontwikkeling waren, gaf 

aanleiding tot discussies over taken, verantwoordelijkheden en methoden. Met 

name professionals die een interventie moesten gaan uitvoeren, ervoeren dat 

deze discussies leiden tot een uitstel van beslissingen. In hun ogen rekte dit de 

ontwikkeling van die interventie onnodig lang en werd er ondertussen niet geza-

menlijk opgetreden tegen overlast en criminaliteit. 

In deze discussies stonden beleidsuitvoerende professionals dikwijls 

tegenover beleidsontwikkelende professionals. Beleidsontwikkelaars wilden 

beleidsuitvoerenden de ruimte geven om zowel hun gezamenlijke kennis over 

de wijk als hun afzonderlijke expertise toe te passen. Zo stelde een senior be-

leidsadviseur van de gemeente Arnhem dat “we bemoeien ons niet zoveel met 

de initiatieven die vanzelf ontstaan in de dagelijkse praktijk. Dat kunnen de 

mensen goed zelf, dat moet je gewoon laten gebeuren en stimuleren’. Zij merkte 

daarbij op dat deze initiatieven eerst gestimuleerd maar later wel ‘gestructu-

reerd’ moesten worden omdat de gemeente formeel de regie heeft over het in-

tegraal veiligheidsbeleid. Volgens beleidsuitvoerende professionals betekende 

het voeren van de regie echter ook het nemen van eindverantwoordelijkheid. Zij 

wisten dat de gemeente opdrachtgever en (mede) financier was van interventies 

en ervoeren keer op keer dat de gemeente het voortouw nam in het beleggen en 

voorzitten van vergaderingen en in het opstellen van voorstellen en notities. Zij 

wachtten daarom op de gemeente om (moeilijke) beslissingen te nemen maar 

ook om ervoor te zorgen dat de samenwerking juridisch goed was geregeld. Wat 

veel van de nieuw te ontwikkelen interventies gemeen hadden, is dat zij in de 

praktijk betekenden dat uitvoerende professionals privacygevoelige informatie 

moesten uitwisselen om te kunnen optreden tegen overlast en criminaliteit. Om 

zichzelf in bescherming te nemen, wilden deze professionals ervan verzekerd 

zijn dat hiervoor een convenant of privacy protocol is opgesteld en onderte-

kend. Het zette kwaad bloed als hierover onduidelijkheden ontstonden en de 

gemeente (langdurig) geen uitsluitsel kon geven. Het gevolg was dat de profes-

sionals hun medewerking uitstelden en dat sommigen deze  opzegden. 

De onbestemdheid van interventies en de discussie die daarmee ge-

paard ging, kon er zelfs toe leiden dat interventies een prille dood stierven. 

Zo vertelde een opbouwwerker over de ontwikkeling van een interventie waar-

aan ruim een jaar was samengewerkt. De interventie zou zich richten op de vijf 

‘slechte’ straten in de wijk. Naast het signaleren en aanpakken van overlast, ging 

het de betrokken professionals ook om het bereiken van bewoners die zorg of 

ondersteuning konden gebruiken, of die zich wilden inzetten voor hun straat. 

De professionals wilden bewoners alvast enthousiast maken voor de interven-

tie. Hiertoe zou aan de hand van video-interviews met hen een beeld van de 

vijf straten worden gegeven. De opbouwwerker vertelde dat de professionals 

dit ‘een hele leuke manier vonden om een goed beeld van de straat te krijgen’. 

Het is allemaal anders gelopen. Volgens de opbouwwerker is de filmmaker die 

was ingehuurd, ‘ermee aan de haal gegaan’. Dat wil zeggen, de filmmaker paste 

op een dwingende manier zijn inzichten en ideeën toe op de methode van de 

eigenlijke interventie. Dit resulteerde in meningsverschillen en conflicten met, 

maar ook tussen de professionals waarna de ontwikkeling van de interventie was 

stopgezet. De opbouwwerker rekende deze gang van zaken zichzelf aan. 

Ook al was deze interventie een prille dood gestorven, toch waren be-

leidsuitvoerende professionals het erover eens dat hun samenwerking aan ande-

re interventies de afgelopen jaren de leefbaarheid en veiligheid van de wijk had 

verbeterd. Zij ervoeren dat zij gezamenlijk in staat waren om te signaleren wat 

er speelde in hun wijk en waren er trots op dat interventies in belangrijke mate 

op de werkvloer zijn ontwikkeld. Een professional in dienst van een zorg- en 

welzijnsinstelling stelde dat ‘als je geluk hebt, zijn vijf van elke tien interventies 

en zijn er vijf minder goed. Maar je leert daarvan en waar het om gaat is hoe je 

daarna verder gaat met zo’n wijk’. Sommige professionals voelden zich miskend 

doordat van hogerhand andere interventies werden aangereikt. Daarmee werd 

geen gevolg gegeven aan of lering getrokken uit wat zij eerder bewerkstelligden. 

Zo vertelde een wijkmanager dat hij boos was omdat tot op heden geen van zijn 

collega’s bij hem aan de deur was geweest om hem te vragen hoe successen in 

zijn wijk zijn behaald. Voor hem was dat bewijs ‘dat die tovenaarsleerlingen maar 

wat doen’. Hij stelde zich het gemeentelijk stadsdeelkantoor voor als een ‘labo-

ratorium waar iedere dag allerlei tovenaarsleerlingen naartoe komen om proef-

jes te doen en te zien wat ervan komt’. Volgens hem hadden deze interventies 

van hogerhand ‘geen enkele relatie meer met wat in deze wijk gebeurt’. 

Een senior beleidsadviseur van de gemeente Arnhem legde uit hoe 

zoiets kon gebeuren. Zij vertelde dat het bij de ontwikkeling van interventies 

gebruikelijk en wenselijk was om te informeren naar opgedane ervaringen bij an-

dere instellingen in Arnhem, om ervaringen uit te wisselen met beleidsadviseurs 

van andere gemeenten, en om gebruik te maken van beleidsnota’s die waren op-

gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
3
. Maar 

volgens de beleidsadviseur werden soms ‘politieke stokpaardjes’ bereden die 

roet in het eten gooiden. Zo was er drie jaar geleden in de landelijke pers grote 

aandacht voor Antilliaanse probleemjongeren, waarop de Tweede Kamer het Ka-

binet aanspoorde om actie te ondernemen. De Rijksoverheid had de gemeente 

Arnhem toen als één van 21 gemeenten - ‘die toevallig zoveel procent Antilianen 

3  Zoals de nota Kernbeleid Veiligheid. Handreiking voor gemeenten. 
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hebben’ - uitgenodigd om deel te nemen aan een landelijke aanpak. Volgens de 

beleidsadviseur stemde de gemeente Arnhem hiermee in omdat deelname nu 

eenmaal geld opleverde en omdat de wethouder politiek wilde ‘scoren’. 

‘Als de wethouder zegt ‘dat vind ik heel belangrijk, doe maar zo’n Antilianenpro-

ject’, dan wil hij daarmee scoren en moet jij gewoon een Antilianenbeleid voeren. 

Alleen… wij hebben geen problemen met Antilianen. Echt niet. En dan begin je 

dus een project en daar zit je drie jaar aan te sleuren, dat lukt helemaal niet en je 

haalt je targets niet - want wij hebben geen problemen met Antilianen. Dus dan 

hoef je ook geen 20 Antilianen toe te leiden naar werk.’ 

Kortom, professionals ervoeren dat de ontwikkeling van interventies moeizaam 

verliep doordat de onbestemdheid van die interventies aanleiding gaf tot dis-

cussies over taken, verantwoordelijkheden en methoden. Het kwam daarbij voor 

dat professionals hun medewerking uitstelden of zelfs opzegden, of dat een in-

terventie een zachte dood stierf nog voor het tot uitvoering kon worden gebracht. 

Ervaringen bij de uitvoering van interventies 

Tijdens de uitvoering van interventies ervoeren professionals dat hun gezamen-

lijke inspanningen konden resulteren in het werkelijk en tijdig optreden tegen 

voorvallen van overlast en criminaliteit. De uitvoering van interventies verliep 

vlot indien de toedracht duidelijk was van de voorvallen die zich aandienden. 

Op basis van hun eigen ervaringen (of aanvaringen) met bewoners beschikten 

professionals vaak al over parate kennis en door dit met elkaar te delen, konden 

zij gezamenlijk vaststellen waarom een bewoner (vermoedelijk) overlastgevend 

of crimineel gedrag vertoonde. Op basis hiervan spraken professionals af wie 

geëigend was om verder poolshoogte te nemen bij zowel de desbetreffende be-

woner als bij degenen die het met diens gedrag hadden te stellen. Deze voor-

bereiding maakte het vervolgens mogelijk om werkelijk en tijdig op te treden. 

 De uitvoering van interventies verliep moeizamer naarmate de toe-

dracht van een voorval onduidelijk was. Professionals ervoeren dat hun samen-

werking niet werkelijk resulteerde in een (tijdig) optreden tegen overlastgevend 

gedrag als bewoners hen buiten de deur of aan het lijntje wisten te houden. 

Dit kon zowel een weloverwogen strategie zijn als het resultaat van psychische 

klachten of een gedragsstoornis. In zulke gevallen was het moeilijker voor profes-

sionals om met een simpel gesprek of een goedbedoelde waarschuwing ‘rust in 

de tent’ te brengen en konden zij er alleen ‘met dwang en drang’ voor zorgen dat 

bewoner de benodigde zorg of hulpverlening accepteerde. Wat eraan bijdroeg 

dat de toedracht van een voorval onduidelijk bleef en er daarom geen actie werd 

ondernomen, was dat de parate dossierkennis (waarover professionals wel dege-

lijk beschikten) summier werd opgenomen in een opeenvolging van losse notu-

len. Zo kwam het voor dat de informatie waarover professionals wel beschikken, 

niet (tijdig) werd gedeeld als iemand een vergadering mistte of een vergadering 

niet doorging en informatie nadien niet werd gedeeld via telefoon of e-mail. Een 

woonconsulent sprak uit ervaring als zij stelde dat van dossieropbouw amper 

sprake was en dat het onduidelijk was wie er eindverantwoordelijkheid had voor 

het ‘monitoren’ van de cases. 

 De uitvoering van interventies verliep ook moeizamer naarmate de 

ernst van een voorval toenam en het de uitvoerende professionals ontbrak aan 

middelen of bevoegdheden om verder actie te ondernemen. Het was de bedoe-

ling dat zij in deze gevallen ruggesteun kregen vanuit het ‘flankerende’ beleid
4
. 

Een beleidsadviseur van de gemeente Arnhem legde uit dat er een grens be-

staat aan de vermogens van professionals en bewoners in de wijk en dat er ‘van 

bovenaf’ moest worden ingegrepen ‘in situaties waar normale handhaving niet 

meer mogelijk is, waar het uit de hand is gelopen, waar je niet kunt verwachten 

dat een wijkmanager, wijkagent of burger die situatie kan oplossen’. 

Het was dan aan andere, leidinggevende professionals met een ma-

nagement of bestuurlijke functie om ‘flankerende maatregelen’ te nemen. Zij bo-

gen zich over vastgelopen cases en waren gemachtigd om ‘knopen door te hak-

ken’. Zij beschikten namelijk over de bevoegdheid om zoals het voorrang geven 

bij de toewijzing van een woning of het (dreigen met) sancties, zoals de uithuis-

plaatsing van kinderen, een gedwongen opname of het korten van een uitkering. 

De uitvoerende professionals ervoeren echter juist dat als het erop aankwam, 

ook het flankerende beleid niet werkelijk resulteerde in een (tijdig) effectief 

optreden tegen bewoners die langdurig en stelselmatig overlastgevend of cri-

mineel gedrag vertoonden. Zo was er een mevrouw waarmee de wijkagenten, 

de wijkmanager, de opbouwwerker, de woonconsulent en een aantal zorgver-

leners zich ruim twee jaar bezighielden - zonder noemenswaardig resultaat te 

boeken. In die periode is mevrouw herhaaldelijk gedwongen om binnen Arnhem 

te verhuizen en een andere huurwoning van andere woningbouwcorporaties te 

betrekken. Nadat zij haar intrek nam in een pand van een huisjesmelker, en daar 

opnieuw voor grote overlast zorgde, vroegen de uitvoerende professionals een 

lid van het ‘kabinet van de burgemeester’ om de huisjesmelker aan te schrijven 

4  De beleidsuitvoerende professionals kenden drie voorbeelden van dit flankerende beleid bij naam: 

‘Handhavingstafel’, ‘Veiligheidshuis’ en ‘Aanpak vrijplaatsen’ Er bestond echter verwarring over of ze alle 

drie werkelijk bestonden, of dat de één een doorontwikkeling was van de ander. Het was hen ook niet 

duidelijk wie de vergaderingen voorzat en wanneer er werd vergaderd. .
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op grond van artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria)
5
. De huisjesmelker liet 

zich daaraan echter niets gelegen liggen. Ook een bezoek van de GGD en Bu-

reau Woningtoezicht mocht niet baten. Het kabinet erkende wel de urgentie van 

het probleem en zegde daarom toe om binnen drie weken (weer) een andere 

huurwoning voor mevrouw te vinden. Na anderhalf jaar bleek dat men er niet is 

was geslaagd deze belofte waar te maken. Geen enkele woningbouwcorporaties 

wilde mevrouw nog een woning te huur aanbieden. Een corporatie bood aan 

om een woonwagen voor mevrouw te kopen op een woonwagenkamp in Arnhem 

Zuid, maar dat aanbod sloeg mevrouw af. Omdat zij voor een containerwoning 

niet in aanmerking kwam, bleef zij in het pand van de huisjesmelker wonen. Vol-

gens de opbouwwerker ‘moeten we misschien maar concluderen dat de oplos-

sing voor mevrouw niet bestaat’.

Deze casus was volgens de uitvoerende professionals onlosmakelijk verbonden 

met wat zij beschouwden als een groeiende bedreiging voor de leefbaarheid en 

veiligheid van de wijk. Het pand in kwestie was er één van een dertigtal panden 

verspreid over de wijk, die in het bezit waren gekomen van ‘huisjesmelkers en 

pandjesbazen’ nadat woningbouwcorporaties een deel van hun woningbezit aan 

particulieren hadden verkocht. Deze ‘spookhuizen’ waren opgedeeld in kleine 

kamers of ‘slaaphokken’. De huisjesmelkers gebruikten een gat in de belasting-

wetgeving om grof geld te verdienen aan de verhuur hiervan aan mensen die 

nergens anders woonruimte (of een slaapplek) konden vinden. Naast illegale 

vluchtelingen, drugsverslaafden en mensen die uit hun huurwoning waren gezet, 

ging het ook om seizoensarbeiders en soms studenten. De gemiddelde huur 

voor een kamer was 300 euro. Wie alleen het postadres wilde gebruiken om uit-

keringsfraude te plegen moest meer betalen. Zes tot tien personen huurden een 

kamer in deze panden. Volgens de wijkagent zaten zij als ratten in de val als 

er brand zou uitbreken. De huurders veroorzaakten onrust en overlast voor de 

directe buren en andere buurtbewoners. Zij waren luidruchtig, hingen op straat 

rond, veroorzaakten rommel en vochten met elkaar. Hun aanwezigheid trok gere-

geld drugsdealers aan die zich vervolgens ook ophielden in het pand.

De gemeente Arnhem was op de hoogte van dit probleem. Zij nam reeds deel 

aan de ontwikkeling van een (flankerend) beleidsinstrument genaamd ‘aanpak 

vrijplaatsen’. Dit was een landelijk initiatief van de Belastingdienst waarbij ook 

5  “De burgemeester kan op grond van artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) besluiten een woning, 

een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een erf te sluiten indien door gedragingen in de woning 

of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. […] 

Deze bepaling wordt vooral gebruikt voor drugsoverlast, maar kan ook voor andere vormen van ernstige 

overlast worden ingezet”. Bron: http://www.bestuurlijkhandhaven.nl

de politie en het Openbaar Ministerie waren betrokken (mede wegens vermeen-

de hypotheekfraude en mensenhandel). Onder ‘vrijplaatsen’ werden verstaan: 

‘locaties waar een effectief overheidsoptreden wordt belemmerd, wat leidt tot 

maatschappelijke ongewenste situaties (o.a. criminaliteit, fraude en overlast)’. 

Voorbeelden zijn: ‘belhuizen, coffeeshops, woonwagencentra en (delen van) ach-

terstandswijken’
6
. 

De wijkagenten, wijkmanager, opbouwwerker, woonconsulent en zorg-

verleners wilden niet afwachten tot dit flankerend beleidsinstrument gereed 

was. Op aandringen van de wijkagenten en wijkmanager was het nijpende pro-

bleem van spookhuizen bij de gemeente Arnhem onder de aandacht gebracht 

van het kabinet van de burgemeester. Hierbij was het kabinet geadviseerd over 

de mogelijkheden die de Wet Victoria bood. Dit advies was gebaseerd op een 

onderzoeksrapport van een commercieel advies- en onderzoeksbureau, waar-

voor de wijkmanager en opbouwwerker opdracht gaven. Volgens de opbouw-

werker was het kabinet zeer terughoudend en werd aan het ‘noodsignaal’ geen 

gehoor gegeven. Net als de andere beleidsuitvoerende professionals liet hij we-

ten in het vervolg weinig ondersteuning te verwachten van de gemeente als het 

gaat om de aanpak van spookhuizen en huisjesmelkers. 

 

Vechten tegen de bierkaai

Professionals ervoeren dat overlast en criminaliteit in achterstandswijken door 

hun gezamenlijke inspanningen hooguit tijdelijk beheersbaar werden gemaakt, 

maar niet werden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Al werd overlast-

gevend gedrag met succes verholpen, werden succesvolle uithuiszettingspro-

cedures in gang gezet en al werd crimineel gedrag bestuurs-, privaat- of straf-

rechtelijk vervolgd, ervoeren professionals dat juist de moeilijkste voorvallen 

langdurig niet het hoofd kon worden geboden en dat nieuwe voorvallen zich 

onverminderd bleven aandienen. De ervaring leerde ook dat overlast tussen 

buurgenoten terugkeerde, dat gesuste burenruzies later weer oplaaiden en dat 

drugshandel ergens anders in de wijk de kop opstak. Zo was er altijd wat.

 Gezien de vele inspanningen die professionals hadden geleverd, stel-

den deze resultaten hen ernstig teleur. Wat hen echter vooral tegen de borst 

stootte en werkelijk het gevoel gaf tegen de bierkaai te moeten vechten, was 

het systeem van woningtoewijzing. Volgens de regionale huisvestingsverorde-

ning onderschrijven woningbouwcorporaties en gemeenten het belang van ‘een 

rechtvaardige en transparante systematiek van verdeling van de beschikbare 

6  Bron: nota gemeente Arnhem Hoofdlijnen Integraal veiligheidsbeleid 2008 - 2011 deel 1.
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sociale huurwoningen’
7
. Dit verwijst naar het beleid van woningtoewijzing naar 

wachttijd. Dat wil zeggen; degene met de langste wachttijd heeft eerste keus 

als een huurwoning vrijkomt. Volgens de verordening vergroot dit systeem van 

woningtoewijzing het vertrouwen in de corporaties. 

Vooral beleidsuitvoerende professionals waren het niet eens met deze 

voorstelling van zaken. Zij ervoeren dat het systeem van woningtoewijzing leid-

de tot het ontstaan en voortbestaan van concentraties van moeilijke gevallen in 

slechte straten. Zo vertelde een woonconsulent dat de invoering van dit systeem 

woningbouwcorporaties ertoe verplichtte om mensen die voordien bewust en 

weloverwogen niet in bepaalde straten werden gehuisvest, nu wel een woning 

in de straat van hun eigen keuze te geven
8
. Zij herinnerde zich dat er ‘heel veel 

probleemgevallen in één keer gingen verhuizen binnen de stad. Schandalig! 

(verontschuldigend lachend)’. In de wijk waar zij werkte, waren drie straten door 

‘een stroom van die foute figuren die bij elkaar willen wonen’ tot een ‘broeihaard’ 

geworden. Als daar een woning vrijkwam, werd hierop ingeschreven door men-

sen met hetzelfde ‘woongedrag en leefgedrag’. Zij zochten elkaar op en trokken 

elkaar aan. Vooral woonconsulenten en wijkagenten weten dat sommige bewo-

ners de mensen die een vrijgekomen woning kwamen bezichtigen (maar die niet 

bekend waren met de buurt) intimideerden, om ervoor te zorgen dat alleen nog 

hun familie, vrienden of kennissen de woning wilden hebben. Een wijkagent ver-

telde dat een gezin ‘met problemen’ uit Nijmegen kort geleden in een slechte 

straat kwam wonen waar zij niemand kenden. 

‘Nou jongen, de eerste week was het al hommeles. Dan begin je weer van voren af 

aan, heb je weer het probleem met de buren, kun je weer gaan bemiddelen, kun je 

weer het hele traject afleggen. Dan ben je al gauw één of twee jaar verder voordat 

je dat soort mensen weer weg hebt.’ 

Hij doelde erop dat wijkagenten en woonconsulenten langdurig moesten samen-

werken om een dossier van overlastmeldingen op te bouwen om daarmee suc-

cesvol een uithuiszettingsprocedure in gang te kunnen zetten. Een straathoek-

werker verwoordde zijn frustratie door deze gang van zaken te typeren als het 

7  Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Arnhem-Nijmegen 2007. Vastgesteld in de KAN-raad 

van 21 december 2006.

8  Het moet worden opgemerkt dat in de Regionale Huisvestingsverordening staat dat de woningbouw-

corporatie ‘om moverende redenen’ een kandidaat kan afwijzen. “Redenen zijn onder andere huurschuld 

bij de huidige of vorige verhuurder of het veroorzaken van ernstige overlast. […]  De afwijzing gebeurt 

schriftelijk aan de betreffende kandidaat met opgaaf van reden(en) en met verwijzing naar de beroeps-

mogelijkheid”.

gebruikelijke ‘dweilen met de kraan open’. Hij zag er geen gat meer in want 

‘moeilijke mensen die in moeilijke straten uit huis worden gezet, komen weer 

terecht in een andere moeilijke straat’.  

Vertrouwen in elkaar

Uit gesprekken met professionals blijkt dat zij voorop stellen dat het noodzake-

lijk en gerechtvaardigd is om gezamenlijk - harder dan voorheen - op te treden 

tegen overlast en criminaliteit in achterstandswijken. Dit is niet alleen hun taak, 

zij zijn er ook van doordrongen dat zij van bewoners weinig kunnen verwachten 

in het bewerkstelligen van een leefbare en veilige woonomgeving. Professionals 

blijken echter meer overtuigd van de noodzaak dan van de effectiviteit van ge-

zamenlijk optreden. De ervaringen die professionals bij de samenwerking aan 

interventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid hebben opgedaan, 

sterken hen in de verwachting dat hun gezamenlijke inspanningen in de regel 

niet tijdig zullen resulteren in het uitoefenen van formele sociale controle op 

voorvallen van overlast en criminaliteit. Als er wel tijdig wordt opgetreden tegen 

een voorval van overlast en criminaliteit, kan dit optreden effectief zijn. Dat is 

bijvoorbeeld het geval als overlastgevend gedrag de kop wordt ingedrukt voor 

het verergert, een burenruzie wordt gesust voordat het conflict escaleert of een 

hennepplantage wordt opgerold voordat er brand uitbreekt. Toch betwijfelen 

professionals of zelfs met zo’n tijdig en effectief optreden de overlast en cri-

minaliteit in achterstandswijken ‘structureel’ kan worden teruggebracht tot een 

aanvaardbaar niveau. 

De verwachting dat er niet tijdig zal worden opgetreden, wordt gevoed 

door de ervaring dat de samenwerking bij de ontwikkeling van interventies moei-

zaam verloopt. De onbestemdheid van interventies geeft aanleiding tot discus-

sies over taken, verantwoordelijkheden en methoden waardoor het gezamenlijk 

opgetreden wordt uitgesteld. Aangezien de instellingen de samenwerking juist 

zijn aangegaan om ‘het gebrek aan handhaving’ goed te maken, twijfelen pro-

fessionals aan elkaars voortvarendheid. De uitvoering van interventies verloopt 

moeizamer naarmate de ernst van de voorvallen groter en de toedracht ondui-

delijker is. Verder verloopt de uitvoering van interventies moeizaam als profes-

sionals niet direct over de benodigde middelen of kennis beschikken om effec-

tief te kunnen optreden. Als hun samenwerking aan interventies al resulteert in 

een effectief optreden, dan verwachten professionals dat zij hooguit afzonder-

lijke problemen van leefbaarheid en veiligheid kunnen oplossen of ten minste 

verminderen. Zij lijken zich er bij voorbaat al bij neer te leggen dat overlast en 

criminaliteit in achterstandswijken door hun gezamenlijke inspanningen hooguit 

tijdelijk beheersbaar zullen worden, maar zeker niet kunnen worden terugge-
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bracht tot een aanvaardbaar niveau. Dit pessimisme wordt niet alleen gevoed 

door de ervaring dat overlast terugkeert, dat gesuste burenruzies weer oplaaien, 

en dat hennepplantages ergens anders in de wijk de kop opsteken, maar ook 

doordat nieuwe voorvallen zich onverminderd blijven aandienen. Daarom be-

twijfelen professionals dat hun samenwerking aan interventies überhaupt wel 

het beoogde effect kan hebben van een leefbare en veilige wijk. Wat hen werke-

lijk het gevoel geeft tegen de bierkaai te moeten vechten, is het huidige systeem 

van woningtoewijzing. Professionals verwachten dat dit systeem de bestaande 

concentraties van ‘moeilijke gevallen’ in ‘slechte straten’ zal doen toenemen, ter-

wijl de voorvallen van overlast en criminaliteit daar reeds nu talrijker en ernstiger 

zijn dan in de rest van de wijk.. 

Bij professionals spelen verwachtingen over de legitimiteit van formele 

sociale controle een ondergeschikte rol. Zij geven er desgevraagd blijk van dat 

zij het vanzelfsprekend vinden dat er op een correcte manier wordt opgetreden 

tegen overlast en criminaliteit. Zij hebben geen reden om eraan te twijfelen dat 

anderen met wie zij samenwerken aan interventies, zich correct zullen opstel-

len en professioneel zullen gedragen. Wel hebben professionals die het bij de 

uitvoering van de interventies ontbreekt aan middelen of bevoegdheden om 

zelf actie te kunnen ondernemen, gerede twijfel dat leidinggevende professio-

nals tijdig hun bevoegdheden volledig zullen benutten. De ervaring heeft hen 

geleerd dat deze leidinggevende professionals nalatig zijn, doordat zij te laat 

of onvoldoende gebruik maken van de (juridische) middelen die zij tot hun be-

schikking hebben, ook waar dat wel van hen verwacht zou mogen worden. De uit-

voerende professionals hebben echter geen reden om aan te nemen dat anderen 

hun bevoegdheden zullen overschrijden. Zij twijfelen zelden of nooit aan elkaars 

motivatie om samen willen werken aan de uitvoering van interventies. Twijfel 

hierover ontstaat slechts als interventies van hogerhand worden aangereikt door 

leidinggevende professionals die geen gevolg geven aan of lering trekken uit wat 

de uitvoerende professionals hebben bewerkstelligd. Zo toont een straathoek-

werker zich cynisch als hij spreekt van de ‘Vogelaar industrie’. Hij doelt hiermee 

op de financiering van wijkactieplannen voor achterstandswijken. Hij noemt de 

wijkactieplannen ‘een met geld van woningbouwcorporaties gesubsidieerde in-

dustrie’ en stelt dat de plannen worden ingediend door ‘allerlei instellingen die 

er goed aan verdienen terwijl die plannen weinig of niets te maken hebben met 

wat er speelt in de wijk’. Een wijkmanager deelt dit cynisme. Volgens hem zijn de 

wijkactieplannen ‘de mooiste werkgelegenheid die er is’. 

Gezond wantrouwen

Het vertrouwen van professionals in elkaar wordt ondermijnd door teleurstel-

ling in de effectiviteit van formele sociale controle. Professionals delen de ver-

wachting dat hun samenwerking aan interventies niet tijdig zal resulteren in de 

uitoefening van formele sociale controle op overlast en criminaliteit, en zij delen 

de verwachting dat zelfs met een tijdig en effectief optreden tegen afzonderlijke 

voorvallen, de overlast en criminaliteit als geheel niet kan worden teruggebracht 

tot een aanvaardbaar niveau. Alles bij elkaar genomen, getuigen hun gedeelde 

verwachtingen ten aanzien van elkaar van een gezond wantrouwen. Zij wantrou-

wen elkaar in zoverre dat zij eerst willen zien en dan pas willen geloven dat een 

ieder voortvarend te werk zal gaan in de gezamenlijke aanpak van overlast en 

criminaliteit.  Maar hun wantrouwen is ‘gezond’ omdat zij ondanks de teleurstel-

lende resultaten zich (nog) gezamenlijk willen blijven inspannen voor een effec-

tieve aanpak van overlast en criminaliteit.

7.2  De uiting van vertrouwen

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat professionals die zich gezamenlijk 

inspannen voor de ontwikkeling en uitvoering van interventies ter verbetering 

van leefbaarheid en veiligheid, een cynisch wantrouwen koesteren tegenover 

bewoners en een gezond wantrouwen tegenover elkaar. In deze paragraaf wordt 

eerst besproken welke houding wantrouwende professionals hebben ten aan-

zien van de daadwerkelijke uitoefening van formele sociale controle. Vervolgens 

wordt besproken hoe zij feitelijk samenwerken bij de ontwikkeling en uitvoering 

van twee specifieke interventies: de ‘overlasttafel’ en ‘straatwijs’.  

Een bereidwillige en strijdvaardige houding

Anders dan cynisch wantrouwen doet vermoeden, keren professionals bewoners 

niet de rug toe. Professionals tonen zich juist bereidwillig om in de achterstands-

wijken en ‘slechte’ straten op te treden omdat dit van bewoners niet kan worden 

verwacht. Professionals erkennen dat waar bewoners tegen de overlast en cri-

minaliteit in hun buurt niet zullen (kunnen) optreden, van de instellingen mag 

worden verlangd dat zij dat zullen doen. Anders dan gezond wantrouwen doet 

vermoeden, tonen professionals zich dus niet afwachtend maar juist strijdvaardig 

in hun gezamenlijke inspanningen voor een aanpak van overlast en criminaliteit. 

Ondanks eerdere teleurstellende resultaten is er geen sprake van onderlinge 

animositeit. Tijdens hun overleggen en vergaderingen is de sfeer zakelijk maar 

gemoedelijk. Verhalen over kordaat en effectief optreden worden met instem-

ming ontvangen en openlijk geprezen. Al spreken professionals hun teleurstel-

ling of zelfs frustratie uit als sociale controle niet tijdig of effectief is uitgeoefend, 
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rekenen zij dit elkaar niet persoonlijk aan. Zij zijn alle bekend met de obstakels 

- ‘dat gaat nu eenmaal zo’ - maar vertrouwen erop dat anderen hun best (blijven) 

doen. Bij uitzondering wordt openlijk maar besmuikt gelachen over een enkeling 

die keer op keer beloften doet zonder deze na te komen - maar nooit in diens 

gezicht. 

Overlasttafel

De professionals die samenwerken aan de interventie ‘overlasttafel’
9
 proberen 

om gezamenlijk ‘moeilijke gevallen’ aan te pakken. Bij de samenwerking stel-

len zij voorop dat waar langdurig en stelselmatig sprake is van overlastgevend 

of crimineel gedrag, het noodzakelijk is om te dreigen met of werkelijk nemen 

van sancties. Deze ‘handhaving’ leidt echter tot een tijdelijke gedragsaanpassing 

omdat geen oplossing is geboden voor (een deel van) de achtergrond van het 

gedrag. Immers, het dagelijks leven van degenen die langdurig en stelselmatig 

overlast veroorzaken, wordt vaak overheerst door een opeenstapeling van per-

soonlijke problemen ‘achter de voordeur’. Waar nodig regelt de ‘zorgcoördinator’ 

daarom zorg- en hulpverlening.

 In de regel betreft het optreden door de overlasttafel combinaties van 

een gesprek met de opbouwwerker, een huisbezoek en/of het uitdelen van een 

waarschuwing door een woonconsulent, een huisbezoek (of huiszoeking) door 

een wijkagent of het aanbieden van zorg- en hulpverlening. Zo horen wooncon-

sulenten bij voorvallen van overlast beide partijen aan en worden ‘huis-tuin-

en-keuken probleempjes’ meestal opgelost met een simpel gesprek. Zo niet 

schakelen zij andere professionals van een zorg- en welzijnsinstelling om een 

‘buurtbemiddeling’ uit te voeren. Als dit niet blijkt te werken (of als de woon-

consulenten van meet af aan verwachtten dat dit niet zal werken) brengt een 

goedbedoelde waarschuwing ‘rust in de tent’. Het vooruitzicht een huurwoning 

te verliezen, doet bewoners die overlast veroorzaken vaak inbinden. Wooncon-

sulenten leggen hun huisbezoek samen af met een wijkagent als de voorvallen 

gepaard gaan met (de dreiging van) fysiek geweld. Een woonconsulent stelt dat 

het in deze gevallen gaat om ‘psychisch gestoorden, mensen met wapens en 

mensen met een kort lontje’.

 Professionals vinden het niet kies om informatie over ondernomen ac-

ties wereldkundig te maken. Zij vrezen stigmatisering van de desbetreffende 

straat of buurt of vermoeden dat zij dergelijke informatie niet mogen verstrek-

9  De ‘overlasttafel’ is een casusoverleg waarin professionals van verschillende instellingen en orga-

nisaties taken en verantwoordelijkheden afstemmen. Het gaat om professionals in dienst bij politie, 

woningcorporaties, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen (waaronder jongerenwerk) en jeugdzorg.

ken op basis de privacy wetgeving. Onderling laten zij zich hieraan echter weinig 

gelegen. Vooral de woonconsulenten en wijkagenten, maar soms ook jongeren-

werkers en ambulant zorgverleners, wisselen ‘onder de tafel’ privacygevoelige 

informatie uit om snel een probleemdiagnose te kunnen stellen, te bepalen wat 

de juiste instelling is om op te treden - en om snel werkelijk te kunnen optreden. 

De strijdvaardige houding van professionals blijkt uit hun hardnekkige pogingen 

om met deze werkwijze moeilijke gevallen aan te pakken. Ook al slagen zij er in 

om problemen met moeilijke gevallen tijdelijk op te lossen, het is de profes-

sionals tot dusver niet gelukt de overlast en criminaliteit in slechte straten weer 

terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Daarvoor is nodig dat bestaande 

concentraties van moeilijke gevallen in slechte straten worden ‘verdund’. De 

strijdvaardige houding van professionals blijkt ook uit hun volharding om dit 

te bewerkstellingen door op grond van onderling uitgewisselde informatie, in-

schrijvingen af te wijzen van personen die zij ongeschikt achten voor vrijgeko-

men woningen in slechte straten. Op deze wijze pogen zij het huidige systeem 

van woningtoewijzing, dat volgens hen concentraties van moeilijke gevallen in 

slechte straten in de hand werkt, te omzeilen. Als een woningzoekende zich in-

schrijft voor een woning in een slechte straat, nemen woonconsulenten contact 

op met een wijkagent: 

‘dat gaat zo van ‘luister, we hebben hier deze kandidaat, die staat op nummer één, 

en kennen jullie die, heeft die een verleden, is het een goed idee om die daar te 

plaatsen?’ Ik weet dat we ‘t stiekem doen, gewoon… effe bellen. Officieel mag dat 

niet, hè?.’ 

Wijkagenten geven woonconsulenten deze informatie ook ongevraagd. Een 

wijkagent verzucht dat woonconsulenten hem vaker om deze informatie zouden 

moeten vragen: 

‘Als wij signalen krijgen dat er in een bepaalde straat een bepaald gezin komt, en 

we weten waar ze vandaan komen, dan zeggen wij de woningbouwvereniging ‘bezint 

eer ge begint’. En meer hoeven we niet te zeggen, dan weten ze gelijk wat ik bedoel! 

Ja natuurlijk. En zo heeft daar toch iedereen baat bij? Je kunt wel zeggen: “ja, de 

privacy…”, ja dat durf ik dan nog wel, dat soort zaken, dat durf ik wel aan te pak-

ken, want iedereen heeft er toch belang bij?’

Op dezelfde manier wordt door woonconsulenten ook tussen en binnen woning-

bouwcorporaties informatie uitgewisseld over huurders die in het verleden hun 

huis zijn uitgezet, al bestaat er geen ‘zwarte lijst’ (meer). Een woonconsulent ver-
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telt dat sommige achternamen deel uitmaken van het collectieve geheugen. Zij 

werkt samen met mensen die jarenlang bij een of meerdere corporaties werken. 

Deze collega’s hebben genoeg aan een achternaam om te weten hoe de vork in 

de steel zit. Het collectieve geheugen komt ook goed van pas als iemand die zich 

inschrijft op een woning, geen verhuurdersverklaring kan vertonen. Dit is een 

document waarin de voormalige verhuurder verklaart dat bij deze persoon geen 

sprake is geweest van huurachterstand of overlast.

Ook al zijn professionals erin geslaagd om problemen met moeilijke 

gevallen op te lossen en daarmee de overlast voor buurtgenoten tijdelijk te ver-

lichten, het is hen niet mogelijk gebleken om de bestaande concentraties van 

moeilijke gevallen in slechte straten zodanig te verdunnen dat overlast en crimi-

naliteit zijn teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. 

De professionals die bij één van de overlasttafels betrokken zijn, krij-

gen het goede nieuws dat de gemeente Arnhem van plan is om voor slechte 

straten een speciaal ‘woningtoewijzingsbeleid’ te ontwikkelen. De brengers van 

het goede nieuws zijn twee beleidsmakende professionals van de Dienst Wonen. 

Tijdens een vergadering vragen zij om de input van de overlasttafel voor de ont-

wikkeling van dit beleid. In de drie daaropvolgende maanden besteedt de over-

lasttafel een groot deel van haar vergadertijd aan discussies over de vraag welke 

bewoners in welke straten het object van het nieuwe ‘woningtoewijzingsbeleid’  

van de Dienst Wonen moeten zijn. Gaat het om bewoners met een strafblad? 

Gaat het om bewoners over wie veel overlastmeldingen binnenkomen bij zo-

wel politie als woningbouwcorporatie? Gaat het om bewoners waarover niemand 

nog durft te melden maar die wel veel overlast veroorzaken? Gaat het ook om 

multi-problem gezinnen die hulpbehoevend zijn? Met het oog op de juridische ha-

ken en ogen waar de wijkagenten en woonconsulenten op wijzen, is het tweede 

discussiepunt hoe de professionals ‘hard kunnen maken’ wat iedereen aan de 

overlasttafel weet. Naar eigen zeggen missen zij de ‘objectieve instrumenten en 

indicatoren’ die nodig zijn voor woningtoewijzing. De woonconsulenten en wijk-

agenten stellen dat zij ‘allerlei cijfertjes kunnen uitdraaien’. Maar volgens hen 

is het probleem nu juist dat het vaak ontbreekt aan (voldoende) meldingen of 

aangiften om werk te maken van overlast en criminaliteit. Toch weet iedereen 

aan tafel dat er in deze straten van alles speelt. ‘In deze straten is het altijd wat’, 

zegt een van de  woonconsulenten. 

Als de professionals van de Dienst Wonen drie maanden nadat zij het 

goede nieuws hebben gebracht, weer aanschuiven bij de overlasttafel, blijkt dat 

zij helemaal geen nieuw woonbeleid ontwikkelen voor slechte straten in de Arn-

hemse achterstandswijken. Zij zijn gekomen om de overlasttafel te adviseren 

over het afsluiten van een convenant en het gebruik van sfeerrapportages. Maar 

dat was de overlasttafel allang bekend. Ondanks alle vergeefse moeite worden 

er na afloop van de vergadering aan deze tegenslag maar weinig woorden vuil 

gemaakt. De professionals halen hun schouders op en gaan gewoon weer aan 

het werk. 

Woonconsulenten en wijkagenten achten het uitwisselen van privacy-

gevoelige informatie noodzakelijk en zijn bereid om het risico te nemen. Toch 

geven zij er de voorkeur aan dat deze werkwijze wordt ‘gelegaliseerd’. Al komt 

het niet vaak voor dat iemand bezwaar aantekent tegen een afgewezen inschrij-

ving op een woning in een slechte straat, woonconsulenten en wijkagenten ver-

wachten dat zij afwijzingen beter zullen kunnen verantwoorden als de informatie 

die zij daarvoor gebruiken op een rechtmatige wijze zou worden uitgewisseld. 

Wanneer het veldonderzoek wordt afgerond, is de werkwijze inderdaad vastge-

legd in een ‘convenant gegevensuitwisseling’. Het is ondertekend door de direc-

teuren van drie woningbouwcorporaties en de burgemeester als korpsbeheer-

der van de regiopolitie Gelderland-midden. In het convenant erkennen zij een 

gemeenschappelijke taak te hebben ‘ten aanzien van aanpak van de openbare 

orde, overlast, veiligheid en leefbaarheid’
10

. Het convenant stelt dat het uitwis-

selen van bepaalde persoonsgegevens hierbij onvermijdelijk is. Op basis van 

dit convenant mogen de woonconsulenten de wijkagenten vragen om een ‘po-

litietoets’ of  ‘sfeerrapportage’ op te stellen over personen die zich inschrijven 

voor een woning in een slechte straat. De wijkagenten raadplegen de politiesys-

temen voor antecedenten zoals ‘overtredingen, overlast, heling, bedreigingen 

en drugshandel’. Als hiervan sprake is, brengen zij ‘een negatief woonadvies uit’, 

zonder daarbij de onderliggende antecedenten te vermelden. In de praktijk ma-

ken woonconsulenten en wijkagenten niet altijd gebruik van deze mogelijkheid 

omdat het twee of drie weken kan duren totdat een sfeerrapportage gereed is. 

Net als voorheen zoeken of bellen zij elkaar daarom op om te horen hoe de vork 

in de steel zit.

Straatwijs

De interventie ‘straatwijs’ is geïnitieerd door een Arnhemse woningbouwcorpo-

ratie. Het is een poging om tot een nieuwe aanpak te komen van huurders die 

(langdurig en stelselmatig) overlastgevend gedrag vertonen. De corporatie heeft 

ervaren dat zij de overlast slechts kan oplossen door een uitzettingprocedure 

10  Ieders afzonderlijke taken staan opgetekend in een convenant. Tot politietaak wordt gerekend “ 

de opsporing van strafbare feiten; handhaving van de openbare orde; en hulpverlening aan hen die dit 

behoeven”. Tot woningcorporatietaak wordt gerekend: “huurders en omwonenden rustig woongenot 

verschaffen; de leefbaarheid in Arnhem behouden en bevorderen; alle vormen van (sociale) overlast 

aanpakken en voorkomen”.
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te starten voor overlastgevende huurders. Deze procedure is echter niet een-

voudig, neemt veel tijd in beslag en is niet altijd succesvol. Ook verhuizen de 

overlastproblemen vaak met de uitgezette bewoners mee. De corporatie heeft 

een zorg- en welzijnsinstelling daarom gevraagd of zij op een andere, snellere 

manier overlastproblemen in buurten kunnen oplossen of op zijn minst beheers-

baar kunnen maken. 

Straatwijs wordt bij wijze van proef uitgevoerd in een slechte straat en 

stelt voorop dat waar bewoners ‘achter de voordeur’ kampen met een opeensta-

peling van ‘persoonlijke problemen’, zorg en hulpverlening moet worden gebo-

den. Dit komt niet alleen henzelf maar ook hun buurt ten goede omdat bewoners 

die kampen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen, verhoudings-

gewijs veel en stelselmatig overlastgevend gedrag veroorzaken. De zorg wordt 

(mede) daarom niet vrijblijvend maar met ‘drang en dwang’ aangeboden. Dit be-

tekent dat, indien de aangeboden en benodigd geachte zorg niet vrijwillig wordt 

geaccepteerd, een van de betrokken professionals druk zal uitoefenen. In eerste 

instantie wordt ongevraagd zorg aangeboden (‘outreachend’). Vervolgens wordt 

met drang zorg aangeboden als dit nodig wordt geacht (‘bemoeizorg’). Dat wil 

zeggen, er wordt met sancties gedreigd als de straatwijs professionals ‘niet bin-

nenkomen’ of als de benodigd geachte zorg niet vrijwillig wordt geaccepteerd. 

Het uitoefenen van dwang wordt als laatste redmiddel gezien en is voorbehou-

den voor bewoners die langdurig en stelselmatig overlast veroorzaken, mede 

wegens psychische en verslavingsproblemen. Ook is de verwaarlozing van kin-

deren een belangrijke reden om dwang uit te oefenen. 

Welke problemen er achter de voordeur spelen, wordt in kaart gebracht 

middels huisbezoeken die straatbreed worden afgelegd. Op basis van deze huis-

bezoeken dienen de betrokken professionals ‘maatwerk te leveren’ aan indivi-

duele bewoners. De case manager bepaalt daarbij welke professionals in welke 

volgorde ‘achter de voordeur’ zullen werken.

De case manager is degene met wie bewoner een vertrouwensrelatie 

opbouwt. Hij maakt hen duidelijk welke zorg geboden kan worden en maakt af-

spraken met hen over het te volgen zorgtraject. Hij zorgt dat zij zich aan deze 

afspraken houden, niet door zelf dwang en drang uit te oefenen, maar door uit 

te leggen wat het gevolg zal zijn van het niet nakomen van afspraken. De case 

manager is naar eigen zeggen the good guy. Het werkelijk uitoefenen van drang en 

dwang wordt gedaan door een van de professionals die bij de casus is betrokken. 

Zij treden op als the bad guy. 

Volgens de betrokken professionals blijkt zowel ‘dwang’ als ‘drang’ min-

der vaak nodig dan verwacht. Bewoners openen al snel hun voordeur voor de case 

manager als zij van elkaar horen dat hij hen iets kan bieden. Zo levert de ‘voor-

zieningencheck’ bewoners vaak een aardig bedrag op. De case manager noemt het 

daarom zijn ‘rode loper’. Van groter belang is dat veel bewoners na een of twee 

huisbezoeken de aangeboden zorg vrijwillig accepteren. Zij bevinden zich al ge-

ruime tijd in (grote) problemen waarvoor zijzelf geen oplossing kunnen vinden. 

Enerzijds kunnen zij ‘de weg naar instellingen niet vinden’ - zij weten niet waar 

zij hulp moeten zoeken. Anderzijds leidt hun schaamte en frustratie over de ei-

gen situatie tot inactiviteit. Het gemak waarmee de case manager ‘binnenkomt’, 

zonder dwang- en drangmiddelen, wekt bij de betrokken professionals aanvan-

kelijk verbazing. Zij zien er bewijs is dat straatwijs een zinvolle en praktische 

onderneming is. Zo vertelt een woonconsulent erg geschrokken te zijn van alle 

‘eenzaamheid en armoede’ die ter plekke werd aangetroffen, ook al wist zij van 

tevoren dat het hier een gezin in een slechte straat betrof. De projectleider van 

straatwijs weet dat bewoners hun ellende goed kunnen verbergen. Volgens haar 

moet ‘achter de voordeur’ worden gewerkt om van de verborgen ellende een 

goed beeld te krijgen en bewoners de nodige hulp te laten accepteren. 

 Niet alle voordeuren gaan echter gemakkelijk open, noch wordt de 

geboden zorg altijd vrijwillig geaccepteerd. De case manager oefent ‘drang en 

dwang’ uit als hij dit nodig acht. Hij vertelt over een moeder van drie kinde-

ren. Zij heeft geen inkomen maar heeft wel een huurschuld opgebouwd en is 

‘opvoedingsonkundig. Zij weigert om hem, de schuldhulpverlening en sociaal 

raadslieden binnen te laten. De woningcorporatie is gereed om een uitzettings-

procedure te starten en Bureau Jeugdzorg heeft een ondertoezichtstelling (OTS) 

opgelegd. Dit geeft de case manager de mogelijkheid om binnen te komen en de 

gelegenheid om the good guy te spelen. 

‘Ze blijft stilzitten totdat het moment komt dat ze niet meer stil kan blijven zitten. 

Dat moment is zo’n brief met dreiging van huisuitzetting. […] Dan denkt ze ‘oh, 

waar moet ik met mijn kinderen naartoe?’ Want als je je huis verliest dan raak je 

ook je kinderen kwijt. Dus wordt er drang uitgeoefend totdat ze de deur openzet en 

zegt ‘oké, nu ga ik wel met je praten’ en dan komt er ineens een hele waslijst uit. En 

dan zeg ik ‘het is nu kiezen of delen want je hebt een OTS en als je niet meewerkt 

dan ben je jouw kinderen kwijt, als je meewerkt heb je de grootste kans dat je je 

kinderen houdt’. De jeugdzorg is the bad guy, ik ben the good guy.’

Zoals gezegd is het uitoefenen van dwang een laatste redmiddel. Het werkelijk 

uitoefenen van dwang blijkt vaak niet nodig te zijn omdat het dreigen hiermee 

volstaat. Bij zes huishoudens is met dwangmiddelen gedreigd. In vier gevallen 

gaat het om huisuitzetting door de woningbouwcorporatie). Daarnaast is eenma-

lig Bureau Jeugdzorg ingeschakeld en is eenmalig op basis van de uithuisplaat-
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sing van een kind door de rechter besloten dat diens vader hulpverlening moet 

accepteren om in aanmerking te komen voor een omgangsregeling. De bewoner 

is na enige aarzeling alsnog bereid zich nu op te laten nemen in een verslavings-

kliniek. Het dreigen met dwangmiddelen heeft volgens professionals veel weg 

van ‘blufpoker’. De case manager benadrukt dat het vraagt om het hebben van een 

Fingerspitzengefühl omdat hij zijn hand makkelijk kan overspelen. Het spelen van 

blufpoker brengt dus risico’s met zich mee, zowel voor de voortgang van de casus 

als voor de geloofwaardigheid van de professionals. Volgens de projectleider 

heeft de woningcorporatie vooral ‘een poot om op te staan’ als een bewoner een 

huurschuld heeft of aantoonbaar langdurig en stelselmatig overlast veroorzaakt. 

Als dit niet het geval is moet zij, voor ze met dwangmiddelen durft te dreigen, 

eerst de huurovereenkomst ‘echt goed uitpluizen’.

Eigenmachtig optreden

In deze paragraaf is besproken dat professionals die samenwerken aan de inter-

ventie overlasttafel en straatwijs, een bereidwillige en strijdvaardige houding 

hebben ten aanzien van de daadwerkelijke uitoefening van formele sociale con-

trole. De interventies hebben gemeen dat wordt gepoogd om de obstakels te 

overwinnen, die in er het recente verleden voor zorgden dat niet effectief kon 

worden opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Daarbij gaan professionals 

aan de overlasttafel over tot eigenmachtig optreden. Zij wisselen ‘onder de tafel’ 

privacygevoelige informatie uit over ‘moeilijke gevallen’: bewoners die langdu-

rig en stelselmatig overlastgevend gedrag vertonen. Zij weten dat zij daarmee 

hun bevoegdheden overschrijden, maar voelen zich daartoe toch gerechtigd op 

grond van de gedeelde verwachting dat (alleen) zij op deze manier effectieve 

controle kunnen uitoefenen, en kunnen voorkomen dat (nog meer) moeilijke 

gevallen zich inschrijven voor vrijgekomen woningen in slechte straten. Dit ei-

genmachtig optreden van uitvoerende professionals is echter slechts van tijde-

lijke aard. Leidinggevende professionals (met een management of bestuurlijke 

functie) onderkennen de noodzaak van deze werkwijze en leggen het vast in een 

‘convenant gegevensuitwisseling’. 

De professionals die betrokken zijn bij de interventie straatwijs, proberen hun 

bevoegdheden volledig te benutten door - waar zij dit nodig achten - zorg met 

‘drang en dwang’ aan te bieden. De professionals die niet bij straatwijs zijn be-

trokken, maar die wel bekend zijn met de betreffende straten en bewoners, twij-

felen aan de legitimiteit van deze werkwijze. Zij vragen zich af wat instellingen 

het recht geeft om zich toegang te verschaffen tot het privé domein van bewo-

ners. Alleen de wijkmanager van de desbetreffende wijk geeft antwoord op die 

vraag. Hij is van mening dat instellingen buiten het privé domein moet blijven, 

totdat er sprake is van structurele kindermishandeling of zware criminaliteit. De 

wijkagent betreurt het dat de bewoners van drie woningen ‘die op de nominatie 

stonden om ontruimd te worden’, niet zijn ontruimd opdat de bewoners zorg 

zouden accepteren. Hij weet dat andere bewoners met lede ogen aanzien ‘dat 

die hulpverleners daarbinnen zijn terwijl zij iedere dag net zo veel last van dat 

gezin hebben als daarvoor.’ Hij spreekt hiermee namens professionals die op 

andere wijze het gedrag van ‘moeilijke gevallen’ in toom proberen te houden. 

Volgens hen kunnen de psychische en/of verslavingsproblemen van ‘moeilijke 

gevallen’ wel met enige moeite worden verminderd, maar kunnen zij niet werke-

lijk worden weggenomen. 

7.3 Versterking van collectieve weerbaarheid: een moeilijke opgave

In het theoretische hoofdstuk 2 is uiteen gezet dat een structurele verbetering 

van de leefbaarheid en veiligheid van achterstandswijken, vraagt om de ver-

sterking van collectieve weerbaarheid door lokale instellingen en organisaties. 

Versterking van collectieve weerbaarheid is in theorie mogelijk doordat profes-

sionals die deze instellingen representeren, het vertrouwen van bewoners win-

nen. Onze hypothese is dat professionals het vertrouwen van bewoners kunnen 

winnen door formele sociale controle uit te oefenen op voorvallen van overlast 

en criminaliteit op voorwaarde dat zij daartoe bereid en in staat zijn. In hoeverre 

professionals daartoe bereid en in staat zijn, is weer afhankelijk van het vertrou-

wen dat zij stellen in bewoners en in elkaar. 

 In dit hoofdstuk is het vertrouwen van professionals onderzocht. Uit het 

empirisch onderzoek onder professionals die samenwerken aan de ontwikkeling 

en uitvoering van interventies ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid van 

Arnhemse achterstandswijken, kan worden geconcludeerd dat professionals wel 

bereid maar slechts in beperkte mate in staat zijn om formele sociale controle 

uit te oefenen op voorvallen van overlast en criminaliteit. Deze conclusie berust 

op de bevinding dat professionals een cynisch wantrouwen koesteren tegenover 

bewoners en een gezond wantrouwen tegenover elkaar. 

Het cynisch wantrouwen van professionals in bewoners berust op de ge-

deelde verwachting dat bewoners van de achterstandswijken in het algemeen en 

die van de ‘slechte’ straten in het bijzonder, geen directe en nauwelijks indirecte 

sociale controle zullen uitoefenen op voorvallen van overlast en criminaliteit. 

Deze verwachting berust op de ervaring dat bewoners nauwelijks zelf optreden 

tegen voorvallen waarmee zij in hun buurt worden geconfronteerd, en dat hun be-

reidheid om van deze voorvallen melding te maken of aangifte te doen, gering is. 
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Het gezond wantrouwen van professionals in elkaar berust op de ge-

deelde verwachting dat ook als een ieder bij de samenwerking aan interventies 

zal doen wat hij of zij geacht mag worden te doen, die samenwerking de overlast 

en criminaliteit in achterstandswijken niet zal terugbrengen tot een aanvaard-

baar niveau. Deze verwachting berust op de ervaring dat met de beschikbare 

middelen en mogelijkheden, bestaande overlast en criminaliteit hooguit tijde-

lijk beheersbaar kunnen maken terwijl nieuwe voorvallen zich onverminderd 

blijven aandienen.

Anders dan hun wantrouwen misschien zou doen vermoeden, hebben 

professionals een bereidwillige en strijdvaardige houding ten aanzien van de 

daadwerkelijke uitoefening van formele sociale controle. Zij zijn bereidwillig om 

op te treden tegen overlast en criminaliteit - juist omdat zij dit optreden van 

bewoners niet kunnen verwachten. Zij tonen zich strijdvaardig in hun pogingen 

om met een combinatie van ‘zorg en handhaving’ in slechte straten de ‘moeilijke 

gevallen’ aan te pakken die door psychische en/of verslavingsproblemen lang-

durig en stelselmatig overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. Professionals 

tonen zich ook strijdvaardig in hun strijd tegen het systeem van woningtoewijzing 

dat de concentratie van moeilijke gevallen in slechte straten in de hand werkt. 

Ondanks hun bereidwillige en strijdvaardige houding, blijken profes-

sionals echter slechts in beperkte mate in staat om effectief op te treden. Ook 

al zijn zij erin geslaagd om problemen met moeilijke gevallen op te lossen en 

daarmee de overlast voor buurtgenoten tijdelijk te verlichten, het is hen niet mo-

gelijk gebleken om de bestaande concentraties van moeilijke gevallen in slechte 

straten zodanig te ‘verdunnen’ dat overlast en criminaliteit zijn teruggebracht 

tot een aanvaardbaar niveau. Dit maakt het voor professionals moeilijk om het 

vertrouwen van bewoners te kunnen winnen door op te treden tegen overlast 

en criminaliteit. Het wantrouwen van professionals stelt de instellingen die zij 

representeren daarmee voor een moeilijke opgave om de collectieve weerbaar-

heid te versterken. 
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8Versterking van 

collectieve weerbaarheid 

Er moet nu echt iets gebeuren

Reijer Verwer & Annemarijn Walberg

Hoofdstuk 8

In dit hoofdstuk staat de versterking van collectieve weerbaarheid centraal. Een 

buurt is collectief weerbaar als de buurtbewoners over het vermogen beschikken 

om zich door middel van de uitoefening van informele sociale controle teweer 

te stellen tegen voorvallen van overlast en criminaliteit. Bewoners zijn daartoe 

echter pas bereid en in staat indien zij elkaar onderling vertrouwen en menen 

te kunnen rekenen op de professionals van de instellingen die actief zijn in hun 

buurt. Pas als bewoners erop menen te kunnen vertrouwen dat zij samen met 

buurtgenoten en professionals door uitoefening van sociale controle hun buurt 

leefbaarder en veiliger kunnen maken en zij verwachten dat hun buurtgenoten 

en professionals zich daarvoor ook werkelijk zullen inspannen, zullen zij bereid 

zijn dat ook zelf te doen. 

Uit het empirisch onderzoek dat we in de voorafgaande hoofdstukken 

bespraken, is gebleken dat in de onderzochte achterstandsbuurten een gebrek 

aan collectieve weerbaarheid bestaat doordat het vertrouwen van bewoners is 

aangetast. Er overheerst een cynisch wantrouwen waardoor bewoners niet of 

nauwelijks optreden tegen overlast en criminaliteit. Een verbetering van de leef-

baarheid en veiligheid vraagt om versterking van de collectieve weerbaarheid 
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van de buurt en daarvoor is herstel van vertrouwen vereist. Zoals in hoofdstuk 

twee is uiteengezet, kunnen bewoners pas weer meer vertrouwen in elkaar krij-

gen nadat het vertrouwen van bewoners in professionals is hersteld. Onze hy-

pothese is dat vertrouwen van bewoners in professionals kan worden gewonnen 

- door in het kader van interventies - formele sociale controle uit te oefenen op 

voorvallen van overlast en criminaliteit.

Tijdens het veldonderzoek hebben wij vier interventies gevolgd. Om de 

resultaten van het onderzoek overzichtelijk aan de lezer te kunnen presenteren, 

beperken wij ons in dit hoofdstuk tot een bespreking van één interventie: de 

overlasttafel. We hebben voor deze presentatie gekozen omdat we in ons onder-

zoek bij deze interventie vanuit beide perspectieven een reeks van voorvallen 

hebben kunnen observeren die door bewoners als hoog attenderend werden 

ervaren, die door professionals als zodanig ernstig werden beschouwd dat zij 

daarop formele sociale controle uitoefenden en we in staat waren na te gaan 

of dit optreden in de perceptie van bewoners legitiem was en bijdroeg aan de 

leefbaarheid en veiligheid. Overigens wijken onze bevindingen ten aanzien van 

deze interventie niet wezenlijk af van de bevindingen bij de drie andere inter-

venties die wij hebben gevolgd.

We maken een stapsgewijze en gedetailleerde reconstructie van de wij-

ze waarop professionals zich aan de overlasttafel organiseren om actie te kunnen 

ondernemen op wat bewoners ervaren als reeks hoog attenderende voorvallen 

van overlast en criminaliteit en van de wijze waarop bewoners deze acties perci-

piëren. Daartoe worden de perspectieven van bewoners en professionals met el-

kaar vergeleken en komen in dit hoofdstuk zowel professionals als bewoners aan 

het woord. De vergelijking van perspectieven maakt het mogelijk om vast te stel-

len in hoeverre is voldaan aan de drie voorwaarden voor het kunnen winnen van 

het vertrouwen van bewoners in professionals, die we in hoofdstuk twee hebben 

geformuleerd. In de eerste plaats moeten professionals die samenwerken aan 

een interventie erkennen dat bewoners voorvallen van overlast en criminaliteit 

als hoog attenderend beschouwen en zij moeten bereid zijn daarop formele so-

ciale controle uit te oefenen. In de tweede plaats moeten zij tot uitoefening van 

die formele sociale controle in staat zijn en deze ook daadwerkelijk uitoefenen. 

En in de derde plaats moet de uitoefening van formele sociale controle op die 

voorvallen in de beleving van bewoners legitiem en effectief zijn.

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe bewoners omgaan met de ‘normale’ 

voorvallen van jongerenoverlast en hoe deze voorvallen, naarmate het gedrag 

van de jongeren zich ontwikkelt ‘van kwaad tot erger’, door bewoners in toene-

mende mate als hoog attenderend worden beschouwd. In de tweede paragraaf 

wordt een beschrijving gegeven van de oprichting van de ‘overlasttafel’ en van 

de wijze waarop betrokken professionals een ‘nieuwe aanpak’ ontwikkelen van 

de - in de ogen van bewoners - hoogattenderende voorvallen van jongerenover-

last. Er wordt nagegaan in hoeverre is voldaan aan de eerste voorwaarde voor 

het kunnen winnen van vertrouwen, dat de professionals die samenwerken aan 

deze interventie moeten erkennen dat bewoners voorvallen van overlast en cri-

minaliteit als hoog attenderend beschouwen en bereid zijn daarop formele so-

ciale controle uit te oefenen. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre is voldaan 

aan de tweede voorwaarde dat de professionals tot uitoefening van die formele 

sociale controle in staat zijn en deze ook daadwerkelijk uitoefenen. We zullen 

zien dat  - tijdelijk - niet aan de tweede voorwaarde is voldaan en daardoor een 

patstelling tussen professionals en bewoners is ontstaan. Bewoners blijken van 

de professionals een manier van optreden te verlangen waartoe zij wel bereid 

maar niet in staat zijn. Vervolgens wordt besproken hoe de professionals pogen 

deze patstelling te doorbreken en wordt nagegaan in hoeverre is voldaan aan 

de derde voorwaarde voor het winnen van vertrouwen, dat de uitoefening van 

formele sociale controle op hoogattenderende voorvallen in de beleving van be-

woners legitiem en effectief moet zijn. Meer specifiek wordt besproken hoe de 

professionals vanuit de overlasttafel actie ondernemen tegen hoogattenderende 

voorvallen van jongerenoverlast. Op basis van hetgeen empirisch is vastgesteld, 

beantwoorden wij tot slot de vraag of de professionals met het uitoefenen van 

formele sociale controle op hoog attenderende voorvallen van overlast en crimi-

naliteit in het kader van deze (of een vergelijkbare) interventie het vertrouwen 

van bewoners ook werkelijk kunnen winnen.

8.1 Een probleem

Tijdens het veldonderzoek hebben wij laag attenderende voorvallen geobser-

veerd die betrekking hadden op overlast die bewoners ondervonden van groe-

pen rondhangende jongeren. Er waren meerdere vriendengroepen die in de wijk 

hun eigen hangplek hadden: bij het jongerencentrum, in de ietwat afgelegen 

speeltuin en op het drukbezochte marktplein. De bewoners die in de buurt van 

deze locaties woonden, vonden het weliswaar irritant dat deze jongeren daar 

rondhingen en overlast veroorzaakten, maar haalden er hun schouders over op. 

Ze hadden geleerd dat er ‘niets aan te doen’ was. Ze hadden meegemaakt dat 

bewoners ‘een grote bek kregen’ dat ze van professionals te horen kregen dat 

één melding niet voldoende was om tot actie over te gaan of dat jongerenover-

last ‘geen prioriteit’ had. Dat jongeren harde muziek uit hun autoradio’s lieten 

schallen, luidruchtige stunts uithaalden op hun scooters en rommel - van lege 
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blikjes tot kauwgom en sigaretten - op straat achterlieten, probeerden bewoners 

daarom maar zoveel mogelijk te negeren. Hen aanspreken deden ze dan ook 

vrijwel nooit. Ze namen ook niet de moeite om de overlast te melden. In theorie 

konden de professionals jongeren vragen rekening te houden met de omwonen-

den of hen wegsturen. Maar in de praktijk hadden de bewoners er geen vertrou-

wen in dat de professionals actie zouden ondernemen. Toch vonden ze het wel 

hun taak. Vooral van de wijkagent verwachtten zij dat hij de jongeren op hun ge-

drag zou aanspreken. Hoewel ze het niet de moeite waard vonden om hem over 

de jongerenoverlast te bellen of in de wijkpost op te zoeken, als zij hem op straat 

tegenkwamen, lieten ze de kans niet voorbij gaan om hun beklag te doen over 

het gedrag van de jongeren waaraan ze zich stoorden. Zij deden dat niet zozeer 

in de verwachting dat hij daadwerkelijk actie zou ondernemen, maar meer in de 

hoop dat hun herhaalde klachten ertoe zouden leiden dat de jongeren ooit een 

keer zouden worden opgepakt. 

In het algemeen werd de overlast van jongeren door bewoners niet als 

hoog attenderend ervaren, behalve door die bewoners die zo dicht op de hang-

plekken woonden dat zij de luidruchtigheid van de jongeren niet konden nege-

ren. Hoe zij hiermee omgingen, hing af van de inschatting die ze maakten van 

hun eigen mogelijkheden tegen dit gedrag op te treden. Het merendeel van de 

direct omwonenden bestond uit ‘debutanten’ (zie hoofdstuk 6). Zij ervoeren het 

samenzijn van de jongeren als  en durfden de jongeren er niet op aan te spreken. 

Zij waren bang van ‘die hondsbrutale gasten’ ‘een grote bek’ te krijgen of doelwit 

te worden van pesterijen. Zij wisten maar al te goed dat jongeren niet zelden 

wraak namen op degenen die hen op hun gedrag aanspraken of daarvan melding 

maakten bij de wijkagent. Omdat ze het zelf niet durfden, verlangden zij optre-

den van de professionals. Het bellen van de wijkagent of een van de woonconsu-

lenten was echter geen optie omdat de overlast vooral ’s avonds plaatsvond als 

zij geen dienst hadden. Daarom belden de bewoners maar naar de politiemeld-

kamer - via het regionale politienummer. Om het risico te beperken dat ze daar-

voor door jongeren zouden worden teruggepakt, schakelden ze de politie zo on-

opvallend mogelijk in door bijvoorbeeld niet voor het raam te telefoneren of het 

licht in hun woonkamer uit te laten terwijl ze de politie belden. Ze hoopten dat 

er naar aanleiding van hun melding een surveillancewagen zou worden gestuurd 

en de dienstdoende agenten zodanig tegen de jongeren zouden optreden dat 

zij zich - althans voor dat moment - even rustig zouden gedragen. Uit ervaring 

wisten zij wel dat dit meestal ijdele hoop was omdat de meldkamer op grond 

van één melding van overlast geen surveillancewagen op de jongeren afstuurde. 

Dat zij toch naar de meldkamer belden, was omdat zij wanhopig waren en geen 

andere mogelijkheid zagen iets tegen de overlast te ondernemen. 

Maar ook als de overlast plaatsvond op tijdstippen waarop de wijkagent 

wel bereikbaar was, schakelden deze bewoners hem niet altijd in. Ze vonden na-

melijk dat hij te weinig overwicht had en ‘te joviaal’ en ‘te soft’ met de jongeren 

omging. Deze bewoners meenden ook dat hij bewust niet optrad op de manier 

waarop hij geacht mocht worden dat te doen. Ze hadden ervaren dat hij het hin-

derlijke gedrag van sommige jongeren door de vingers zag omdat hij hen ‘goed 

kende’ of, meer precies, omdat hij wist dat dit gedrag werd veroorzaakt door hun 

(soms schrijnende) persoonlijke situatie. Volgens de bewoners kwam dat door-

dat de wijkagent in de wijk was opgegroeid en daar inmiddels acht jaar werkte. 

Een klein deel van de direct omwonenden dat gerekend kan worden tot de ‘stra-

tegen’ of ‘vrije jongens’ vond het overdreven om de politie of woningbouwcor-

poratie te bellen, zelfs als de overlast hen echt ‘te dol’ werd. Naar eigen zeggen 

hadden zij er geen moeite mee om de jongeren op hun gedrag aan te spreken 

omdat ze hen bij naam kenden of anders wel wisten wie hun ouders waren. Maar 

het belangrijkste was dat deze bewoners wisten te voorkomen dat ze jongeren 

tegen zich in het harnas zouden jagen. Hun optreden tegen de overlast van de 

jongeren had meestal succes doordat zij wisten ‘hoe je het moet brengen’. Een 

van hen zei daarover: 

‘Als ik de jongeren van hier aanspreek die ik ken, dan is dat geen probleem. Sommige 

hebben iets van ‘waar bemoei je je mee?’ en anderen zeggen van ‘ja, komt goed’. Dat 

ligt er ook weer aan hoe je het zegt. Ook daar geldt: je moet het goed brengen. Soms 

dagen ze je uit als je het verkeerd brengt. Maar dat is nergens voor nodig.’

‘Het goed brengen’ betekende dus dat ze een praatje met jongeren maakten en 

hen uitlegden waarom zij last hadden van hun gedrag. Daar stonden jongeren 

dan meestal wel voor open en kwamen dan ook aan de verzoeken van deze be-

woners tegemoet. 

Gedurende 2008 verergert de situatie. Het tot op heden grotendeels getolereer-

de probleem van overlastgevende jongeren begint ineens andere proporties aan 

te nemen. Overal in de wijk merken bewoners dat jongeren zich steeds vaker 

ernstig misdragen
1
 en zich schuldig maken aan misdrijven zoals vandalisme, inti-

midatie, brandstichting, bedreiging en geweldpleging
2
. Zo worden er op verschil-

1  Bewoners weten niet dat slechts enkele jongeren verantwoordelijk zijn voor de gepleegde delicten. 

Voor hen zijn het ‘de jongeren in het algemeen’ die zich steeds ernstiger misdragen.

2  Niet alle bewoners herkennen zich in het beeld dat de jongerenoverlast hand over hand is toegeno-

men. Degenen die in hun directe woonomgeving niet hebben meegemaakt dat jongeren zich ernstiger 

zijn gaan misdragen, zeggen dat ‘het allemaal wel meevalt’.  
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lende locaties in de wijk speeltoestellen vernield, worden er ramen ingegooid 

bij verschillende woonhuizen, vinden bij het jongerencentrum vernielingen 

plaats, worden buschauffeurs meerdere malen door jongeren geïntimideerd en 

wordt in maart 2009 een school in brand gestoken. Bovendien wordt een aantal 

(gewapende) overvallen op snackbars gepleegd, waarvan wordt verteld dat de 

daders jongeren uit de wijk zijn. 

Daar waar bewoners voorheen nog hun schouders ophaalden over het 

gedrag van de jongeren, is de maat nu vol. Niet alleen de direct omwonenden, 

maar alle bewoners vinden dat er ‘nu echt iets moet gebeuren’, omdat het ‘zo 

niet langer kan’. Het criminele gedag van jongeren boezemt hen echter zodanig 

angst in dat zelfs de ‘vrije jongens’ en de ‘strategen’ bang zijn geworden om hun 

vingers eraan te branden. De bewoners zijn het overlastgevende gedrag van jon-

geren in korte tijd als bedreigend gaan ervaren en daarmee is de attenderende 

waarde van dat gedrag gestegen. De bewoners vinden meer dan ooit dat profes-

sionals aan zet zijn. Hun gelatenheid en passiviteit slaat in 2008 om in een col-

lectieve roep om ‘handhaving’ door de professionals. 

In het wijkplatform eisen bewoners dat er onmiddellijk en ‘keihard’ 

wordt ingegrepen. Ze zijn van mening dat professionals het probleem van jonge-

renoverlast veel te lang op zijn beloop hebben gelaten en er ‘te soft’ tegen heb-

ben opgetreden
3
. Volgens hen geeft het slappe optreden de jongeren de indruk 

dat ze ongestraft kunnen doen en laten wat ze willen. Dat jongeren daarbij de 

grenzen steeds verder verleggen, verwijten de bewoners ook de professionals 

die hadden moeten optreden zoals zij dat geacht mogen worden te doen. Be-

woners verwijten de politie in de persoon van de wijkagent dat die te weinig op 

hun meldingen heeft gereageerd en ‘te soft’ heeft opgetreden. Ze verwijten de 

woningbouwcorporaties in de persoon van de woonconsulent dat ze niet meer 

werk hebben gemaakt van de probleemgezinnen waarvan sommige van deze 

jongeren deel uit maken. En ze verwijten de jongerenwerkers dat zij de over-

lastgevende jongeren tegen de omwonenden in bescherming hebben genomen. 

De bewoners vinden dat het gedrag van jongeren nu zo bedreigend is 

dat geen van hen er nog iets tegen durft te doen uit angst voor represailles. Ze 

achten de kans daarop nog groter nu de jongeren inmiddels crimineel gedrag 

zijn gaan vertonen en wraak zullen willen nemen als zij - door politie of justitie 

- worden bestraft voor zaken die door bewoners zijn gemeld of waarvan bewo-

ners aangifte hebben gedaan. Ondanks het cynisch wantrouwen dat bewoners te-

genover de professionals koesteren verlangen zij dat de professionals optreden. 

Maar wàt de professionals precies zouden moeten doen en hoe dat zou moeten 

3  Daarmee wordt vooral gedoeld op de manier waarop de wijkagent zijn functie heeft uitgeoefend.

gebeuren, dat weten de bewoners niet. Wel zijn ze ervan overtuigd dat een waar-

schuwing door de wijkagent, een paar uur in de cel op het politiebureau of een 

taakstraf in de vorm van maatschappelijke dienstverlening niet helpt. 

Zodra hen wordt gevraagd waardoor jongeren zich op straat recent 

steeds ernstiger misdragen, zijn de bewoners geneigd hun opvatting te nuance-

ren dat er ‘keihard’ moet worden opgetreden. Vaak kennen zij de gezinnen waar 

deze jongeren uit komen en weten dat daar sprake is van een opeenstapeling 

van problemen waaronder schulden door werkloosheid, drugs- en drankversla-

ving en psychiatrische klachten. De bewoners hebben hen zien opgroeien en 

hebben gezien dat zij zich al op jonge leeftijd begonnen te misdragen door te 

spugen op straat en door buurtbewoners uit te schelden. Dat hun gedrag ‘van 

kwaad tot erger gaat’, vinden de bewoners niet vreemd omdat deze kinderen 

door hun ouders nooit voor hun gedrag ter verantwoording worden geroepen. 

Volgens de bewoners heeft een groot deel van de jongeren dat zich nu crimineel 

gedraagt, in hun jeugd ‘het verkeerde voorbeeld’ gekregen. Sommigen zijn als 

kind verwaarloosd en mishandeld waardoor zij een gebrekkig gevoel van eigen-

waarde kregen. Van huis uit worden zij ook niet gestimuleerd om zich te ontwik-

kelen. Het verbaast de bewoners dan ook niet dat zij voortijdig school verlaten, 

‘op straat terechtkomen’, in aanraking komen met drank en drugs en ‘het ver-

keerde pad op gaan’. 

Achteraf gezien hadden professionals volgens de bewoners veel eerder 

bij deze gezinnen ‘achter de voordeur’ moeten ingrijpen en kinderen desnoods 

uit huis moeten plaatsen om te voorkomen dat zij op latere leeftijd zouden ont-

sporen. Voor jongeren die nu al crimineel gedrag vertonen, biedt dat geen op-

lossing. Zij zullen volgens de bewoners moeten worden begeleid bij het volgen 

van een opleiding en het vinden van werk. Hoe noodzakelijk de bewoners ‘zorg 

en hulpverlening’ voor deze jongeren ook vinden, toch is dit niet primair waar ze 

professionals om vragen. Ze willen eerst en vooral dat er ‘hard’ tegen deze jon-

geren wordt opgetreden. De roep om ‘handhaving’ komt voort uit de dreiging die 

voor de bewoners uitgaat van de delicten die deze jongeren plegen. De bewo-

ners vinden dat professionals - en met name de wijkagent - nu aan zet zijn. Toch 

beseffen de bewoners dat zij zelf ook een bijdrage zullen moeten leveren aan de 

aanpak van het probleem. Zij zijn er namelijk van doordrongen dat de wijkagent 

zonder hun hulp en medewerking in de vorm van meldingen onmogelijk effectief 

zal kunnen optreden. 
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8.2  Een interventie en een patstelling

Eind 2008 zijn professionals van diverse instellingen ervan doordrongen dat op 

de Geitenkamp een zorgwekkende situatie is ontstaan. De professionals menen 

dat jongeren zich steeds ernstiger zijn gaan misdragen omdat ze daartoe de gele-

genheid hebben gekregen. Door het uitblijven van sociale controle, zijn jongeren 

volgens hen steeds meer de grenzen gaan opzoeken. De professionals beseffen 

dat voor bewoners de maat vol is en dat er naar hen wordt gekeken voor de op-

lossing. Zij erkennen dat van bewoners redelijkerwijs niet kan worden verwacht 

dat zij zelf actie ondernemen om de problemen op te lossen, omdat die namelijk 

gegronde redenen hebben om zich afzijdig te houden. Bewoners zijn ‘angstig’ en 

durven geen melding te maken van de overlast door ‘rondhangerij’. Wie van hen 

(nog) iets durft te zeggen, loopt gerede kans slachtoffer te worden van intimida-

ties, bedreigingen en pesterijen. Behalve meldingsangst is er onder bewoners 

echter ook ‘meldingsmoeheid’ doordat hun meldingen in de afgelopen jaren on-

voldoende resultaat hebben opgeleverd. Dit alles is reden voor de professionals 

om te concluderen dat zij nu ‘aan zet’ zijn en het aan hen is op te treden tegen de 

‘hanggroepen’ op de Geitenkamp. 

De professionals erkennen dat bewoners het gedrag van de ‘hanggroe-

pen’ als hoog attenderend beschouwen en verklaren zich bereid daarop formele 

sociale controle uit te oefenen. De professionals zijn het met de bewoners eens 

dat er ‘nu echt iets moet gebeuren’ en vinden dat zij nu ‘aan zet zijn’ om op te 

treden tegen de hanggroepen omdat dit van bewoners redelijkerwijs niet mag 

worden verwacht. Daarmee is voldaan aan de eerste van de drie voorwaarden 

die vervuld moeten zijn om vertrouwen van bewoners in professionals te kunnen 

winnen. Hieronder wordt uiteengezet hoe de professionals vervolgens het pro-

bleem van de hanggroepen als veiligheidsprobleem definiëren en welke acties 

en maatregelen zij nodig achten om verbetering te bewerkstelligen. 

Beleidsmakende professionals van de gemeente Arnhem nemen het 

initiatief door aan uitvoerende professionals van diverse lokale instellingen en 

organisaties voor te stellen een ‘overlasttafel’ op te richten. Het betreft professi-

onals van politie, woningbouwcorporatie, zorg- en welzijnsinstelling (waaronder 

jongerenwerk) en het regionale Bureau jeugdzorg. De interventie ‘overlasttafel’ 

is bedoeld om snel tot een nieuwe aanpak voor het probleem van de hanggroep-

jongeren te komen. De wijkmanager nodigt de professionals uit het probleem te 

bespreken en te overleggen wat eraan kan worden gedaan. Dit is geen gemak-

kelijke opgave omdat sprake is van diverse hanggroepen die in wisselende sa-

menstelling rondhangen op verschillende locaties in de wijk. Tijdens de eerste 

bijeenkomsten van de overlasttafel in oprichting, worden twee hanggroepen van 

elk ongeveer 25 jongeren in het vizier genomen die zich op twee verschillende 

locaties in de wijk schuldig maken aan overlastgevend of crimineel gedrag. Vol-

gens de professionals bestaan beide hanggroepen grotendeels uit jongeren die 

bekend zijn  bij de zorg en welzijnsinstellingen.

De eerste hanggroep wordt de ‘autochtone groep’ genoemd. Deze houdt zich 

voornamelijk op bij het marktplein en veroorzaakt daar op het eerste gezicht 

betrekkelijk weinig overlast. Toch wordt hun aanwezigheid daar door de profes-

sionals als ongewenst beschouwd.  Zij achten deze groep ‘niet aanspreekbaar’ en 

de straathoekwerker heeft vooral bij de oudere groepsleden ‘een fout gevoel’. 

Zij zouden allemaal een crimineel verleden hebben en ‘waarschijnlijk’ wapens 

bij zich dragen. 

De tweede groep houdt zich vooral op bij het jongerencentrum en wordt 

de ‘allochtone groep’ genoemd. Het gaat om jongens met een Nederlandse, 

Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Irakese, Joegoslavische en Antilliaanse ach-

tergrond
4
. Als het jongerencentrum ‘s avonds dicht is, maken zij gebruik van een 

hangplek en een speelplaats die daar zijn ingericht. Hier laten zij rommel achter 

(drankflessen, wietzakjes, etensresten en verpakkingen) en plegen zij vandalis-

me (brandstichting en vernieling van het jongerencentrum en speeltoestellen). 

Verder veroorzaken zij overlast voor omwonenden, zowel voor degenen die di-

rect aan het pleintje wonen als voor degenen in de omliggende straten. De jon-

geren zijn luidruchtig en schreeuwen, spelen muziek op hoog volume en rijden 

met hun scooters over de stoep. In nabijgelegen straten racen zij met auto’s en 

quats. Bewoners die iets van de overlast durven te zeggen, worden uitgescholden 

of krijgen een grote mond. 

Beide hanggroepen hebben een harde kern met daarom heen een schil 

van meelopers. De harde kern bestaat uit zes of zeven jongens die een strafblad 

hebben en crimineel gedrag vertonen. Zij maken zich schuldig aan drugshandel, 

bezit van verboden (nep)wapens, intimidatie en bedreiging. Daarnaast zetten zij 

de vaak jongere meelopers aan tot baldadig en aanstootgevend gedrag. 

Er ontstaat een patstelling 

De professionals zijn het erover eens dat - met name de harde kernen van - de 

hanggroepen moeten worden aangepakt. De vraag is echter wie van hen op korte 

termijn daadwerkelijk formele sociale controle zal gaan uitoefenen. In het recen-

te verleden hebben zij namelijk ervaren dat handhaving uitblijft omdat geen van 

4  Tijdens vergaderingen wordt niet toegelicht op basis van welke verdeling van verschillende etnische 

achtergronden de hanggroepen als autochtoon of allochtoon wordt aangeduid. Het volstaat te zeggen dat 

de autochtone groep bestaat uit overwegend jongeren met een Nederlandse achtergrond, de allochtone 

groep uit overwegend jongeren met een buitenlandse achtergrond. 
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de instellingen die zij representeren de verantwoordelijkheid neemt, met als 

gevolg dat hanggroepen vrij spel hebben en steeds verder gaan in hun hinder-

lijke, overlastgevende of criminele gedrag. Zo vertelt een jongerenwerker aan de 

overlasttafel over een incident waarbij een huis met eieren en verf is bekogeld. 

Op dit incident is volgens hem ‘niemand afgekomen’ en er is nadien ‘niks mee 

gedaan’ terwijl hij - en hij niet alleen - ‘precies weet wie het waren’. Volgens de 

woonconsulent (in dienst van de woningbouwcorporatie om wiens huurder het 

hier gaat) is deze bewoner uiteindelijk ‘uit zijn huis gejaagd’. Maar hoewel deze 

bewoner volgens de woonconsulent zelf ook overlast veroorzaakte, hadden de 

jongeren niet het recht om voor eigen rechter spelen.

Vastgesteld wordt dat leden van de harde kern die dergelijk crimineel 

gedrag vertonen, voor de jongeren- en straathoekwerkers nauwelijks (meer) be-

reikbaar zijn. En voor zo ver zij nog wel bereikt kunnen worden, zijn zij met de 

bestaande aanpak van ‘zorg en welzijn’ en ‘sport en spel’ niet (meer) ‘te redden’. 

Hooguit kan daarmee worden voorkomen dat de oudere leden van de harde 

kern vat krijgen op de jongere meelopers. Met deze laatsten die in het jonge-

rencentrum komen, hebben de jongerenwerkers en straathoekwerkers (nog) con-

tact. Deze jongeren kunnen worden geholpen door de problemen te bespreken 

waarmee zij te kampen hebben en ze eventueel door te verwijzen naar hulp- en 

zorgverlening of ‘toe te leiden’ naar scholing en werk. Maar ook dat wordt steeds 

moeilijker doordat de wijkagent nalaat te doen wat in de ogen van de professio-

nals bij uitstek ‘politiewerk is’: het aanpakken van de leden van de harde kernen 

die toonaangevend zijn in het jongerencentrum en op straat. De professionals 

begrijpen dat de politie een ‘capaciteitsprobleem’ heeft waardoor ook elders in 

de stad wijkagenten niet altijd en overal ter plekke kunnen zijn. Wat zij echter 

onacceptabel vinden, is dat in hun wijk de wijkagent, wanneer hij ter plaatse is, 

verzuimt op te treden tegen de leden van de harde kernen.

De oprichting van de overlasttafel is bedoeld om met vereende krach-

ten het overlastgevende en criminele gedrag van de twee hanggroepen op de 

Geitenkamp tegen te gaan. De professionals verwachten door samen te werken 

snel tot een nieuwe aanpak te komen. Een eerste voorwaarde voor jongerenwer-

kers en straathoekwerkers om naar behoren hun werk te kunnen doen, is effec-

tief politieoptreden tegen de harde kern van de hanggroepen. De professionals 

hopen daarom dat de inzet van wijkagenten zal worden versterkt. Groot is de 

teleurstelling als meteen al tijdens de eerste bijeenkomsten blijkt dat de ge-

meente niet meer kan toezeggen dan een tijdelijke verhoging van het budget 

voor jongerenwerk en straathoekwerk
5
. Dat de gemeente op korte termijn geen 

grotere inzet van wijkagenten kan toezeggen, versterkt het gezond wantrouwen 

aan de overlasttafel. Illustratief hiervoor zijn de spanningen tussen beleidsma-

kende en beleidsuitvoerende professionals. 

Van de uitvoerende professionals komen de jongerenwerkers, de straat-

hoekwerker en de wijkagent het meest in contact (of in aanvaring) met jongeren. 

Zij beschikken daarom ook over de meest gedetailleerde informatie en zijn ook 

bereid die met elkaar te delen. Niet alleen vertrouwen zij elkaar deze informa-

tie toe, in de praktijk slagen zij er in met elkaar samen te werken. Zo hebben 

zij gezamenlijk een doelgroepanalyse gemaakt. Hiertoe heeft een jongerenwer-

ker kunnen putten uit de informatiesystemen van de verschillende instellingen 

en organisaties. In die analyse zijn aard en omvang van het probleem en alles 

wat de professionals verder nog over de hanggroepen weten, gedetailleerd op 

papier gezet. Opgetekend staan de grootte, samenstelling, locaties en gedra-

gingen van de hanggroepen alsook achtergrondinformatie over de afzonderlijke 

groepsleden, zoals gezinssituatie, opgelegde taakstraffen en opgebouwd straf-

blad. Het opstellen van zo’n analyse behoort niet tot het reguliere werk van de 

jongerenwerker en hij heeft hiervoor ook geen toestemming gevraagd of gekre-

gen. Toch wordt zijn initiatief met instemming begroet omdat iets dergelijks nog 

niet eerder is gedaan. Behalve door de beleidsmakende professionals die laten 

weten dat de gemeente Arnhem een onderzoeksbureau wil inschakelen om - in 

het voorjaar van 2009 - onderzoek te doen naar de hanggroepen
6
. Zij stellen dat 

eerst het probleem van de hanggroepen in kaart moet worden gebracht om op 

basis daarvan een aanpak te formuleren in het kader  van een gemeentebreed 

programma dat nog in ontwikkeling is. 

Het laat zich raden dat de beleidsuitvoerende professionals onaan-

genaam verrast zijn. Zij vinden het een bespottelijk idee en betwijfelen of het 

onderzoeksbureau met deze jongeren contact zal weten te maken. De jongeren-

werker die de doelgroepanalyse heeft gemaakt, geeft aan dat hij er  ‘tien jaar 

over heeft gedaan om het vertrouwen van de jongeren te winnen’. Zijn beleids-

uitvoerende collega’s zien ook niets in zo’n onderzoek en wijzen de plannen van 

de beleidsmakers van de hand omdat er nu meteen iets moet worden gedaan 

aan de problemen die de hanggroepen veroorzaken
7
. De buurtopbouwwerker 

5  Er wordt geld beschikbaar gesteld voor vijftien uur extra ambulant jongerenwerk en vier uur extra 

straathoekwerk.

6  De hangjongeren zullen in beeld worden gebracht m.b.v. een zogeheten short list methodiek. Hierbij 

worden jongeren in drie categorieën ondergebracht: hinderlijk, overlast en crimineel. Het is de bedoe-

ling dat de ketenpartners op basis van dit rapport een plan van aanpak opstellen.

7  Wanneer het onnodig geachte rapport eind 2009 eindelijk verschijnt, leiden de conclusies en aanbe-
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laat meermaals blijken ontevreden te zijn met de inzet van de gemeente en de 

politie. Ook zij stelt dat het probleem van hanggroepen allang duidelijk in kaart 

is gebracht en dat er nu echt iets moet gebeuren. Wel moet zij constateren dat 

bijna niemand concrete toezeggingen wilde doen over ‘wat ze konden leveren’. 

De voorgestelde oplossingen hebben weinig van doen met een directe aanpak 

van het probleem met de hanggroepen. Het betreft ingrepen in de openbare 

ruimte zoals het plaatsen van hekken om ‘scooteren’ op het voetbad bij het jon-

gerencentrum te bemoeilijken, het installeren van extra verlichting (of het juist 

uitzetten van bestaande verlichting) om gebruik van het pleintje bij het jonge-

rencentrum te ontmoedigen, en het plaatsen van borden met ‘spelregels’ voor 

het gebruik van openbare ruimten. Opvallend is verder dat in de notulen noch 

het gevoel van urgentie dat er ‘nu echt iets moet gebeuren’, noch het ongenoe-

gen over het gebrek aan garanties en toezeggingen door de gemeente is ver-

woord. Er staat slechts te lezen dat alle aanwezigen ‘vanuit de eigen functie en 

organisatie de deskundigheid en middelen leveren die geschikt en ook haalbaar 

zijn’. 

Na de oprichting van de overlasttafel blijkt al spoedig dat de professionals wel 

bereid maar niet in staat zijn tot de noodzakelijke formele controle om het ver-

trouwen van bewoners te kunnen winnen. Om daadwerkelijk te kunnen optreden 

tegen de hanggroepen moeten de professionals elkaar vertrouwen. Dit is niet het 

geval. In tegendeel: de professionals koesteren een gezond wantrouwen in el-

kaar. Zij delen de verwachting dat geen van hen op korte termijn iets zal kunnen 

bereiken met de ‘meelopers’ van de hanggroepen omdat de wijkagent tot op he-

den nalaat wat daarvoor nodig is: het aanpakken van de leden van de harde ker-

nen die dienst uitmaken in het jongerencentrum en op straat. Het wantrouwen 

van professionals in elkaar wordt gevoed door de wetenschap dat de gemeente 

en de politie op korte termijn geen grotere inzet van wijkagenten kan toezeggen. 

Omdat de tweede voorwaarde om het vertrouwen van bewoners in professionals 

te kunnen winnen niet is vervuld, ontstaat begin 2009 een patstelling tussen de 

bewoners die kordaat optreden verlangen en de professionals die hiertoe wel 

bereid maar niet in staat zijn.

velingen vooral tot hilariteit. Tot groot vermaak van de jongerenwerkers en straathoekwerker wordt in het 

rapport als meest zorgwekkend namelijk een groep jongeren aangewezen die volgens hen in werkelijk-

heid niet bestaat. Het rapport adviseert om de beschikbare middelen in te zetten voor deze groep. De 

professionals aan de overlasttafel vinden dan ‘alles best’, zolang zij de beschikbaar gestelde middelen 

maar kunnen inzetten voor de hanggroepen waar het werkelijk om gaat.

8.3 De patstelling doorbreken

Op aandringen van de wethouder schakelen de beleidsmakende professionals 

van de gemeente Arnhem een particulier beveiligingsbureau in dat regelmatig 

door gemeenten en woningbouwcorporaties wordt ingeschakeld bij beslagleg-

gingen, woningontruimingen en beveiliging van professionals. Overal waar en 

wanneer het - bijvoorbeeld wegens intimidatie - ‘te bont’ wordt voor functiona-

rissen van de reguliere instellingen, wordt door medewerkers van het beveili-

gingsbureau opgetreden of assistentie verleend. 

De inzet van het beveiligingsbureau wordt als een ‘onorthodox experi-

ment’ voorgelegd aan de overlasttafel tijdens een bijeenkomst waarbij de direc-

teur en de projectleider van het bureau een toelichting geven op hun risicoana-

lyse en het daarop berustende projectvoorstel voor de Geitenkamp. Die schetst 

het beeld van een wijk waar onder bewoners ‘de angst regeert’ en professionals 

met ‘de handen in het haar zitten’. De directeur en de projectleider oogsten hier-

mee bijval van de professionals die zich ik dit beeld herkennen en enthousiast 

zijn over de voorgenomen werkwijze van de beveiligers die zichzelf betitelen 

als ‘grote, kale, lelijke mannen’. Omdat zij fysiek overwicht hebben en bedreven 

zijn in vechtsporten kunnen deze mannen de orde handhaven door op jongeren 

af te stappen en hen aan te spreken op overlastgevend gedrag. Zij zullen niet 

gauw onder de indruk zijn wanneer jongeren onbeleefd reageren, beginnen te 

schreeuwen of te dreigen. Integendeel, zij zullen dan eerder nog een stapje dich-

terbij komen en hun boodschap nog indringender overbrengen. Als jongeren 

zich misdragen, kunnen zij erop rekenen dat de beveiligers nog diezelfde avond 

bij hun ouders op de stoep staan. De projectleider legt uit dat de beveiligers 

spanningen en dreigingen op hun manier ‘wegmasseren’ en als buitenstaanders 

en onbekenden in de wijk niet hoeven te vrezen voor represailles. 

De deelnemers aan de overlasttafel reageren enthousiast op het pro-

jectvoorstel. Zij lijken ervan overtuigd dat de ‘straatmanagers’ het gat kunnen 

vullen dat de wijkagent heeft laten vallen: zij kunnen als breekijzer fungeren en 

de openbare orde handhaven daar waar de wijkagent daartoe niet bereid of in 

staat is gebleken. Toch is niet iedereen even enthousiast. Voor sommigen gaat 

de inzet van beveiligers in de wijk te ver, volgens anderen daarentegen gaat het 

projectvoorstel juist niet ver genoeg.

Als de projectleider de professionals vraagt hem op korte termijn een 

lijst te geven met namen en adressen van jongeren en gezinnen die hinderlijk, 

overlastgevend of crimineel gedrag vertonen, laat een aantal professionals blij-

ken dat dit te ver gaat. Zolang er geen convenant of privacy protocol is, zijn zij 

niet bereid om privacygevoelige informatie met het beveiligingsbureau te delen, 
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temeer omdat nog onduidelijk is wat de bevoegdheden van de beveiligers zijn 

en wie uiteindelijk voor hun inzet verantwoordelijk is.

Volgens een van de jongerenwerkers gaat de inzet van beveiligers in de 

wijk juist niet ver genoeg, omdat er niets wordt gedaan aan de gezinsproblemen 

waardoor de jongeren hinderlijk, overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. 

De projectleider benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het beveiligings-

bureau wordt ingeschakeld ten behoeve van de gezinnen waartoe de jongeren 

behoren. Het beveiligingsbureau wordt uitsluitend ingeschakeld om de ‘nulsitu-

atie’ te bereiken zodat bewoners van de wijk weer naar buiten durven en profes-

sionals er hun werk kunnen doen. Om de burger moed geven, zullen de beveili-

gers de jongeren ‘de duimschroeven aandraaien’. Al wordt de overlasttafel voor 

een voldongen feit gesteld, toch schaart iedereen zich achter de inzet van het 

beveiligingsbureau. Er wordt besloten om zo spoedig mogelijk terug te komen 

op de gestelde vragen en geuite bezwaren. 

In een poging de patstelling met de bewoners te doorbreken, heeft de 

overlasttafel ingestemd met het inschakelen van een particulier beveiligingsbu-

reau. Een week later gaan de beveiligers op de Geitenkamp aan de slag. Zes tot 

twaalf beveiligers zijn 24 uur per dag in de wijk actief om toezicht te houden en 

de openbare orde te handhaven. Zij lopen in tweetallen hun rondes en beginnen 

jongeren aan te spreken op hun gedrag. Doordat daadkrachtig wordt opgetreden 

tegen voorvallen die bewoners als hoog attenderend beschouwen, is formeel aan 

de tweede voorwaarde voldaan. Maar materieel is dat niet het geval aangezien 

de professionals zelf niet optreden doordat het wantrouwen van elkaar hen dat 

belet. Om de mogelijkheid niet uit te sluiten dat de inzet van beveiligers indirect 

het vertrouwen van bewoners in professionals zou kunnen vergroten, is nagegaan 

hoe bewoners het optreden van de beveiligers hebben ervaren en in hoeverre 

hun ervaringen van invloed zijn op hun verwachtingen van de professionals wier 

optreden zij eigenlijk verlangden. 

De beveiligers zijn nog maar amper aan het werk gegaan of bij de wijkwinkel
8
 

komen al telefoontjes binnen van verontruste bewoners die ‘twee ongure types’ 

hebben zien lopen. Hoewel het hen is opgevallen dat de mannen in uniforme, 

zwarte kleding lopen, hebben ze er geen moment aan gedacht dat het wel eens 

beveiligingsmedewerkers zouden kunnen zijn. Binnen de kortste keren doen op 

de Geitenkamp de wildste verhalen de ronde over wie deze mannen zijn en 

wat ze in de wijk komen doen. Zo gaat het gerucht dat de mannen voormalige 

8  Dit is een voorziening waar bewoners terecht kunnen voor allerhande vragen. Het is tevens de loca-

tie van waaruit de wijkmanager (in dienst van de gemeente) en de wijkagenten werken. 

mariniers zijn die deel uitmaken van ‘een speciale politie-eenheid’ en ‘achter 

criminelen aanzitten’, anderen komt ter ore dat de mannen van de recherche zijn 

en jongeren in de gaten houden die ‘oude vrouwtjes’ willen beroven. 

Wanneer eenmaal duidelijk wordt dat de beveiligers de overlastgeven-

de en delinquente jongeren aanpakken, vinden veel bewoners dat een goede 

zaak. Zij hopen dat de problemen op deze manier zullen worden opgelost door-

dat eindelijk wordt gedaan wat zij zelf niet meer durven en waartoe de wijk-

agenten, de overlastconsulenten en de jongerenwerkers volgens hen ook niet 

in staat zijn. Zij denken dat de overlastgevende jongeren wel zullen inbinden 

nu hen door beveiligers duidelijk wordt gemaakt aan welke wetten en regels zij 

zich hebben te houden en dat de criminele jongeren met succes zullen worden 

aangepakt doordat de beveiligers aan justitie de bewijzen leveren die nodig 

zijn voor strafvervolging. Concreet verlangen bewoners van de beveiligers dat 

zij zelfstandig - door middel van eigen observatie - een strafdossier opbouwen, 

zonder dat bewoners daarvoor (schriftelijk) aangifte moeten doen. Of zoals een 

van de bewoners het zegt: 

‘Ikzelf heb ook het vertrouwen dat die beveiligers het verlengstukje voor de bewoners 

kunnen zijn. Dat je het maar bij hen hoeft te melden en dat zij ernaar gaan kijken. 

Want zij hebben er de tijd voor om die jongeren eens even goed te observeren. Dat 

kunnen zij vervolgens door melden aan justitie, en naar andere instanties.’

Er zijn echter ook bewoners die er niet zo’n hoge pet van op hebben. Hoewel 

ook zij het nodig achten dat de overlastgevende en vooral delinquente jongeren 

‘stevig worden aangepakt’, geloven ze niet dat de beveiligers hiertoe in staat 

zijn. Volgens hen hebben de beveiligers namelijk helemaal niet de bevoegd-

heden om de jongeren te beboeten, laat staan om ze te arresteren. Bovendien 

vrezen ze dat de jongeren niet erg van de beveiligers onder de indruk zullen 

zijn. Volgens bewoners vinden de jongeren wel een manier om de beveiligers 

te omzeilen, waardoor er zomaar een spel van kat en muis zou kunnen ontstaan. 

Een bewoonster zegt daarover: 

‘Ik weet niet met hoeveel man ze hier lopen, maar als ze met zijn vieren lopen… 

ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Dus die jongeren zullen ook wel zoiets heb-

ben van: “als jullie bij de Beukenlaan lopen, dan kunnen we lekker op de Fokke 

Noordhoffstraat trammelant schoppen want jullie zijn er toch niet in de buurt. En 

tegen de tijd dat jullie hier zijn, zijn wij allang weer weg.” Zo’n instelling. Dus dat 

werkt niet.’
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Net als deze bewoonster, vragen velen zich af wat de aanpak van de beveiligers 

voor nut heeft als de jongeren slechts van de ene plek naar de andere worden 

‘verjaagd’. Ook begrijpen zij niet waarom de beveiligers die ‘meer als twee me-

ters groot en bijna een meter breed’ zijn, zo opvallend in de wijk rondlopen, in 

plaats van de jongeren onopvallend te observeren om hen te kunnen betrappen 

op crimineel gedrag.

Lang niet alle bewoners die dichtbij een ‘overlastlocatie’ wonen, mer-

ken de aanwezigheid van de beveiligers op. Het zijn vooral de bewoners van 

het marktplein die de beveiligers regelmatig zien, omdat de beveiligers juist op 

die locatie het grootste deel van hun tijd doorbrengen
9
. Daar hangen de meeste 

jongeren namelijk het vaakst rond. Door zijn ligging aan de hoofdader van de 

wijk passeren veel bewoners het plein dagelijks op weg naar werk, school of het 

centrum van Arnhem en op de terugweg naar huis. Door de commerciële functie - 

er zijn onder andere een supermarkt, slager, bakker en tabakszaak gevestigd - is 

het plein een trekpleister voor bewoners die er hun dagelijkse boodschappen 

komen doen. Velen zien daarom met eigen ogen hoe de beveiligers de jongeren 

aanspreken op hun gedrag.

Zij zien hoe de jongeren een spelletje spelen, waarbij zij zich door de 

beveiligers laten wegsturen, maar meteen weer terugkomen zodra de beveiligers 

het plein hebben verlaten om hun ronde door de wijk te doen. Deze bewoners 

stellen vast dat met de aanwezigheid van de beveiligers het aantal jongeren op 

het plein niet afneemt maar juist toeneemt. Aanvankelijk is slechts een handvol 

jongeren tegelijkertijd op het plein aanwezig, maar al spoedig zijn het er meer 

en binnen enkele dagen groeit de groep uit tot een menigte van vijftig die ook 

langer op het marktplein blijft rondhangen dan de jongeren normaal gesproken 

doen. De bewoners vermoeden dat Geitenkampse  jongeren  leeftijdgenoten uit 

andere wijken mobiliseren om gezamenlijk het werk van de beveiligers te dwars-

bomen en te laten zien dat zij de langste adem zullen hebben. De bewoners van 

het Marktplein trekken die conclusie omdat zij de nieuwe aanwas van jongeren 

‘niet van gezicht kennen’ en de jongerenwerkster hun bange vermoedens kan 

bevestigen.

9 Het is niet duidelijk in hoeverre dit conform de opdracht van de gemeente aan het beveiligingsbu-

reau is. In het projectvoorstel staat slechts dat de beveiligers ‘gerichte interventies’ moeten uitvoeren 

met als doel ‘dat crimineel gedrag aanwijsbaar is teruggedrongen en beter beheersbaar is geworden’. 

Omdat meer concrete afspraken mondeling zijn gemaakt, en omdat deze afspraken door beide partijen 

anders worden uitgelegd, is het voor ons niet mogelijk om na te gaan of de gemeente inderdaad voor 

ogen had dat de beveiligers vooral op het Marktplein aanwezig zouden zijn (en daarmee dus niet of 

nauwelijks zichtbaar zouden zijn voor de rest van de wijk). 

Zoals sommige bewoners al vermoedden, ontbreekt het de beveiligers 

aan bevoegdheden om sancties op te leggen aan jongeren die weigeren om hun 

verzoeken en bevelen op te volgen. Steeds vaker zien de bewoners van het 

Marktplein dat groepen jongeren de confrontatie met de beveiligers opzoeken 

in plaats van die te vermijden. Ze merken dat de jongeren in opstand komen 

tegen de beveiligers door hen een weerwoord te geven en hen uit te dagen. Zij 

maken daaruit op dat ook de jongeren inmiddels hebben begrepen dat het de 

beveiligers aan bevoegdheden ontbreekt om hen werkelijk iets te maken. Voor 

zover zij positieve verwachtingen van het beveiligingsbureau hadden, beginnen 

bewoners deze nu naar beneden bij te stellen. Steeds minder verwachten zij dat 

de beveiligers de jongeren ‘stevig kunnen aanpakken’
10

.  

 Spoedig komen bewoners door de hele wijk verhalen ter ore over wat 

de jongeren uithalen en hoe de  beveiligers daarop reageren
11

. Eén van de ver-

halen die de ronde doet, gaat over een incident waarbij de beveiligers doen 

alsof zij de jongeren willen bekeuren voor samenscholing. Omdat de jongeren 

doorzien dat de beveiligers blufpoker spelen, dagen ze hen uit om bekeuringen 

uit te schrijven. Zij weten echter maar al te goed dat de beveiligers daartoe niet 

bevoegd zijn. Omdat de bekeuringen uitblijven voelen de jongeren zich de win-

naars in deze strijd. Volgens de bewoners zijn de jongeren zelfs zover gegaan 

dat zij de auto van de beveiligers hebben vernield. De banden zouden zijn lek 

gestoken en er zou een stoeptegel door de vooruit zijn gegooid (desgevraagd 

ontkennen de beveiligers dit ten stelligste). De bewoners vrezen dat het hek van 

de dam is nu de jongeren weer hebben ervaren dat zij kunnen wegkomen met 

hun criminele gedrag. Zij stellen ook feitelijk vast dat de jongeren zich meer dan 

voorheen misdragen. Een van hen vertelt:

‘Dat was een heel heftige reactie op dat beveiligingsbureau. Kijk, het speelde na-

tuurlijk al lang, […] maar deze keer was het een provocerende actie tegen de 

beveiligers. Van: “kom maar op, we lusten jullie rauw!” Maar doordat ze zo provo-

ceerden, gingen ze om aandacht te trekken veel meer overlast aanrichten dan dat 

ze ooit gedaan hadden. Dat was heel erg: mensen intimideren, loeihard tegen win-

kelruiten aan schoppen, overlast veroorzaken voor de mensen die daarboven wonen 

en de plantenbakken moedwillig vernielen.’ 

10  Dat de beveiligers bij de grootste raddraaiers thuis hebben aangebeld en hen hebben duidelijk 

gemaakt dat ze ‘in de gaten worden gehouden’,  weet nagenoeg geen enkele bewoner.

11  De winkeliers op het marktplein nemen vaak de tijd voor een praatje met hun klanten en ook 

onderling zoeken bewoners elkaar tijdens het doen van boodschappen op. Nieuwtjes verspreiden zich 

hierdoor snel. 
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Het proces van escalatie heeft zich in anderhalve week voltrokken. In die korte 

periode zijn de beveiligers vierentwintig uur per dag in de wijk aanwezig ge-

weest. Bewoners moeten echter constateren dat de beveiligers van de een op 

de andere dag uit de wijk zijn verdwenen. Ze moeten gissen naar de redenen 

waarom er al na zo’n korte tijd een einde is gekomen aan de inzet van het bevei-

ligingsbureau. Het enige wat zij horen is dat de jongeren het vroegtijdige vertrek 

van de beveiligers op hun conto schrijven en er prat op gaan hen uit de wijk te 

hebben ‘verjaagd’. Van de verantwoordelijke autoriteiten horen zij niets. Die hul-

len zich in stilzwijgen. 

  De bewoners van het Marktplein die iets van de inzet van het bevei-

ligingsbureau hebben gehoord of gezien, hebben moeten constateren dat ook 

de beveiligers er op hun manier niet in zijn geslaagd het probleem van de over-

lastgevende en criminele jongeren met succes te beteugelen. Sterker nog, door 

het optreden van de beveiligers, lijkt het probleem zelfs nog erger geworden. 

Aangezien de professionals opdracht hebben gegeven het beveiligingsbureau in 

te schakelen, worden zij daarvoor door bewoners verantwoordelijk gehouden. 

Een deel van de bewoners van het Marktplein is ronduit teleurgesteld. Zij hoop-

ten dat professionals een oplossing hadden gevonden voor het probleem van 

de overlastgevende en criminele jongeren en zij verwachtten dat de jongeren nu 

eindelijk eens ‘flink aangepakt zouden worden’. Dat dit niet gebeurde, is voor 

hen een grote teleurstelling. Ze zijn ‘weer terug bij af’. Zij vinden het inhuren 

van de beveiligers achteraf ‘zonde van het geld’ en menen dat de professionals 

die daartoe opdracht gaven
12

, een grote blunder hebben gemaakt. Zij geloven 

nu nog minder dat deze professionals in staat zullen zijn het probleem van de 

jongeren effectief aan te pakken. 

Een ander deel van de bewoners van het Marktplein voelt zich in het 

gelijk gesteld. Zij gingen er van meet af aan reeds vanuit dat het beveiligingsbu-

reau niets zou kunnen klaarspelen en kregen daarin gelijk. Meer concreet dach-

ten zij dat de jongeren de beveiligers zouden provoceren wanneer zij ‘door één 

van die kleerkasten’ zouden worden aangesproken op hun gedrag. Zij hebben 

zelf gezien of van anderen gehoord dat de beveiligers zich autoritair opstelden
13

 

12  Slechts een enkeling weet dat beleidsmakende professionals van de gemeente Arnhem opdracht-

gever waren. Het merendeel van de bewoners spreekt over ‘ze’ - daarmee doelend op professionals van 

lokale instellingen en organisaties in het algemeen - als hen wordt gevraagd wie het beveiligingsbureau 

heeft ingehuurd. Het is daarom niet zozeer hun vertrouwen in een bepaalde professional dat wordt 

beschaamd. Zij raken het vertrouwen kwijt dat professionals in het algemeen iets kunnen doen aan de 

overlast die zij ervaren. 

13  Het verhaal gaat dat de beveiligers niets van de jongeren tolereerden: ze zouden de jongeren ‘om 

niets’ wegsturen van hun favoriete hangplek en ze zouden de regels van het jongerencentrum te strikt 

opvatten. Een beveiliger zou een sigaret uit de mond van een jongere hebben getrokken die op de 

en dat de jongeren dat niet ‘pikten’. Het probleem is in de ogen van deze bewo-

ners door de inzet van beveiligers niet verminderd maar juist verergerd. Achteraf 

gezien, lag dat ook in de lijn der verwachtingen en daarom begrijpen deze bewo-

ners niet dat de professionals die het beveiligingsbureau inschakelden, dat zelf 

niet hebben voorzien. 

  Voor alle bewoners uit de wijk die zich druk maken over de problemen 

met de jongeren is het een raadsel waarom vergaande maatregelen - in de vorm 

van een beveiligingsbureau - worden ingezet en er even later helemaal niets 

meer aan het probleem lijkt te worden gedaan Terwijl het probleem van delin-

quente jongeren door de inzet van het beveiligingsbureau alleen maar groter is 

geworden en bewoners meer dan ooit krachtig optreden verlangen, laten profes-

sionals het in hun ogen afweten
14

. Het wekt bij bewoners de indruk dat ‘ze’
15

 hen 

niet serieus nemen, terwijl professionals wel degelijk weten wat er in de wijk 

speelt.

Daags nadat de inzet van de beveiligers in de wijk is stopgezet, maken 

enkele bewoners tijdens een tumultueuze vergadering van het wijkplatform hun 

ongenoegen kenbaar over de hele gang van zaken. Zij spuwen hun gal omdat zij 

als leden van het platform niet eens zijn ingelicht over de inzet van het beveili-

gingsbureau, terwijl zij nota bene medezeggenschap hebben over de besteding 

van het budget waaruit de inschakeling van het beveiligingsbureau is gefinan-

cierd. Zij staan erop dat er ‘nu eindelijk’ eens goed naar de wensen van bewoners 

wordt geluisterd: “Eerst moet de veiligheid worden gehandhaafd, dan gaan we 

verder praten,” aldus een van de bewoners. Concreet eisen de bewoners van de 

gemeente en de politie de toezegging dat een groter aantal wijkagenten - even-

tueel aangevuld met ‘andere agenten’ en BOA’s
16

 - in de wijk actief zal zijn. Dat op 

korte termijn niet aan deze eis zal worden voldaan, blijkt uit de woorden van de 

gemeentefunctionaris die namens de burgemeester bij de beraadslagingen aan-

wezig is. Als lid van diens kabinet verklaart hij dat de burgemeester nu eenmaal 

niet even ‘een blik wijkagenten kan opentrekken’. De bewonersleden van het 

wijkorgaan kunnen hiermee niet leven en eisen nogmaals dat er aan het gedrag 

drempel van het jongerencentrum stond. Daar is de regel dat er binnen niet gerookt mag worden.

14  Bewoners - met uitzondering van de leden van het wijkplatform -  weten niet dat professionals ach-

ter de schermen druk vergaderen over een nieuwe aanpak. 

15  Als bewoners over professionals praten die lokale instellingen representeren, hebben ze het meest-

al over ‘ze’ en ‘zij’. Dat doen zij omdat ze zelf niet goed weten welke professional van welke instelling 

of organisatie het probleem aan zou kunnen of moeten pakken. Het gaat hen erom dat er inspanningen 

worden verricht om het probleem te laten afnemen en het maakt hen weinig uit wie dat doet. 

16  BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Een BOA is een functionaris met opsporings-

bevoegdheid en is in dienst van de gemeente. BOA’s hebben bevoegdheid om bij een beperkt aantal 

overtredingen boetes uit te schrijven. 
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van de hangjongeren nu eindelijk ‘paal en perk wordt gesteld’. Een enkeling zet 

deze eis kracht met het volgende dreigement: ‘Als anderen geen maatregelen 

nemen, dan moet ik het zelf gaan doen. Ik laat me niet bedreigen of in elkaar 

slaan’. 

8.4  De patstelling houdt stand

Intussen heeft de inschakeling van het particuliere beveiligingsbureau het on-

derlinge vertrouwen tussen professionals aan de overlasttafel geen goed ge-

daan. Gaven de meesten van hen reeds blijk van een gezond wantrouwen in de 

wijkagent en de politie, nu bestaat dat zelfde gezond wantrouwen ook tegen-

over beleidsmakende professionals van de gemeente. De belangrijkste reden 

hiervoor is dat zij zonder voorafgaand overleg het beveiligingsbureau hebben 

ingeschakeld en de inzet van de beveiligers al na anderhalve week stop hebben 

gezet. Het gezond wantrouwen wordt verder gevoed door de argumenten die 

deze beleidsmakende professionals aanvoeren voor het initiëren en beëindigen 

van dit ‘onorthodoxe experiment’. Ten eerste stelt één van hen dat het beveili-

gingsbureau zich niet aan de opdracht heeft gehouden: “Het was niet de bedoe-

ling om een blik private beveiliging open te trekken, maar om de professionals 

door de beveiligers te laten ‘coachen en bijscholen”. De beveiligers hadden de 

professionals nieuwe vaardigheden moeten bijbrengen zoals hoe met overlast-

gevende hangjongeren contact te leggen, hen aan te spreken en ‘grenzen te stel-

len’ aan hun gedrag. De professionals vinden deze uitleg vreemd en in strijd met 

wat aan de overlasttafel is afgesproken. Juist omdat dat de beveiligers als een 

breekijzer zouden kunnen fungeren, hadden de professionals ingestemd met de 

inschakeling van het beveiligingsbureau. Een andere beleidsmakende profes-

sional van de gemeente voert, ten tweede, aan dat een meningsverschil met het 

beveiligingsbureau over de kosten de reden was voor het beëindigen van het 

experiment. De gemeente meende dat tegenover het afgesproken bedrag van 

37.500 euro (exclusief BTW) de inzet van zes tot twaalf beveiligers stond voor 

een periode van drie maanden, terwijl het beveiligingsbureau beweerde voor 

datzelfde bedrag slechts een vier dagen durend ‘observatieonderzoek’ te heb-

ben aangeboden. 

De aan de overlasttafel samenwerkende professionals snappen niets 

van deze vermeende miscommunicaties tussen de beleidsmakende professi-

onals van de gemeente en het beveiligingsbureau. Al maken zij er tijdens de 

eerstvolgende bijeenkomst weinig woorden aan vuil, nadien stelt de buurtop-

bouwwerkster dat het ‘niet de eerste keer is dat er politieke spelletjes worden 

gespeeld’. Ook al is hun vertrouwen in de beleidsmakende professionals be-

schaamd, toch blijven de professionals bereid om onder hun voorzitterschap aan 

de overlasttafel samen te werken. In de volgende zes maanden wordt overlegd 

over de vormgeving van de overlasttafel. Het is de bedoeling dat die de vorm 

moet krijgen van een casusoverleg waarin over individuele probleemjongeren 

wordt gesproken en relevante (ook privacygevoelige) informatie wordt uitge-

wisseld, gezamenlijk een probleemdiagnose wordt gesteld en wordt bepaald 

welke professional van welke instelling of organisatie (handhavend of zorgver-

lenend) moet optreden. Maar enkele terugkerende onderwerpen geven keer op 

keer aanleiding tot discussie en uitstel van beslissingen: de voorwaarden voor 

het uitwisselen van privacygevoelige informatie, de samenstelling van het casus 

overleg, de tegenwerking door een zorginstelling en het ‘flankerende’ lokaal vei-

ligheidsbeleid. 

Wat het delen van privacygevoelige informatie betreft, blijken de be-

leidsuitvoerende professionals aan de overlasttafel daartoe alleen bereid als 

zij de deelnemers kennen en vertrouwen. Andere deelnemers die zij nog niet 

goed kennen, genieten dat vertrouwen nog niet. De professionals vrezen dat 

hun informatie over bepaalde bewoners op straat komt te liggen en door die 

bewoners naar hen wordt herleid. In het verleden is dit een van de jongerenwer-

kers overkomen. Onaangename confrontaties met bewoners waren daarvan het 

gevolg. Waar sprake is van schending van het beroepsgeheim, kan dit volgens 

de professionals reden zijn voor ontslag. Een wijkagent kan voor iets dergelijks 

zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. De beleidsuitvoerende professionals zijn 

daarom slechts bereid anderen informatie te verstrekken op voorwaarde dat zij 

‘gedekt’ worden door hun leidinggevenden. Dit betekent dat zij alleen privacy-

gevoelige informatie zullen delen op basis van een convenant. Het overleg stag-

neert wanneer onduidelijk is of de overlasttafel een dergelijk convenant moet 

opstellen en ondertekenen of zich kan committeren aan een bestaand convenant 

dat al eerder is gesloten. 

Een tweede onderwerp dat steeds weer aanleiding tot discussie geeft, 

is het grote aantal deelnemers dat in wisselende samenstelling aan de overlast-

tafel deelneemt. Professionals die deel uitmaken van de overlasttafel wonen de 

bijeenkomsten onregelmatig bij en professionals die geen deel uitmaken van de 

overlasttafel schuiven geregeld aan uit interesse of om meer specifieke kennis 

op te doen. In het verleden was de wisselende samenstelling van de deelne-

mers een van de redenen waarom een soortgelijk overleg uit elkaar is gevallen. 

Maar ook met het oog op het delen van privacygevoelige informatie, spreken de 

professionals uitdrukkelijk de wens uit de tafel ‘klein en bekend’ te houden. Het 

liefst willen zij de tafelsamenstelling beperken tot professionals in dienst van ge-
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meente, politie, woningbouwcorporatie en alleen die zorg- en welzijnsinstellin-

gen die direct betrokken zijn bij het bieden van zorg en hulpverlening. De aan-

wezigheid van enkele ‘actieve bewoners’ die indertijd betrokken waren bij de 

oprichting van de overlasttafel, wordt niet op prijs gesteld uit vrees dat hetgeen 

tijdens het casusoverleg wordt besproken, ‘de volgende dag in de supermarkt 

over de tong gaat’. Anderen zullen uitsluitend op verzoek  van de voorzitter - die 

de toegang tot de tafel beheert -mogen aanschuiven en alleen wanneer dat voor 

de bespreking van een casus strikt noodzakelijk is. 

De professionals zien hun gezond wantrouwen bevestigd wanneer de voorzitter 

in weerwil van de gemaakte afspraken ‘nieuwe gezichten’ laat aanschuiven zon-

der kennisgeving vooraf en zonder uitleg te geven over het hoe en waarom van 

hun aanwezigheid
17

. Dit leidt tot grote commotie als ook nog eens blijkt dat deze 

buitenstaanders - nadat er privacygevoelige informatie is gedeeld - weigeren 

een convenant te tekenen met als argument dat het niet bij hun taakomschrijving 

past ‘om uit de school te klappen’. Tijdens de daaropvolgende vergadering eist 

een van de reguliere deelnemers aan de overlasttafel dat deze twee ‘nepagen-

ten’ niet meer mogen aanschuiven zolang zij weigeren het convenant te tekenen. 

Vermeende tegenwerking door een zorginstelling stelt het vertrouwen nog ver-

der op de proef. Verschillende professionals vernemen onafhankelijk van elkaar 

dat een zorginstelling
18

 (die geen deel uitmaakt van de overlasttafel) jongeren 

op de Geitenkamp actief benadert om een Wajong uitkering
19

 aan te vragen. Vol-

gens een jongerenwerker wordt daar - onder het motto: “Oh, wat ben jij zielig, 

hier heb je een uitkering” - kwistig mee ‘gestrooid’. Met als gevolg dat de helft 

van de 2400 ‘wajongers’ in Arnhem op de Geitenkamp woont. Volgens een an-

dere jongerenwerker zijn er zeker jongeren die deze uitkering echt verdienen 

omdat zij een verstandelijke handicap hebben, maar dat geldt niet voor ‘die 

crimineeltjes’. 

17  Het betreft een ‘bijzonder opsporingsambtenaar’ (gemeente afdeling Handhaving) en een ‘wijktoe-

zichthouder’ (gemeente afdeling Toezicht en Preventie).

18  Het betreft MEE Oost-Gelderland. “MEE Oost-Gelderland biedt informatie, advies en ondersteuning 

aan mensen die met een beperking te maken hebben. Mensen met een lichamelijke, verstandelijke 

of zintuiglijke beperking, mensen met een autismespectrumstoornis, chronisch zieken, ouderen, maar 

ook de mensen uit hun omgeving�. Bron: http://www.mee-og.nl/index.php/id_structuur/2205/home.html

19  De wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, in de wandeling Wajong geheten, is 

de naam van een volksverzekering voor iedereen die ingezetene van Nederland is. Deze opvolger van 

oude AAW trad op 1 januari 1997 in werking. De verzekering keert uit aan een verzekerde indien deze 

voor zijn zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt is geworden, en dat op zijn achttiende verjaardag 

nog steeds is. De verzekering geldt ook voor mensen die tussen hun achttiende en dertigste verjaardag 

arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens een studie. De duur van de studie moet minimaal zes maanden 

zijn. Bron: http://nl.wikipedia.org  

‘Die zijn nu zelf al een jongerencoach aan het regelen om die uitkering te krijgen, 

en als ze die krijgen hebben wij geen greep meer op ze omdat ze voor de rest van 

hun leven op een zijspoor worden gezet. Dan gaan ze juist in de wijk rondhangen, 

maar nu met zakgeld!’

Andere professionals beamen dat het verstrekken van uitkeringen aan deze jon-

geren het hen alleen nog maar moeilijker zal maken om ze in het gareel te krijgen.

Tot slot vormt onduidelijkheid over het ‘flankerende’ lokaal veiligheids-

beleid aanleiding tot discussie en uitstel van beslissingen. Zo is het de professi-

onals niet duidelijk of het ‘veiligheidshuis’
20

 een nieuwe interventie betreft of al-

leen maar een nieuwe naam voor wat tot dan toe ‘handhavingstafel’ is genoemd. 

Dit is een ‘gemeentebreed’ overleg waaraan wordt deelgenomen door leiding-

gevende functionarissen van de gemeente, politie, woningbouwcorporaties en 

zorginstellingen die gemachtigd zijn om ‘knopen door te hakken’. Zij buigen zich 

over cases die aan de diverse overlasttafels van Arnhemse wijken zijn besproken 

maar niet tot een oplossing kunnen worden gebracht. Als het overleg dat ‘boven 

alle overlasttafels staat’ zoekt de handhavingstafel ‘buiten de regels om’ naar 

oplossingen, zoals bijvoorbeeld door bij de toewijzing van een woning voorrang 

te geven aan een gezin. De handhavingstafel is ook bevoegd tot het (dreigen met 

of het) opleggen van sancties zoals de uithuisplaatsing van kinderen, het starten 

van een uithuiszettingsprocedure of het korten van een uitkering. 

Tijdens de bijeenkomsten van de overlasttafel op de Geitenkamp doen 

over deze handhavingstafel echter verschillende verhalen de ronde
21

. De pro-

grammaleider van het wijkactieplan ziet de handhavingtafel als de plaats ‘waar 

de echte beslissingen worden genomen’. Maar een van de beleidsuitvoerende 

professionals beweert dat dit overleg al anderhalf jaar niet meer als zodanig heeft 

gefunctioneerd omdat zodra het op ‘handhaven’ aankomt, de leidinggevenden 

aan de handhavingstafel het laten afweten. “Wij willen wel A zeggen, maar nie-

mand durft B te zeggen” aldus deze professional. De wijkmanager vraag zich zelfs 

af of de handhavingstafel überhaupt nog wel bestaat, omdat hij heeft horen ver-

luiden dat de handhavingstafel opgeheven en vervangen zou worden door het 

‘veiligheidshuis’.

20  “Het Veiligheidshuis Arnhem is de fysieke locatie waarbinnen de gemeente Arnhem, het Openbaar 

Ministerie (OM), de politie Gelderland-Midden, en verder de justitie- en zorgpartners (zoals de Raad 

voor de Kinderbescherming, 3RO, DJI, AMW, HALT, Bureau Jeugdzorg en GGZ), samenwerken. Dit sa-

menwerkingsverband is gericht op een integrale probleemgeoriënteerde aanpak van criminaliteit en het 

bevorderen van de sociale veiligheid”. Bron: www.veiligheidshuizen.nl

21  Wat zeker bijdraagt aan de verwarring, is dat tijdens de discussies er een veelvoud aan benamingen 

van - soms dezelfde - overleggen wordt gebruikt: ‘overlasttafel, pandjestafel, casusoverleg, wijknetwerk 

overleg, jongerennetwerk’.   
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Een maand nadat de inzet van het beveiligingsbureau is beëindigd, 

presenteert de ‘ketenregisseur probleemjeugd’
22

 inderdaad het veiligheidshuis 

als een nieuwe en veelbelovende manier om de openbare orde te handhaven en 

zorg te bieden aan de ‘risicojeugd’, d.w.z. aan jongeren die hinderlijk, overlast-

gevend en crimineel gedrag vertonen. Van nu af aan zullen professionals elkaar 

aan de overlasttafel informeren over individuele jongeren die in de fout dreigen 

te gaan (zij krijgen de kleur oranje) of reeds de fout zijn ingegaan (zij krijgen de 

kleur rood). Op basis van deze categorisering zal de wijkagent jongeren aanmel-

den bij Het Veiligheidshuis. Van daaruit zullen ‘de juiste instellingen’ worden 

ingeschakeld en verder al het nodige worden gedaan om ‘maatwerk’ te leveren. 

De deelnemers aan de overlasttafel zijn blij dat de beginnende delinquenten 

in de wijk op deze manier veel duidelijker ‘in beeld’ komen omdat 14 van de 

50 jongeren die uit de eigen ‘doelgroepanalyse’ naar voren kwamen, volgens de 

nieuwe indeling ‘rood’ zijn. “Daar kunnen wij niks meer mee”, zegt een jongeren-

werker over deze groep. Tegelijk wordt aan de overlasttafel twijfel uitgesproken 

over de effectiviteit van de gekozen werkwijze omdat daarmee een wel heel erg 

groot beroep wordt gedaan op de wijkagent die nu al ‘de zwakke schakel’ in de 

hele keten is. Omdat hij door capaciteitsproblemen bij de politie te weinig uren 

beschikbaar is, zal hij niet zowel de bijeenkomsten van overlasttafel kunnen bij-

wonen, als in de wijk op straat aanwezig kunnen zijn.
23

 De buurtopbouwwerker 

en de jongerenwerkers vrezen daarom dat het Veiligheidshuis niet zal kunnen 

voorkomen dat jongeren die nu nog als ‘groen’ te boek staan, binnenkort oranje 

en over een paar jaar ‘hartstikke rood’ zullen zijn. 

Zes maanden lang wordt aan de overlasttafel gediscussieerd over de vormgeving 

van het casusoverleg. Discussiepunten zijn onder meer de (onvervulde) voor-

waarden voor het uitwisselen van privacygevoelige informatie, de (wisselende) 

samenstelling van het casus overleg, de (vermeende)  tegenwerking door  een 

zorginstelling en het (onduidelijke) ‘flankerende’ lokaal veiligheidsbeleid. Deze 

onderwerpen geven niet alleen steeds weer opnieuw aanleiding tot discussie, 

maar leiden ook tot uitstel van beslissingen. De overlasttafel komt in deze peri-

ode niet tot gerichte acties tegen de hanggroepen in de wijk. Het resultaat van 

dit alles is dat patstelling blijft voortbestaan, gevoelens van irritatie, ongenoe-

gen en teleurstelling overheersen en het onderlinge toch al geringe onderlinge 

vertrouwen zwaar op de proef wordt gesteld. 

22  Een beleidsmakende professional in dienst van de gemeente Arnhem.

23  Wanneer de wijkagent aanwezig is bij een overlasttafel bijeenkomst wordt niet openlijk gesproken 

over zijn keuze om niet te handhaven wanneer hij wel hiertoe is gerechtigd. Wanneer de wijkagent niet 

aanwezig is, wordt zijn veelvuldige absentie besproken 

8.5  De patstelling doorbroken

De oprichting van de overlasttafel, opgericht om snel tot een nieuwe aanpak te 

komen van het probleem van de twee ‘hanggroepen’ op de Geitenkamp, neemt 

alles bij elkaar driekwart jaar in beslag. Uiteindelijk wordt besloten dat de over-

lasttafel de vorm krijgt van een regulier casusoverleg waarin echter niet alleen 

individuele jongeren worden besproken en de hanggroepen waarvan zij deel 

uitmaken. Het casusoverleg zal ook betrekking hebben op ‘pandjes’. Een van de 

redenen is dat het gedrag van jongeren die zich schuldig maken aan vandalisme, 

intimidatie, bedreiging en geweldpleging niet los kan worden gezien van hun 

gezinssituatie. Veel van de overlastgevende en criminele jongeren komen uit 

gezinnen die overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. Een andere reden 

waarom de situatie en omstandigheden van deze gezinnen in  het ‘casusoverleg’ 

aan de overlasttafel worden besproken, is dat het probleem van hanggroepen 

iets lijkt af te nemen. De professionals krijgen van bewoners minder signalen 

dat jongeren zich schuldig maken aan vandalisme, intimidatie, bedreiging en ge-

weldpleging. Ook zelf observeren zij een afname van de overlast en criminaliteit. 

Zelfs rond het jongerencentrum lijkt het rustiger geworden nadat er is een ijzeren 

hek is geplaatst en ’s avonds de buitenlichten worden aangelaten om rondhan-

gende jongeren te ontmoedigen en bewoners een veiliger gevoel te geven.  Dat 

zulke maatregelen moesten worden getroffen, geeft al aan dat het probleem nog 

niet is opgelost. Zo werd het hek bij het jongerencentrum geplaatst omdat jon-

geren ‘de vensterbanken eruit hebben getrapt’ en met spuitbussen de muren 

hebben beklad. En als de straathoekwerker na een overlastmelding ‘s avonds 

onverwacht naar het plein gaat, merkt dat hij ‘stoort’ en dan vooral diegenen die 

er staan te dealen.

In september 2009 hebben de professionals aan de overlasttafel over-

eenstemming bereikt over de vormgeving van het casusoverleg en kunnen zij 

beginnen met zich over hun gezond wantrouwen heen zetten. De overlasttafel 

neemt nu eindelijk de vorm aan van een regulier casusoverleg waarin privacy-

gevoelige informatie wordt gedeeld om snel een probleemdiagnose te stellen 

en te bepalen welke professional van welke instelling of organisatie het meest 

is aangewezen om ‘handhavend of zorgverlenend’ op te treden
24

. Er is gehoor 

24  De professionals achten het noodzakelijk dat ‘handhaving en zorg hand in hand gaan’. ‘Handhaving’ 

houdt in het geven van waarschuwingen en het dreigen met of werkelijk opleggen van sancties. 

Voorbeelden van deze sancties zijn uithuiszettingsprocedures door woningbouwcorporaties en straf-

rechtelijke vervolging door politie en justitie. De ervaring heeft geleerd dat met louter handhaving 

slechts tijdelijke gedragsaanpassingen worden bewerkstelligd, omdat voor de achterliggende problemen 

nauwelijks oplossingen worden geboden. ‘Zorg’ betreft het aanbieden van op maat gesneden zorg- en 
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gegeven aan de wens om de tafel ‘klein en bekend’ te houden, maar het conve-

nant is nog niet gesloten
25

. Toch wordt, in afwachting van het convenant, alvast 

van start gegaan met het casusoverleg waarin professionals elkaar vertellen wat 

zij weten over de jongeren die zij rekenen tot de ‘harde kern’. Vanuit de overlast-

tafel wordt er nu daadwerkelijk actie ondernomen tegen individuele jongeren 

die deel uitmaken van een van de twee hanggroepen wier overlastgevend en 

crimineel gedrag bewoners als hoog attenderend beschouwen. Daarmee is vol-

daan aan de tweede voorwaarde die vervuld moet zijn om het vertrouwen van 

bewoners in professionals te kunnen winnen. Hieronder wordt aan de hand van 

twee cases beschreven hoe de professionals in de praktijk samen te werk gaan.

Een van jongeren die de professionals rekenen tot de ‘harde kern’ is Frank, die 

steeds opnieuw in problemen komt. Enerzijds omdat hij zich door andere jon-

gens voor het karretje laat spannen. Een jongerenwerker vertelt dat Frank zich 

een keer heeft laten overhalen om ruiten in te gooien “omdat dat lachen is en hij 

simpel genoeg is om dat te doen.” Wat Frank parten speelt is dat hij, in de woor-

den van een professional, de intelligentie heeft van een `duikeend´ en alles zal 

doen wat er van hem wordt gevraagd, ‘als je maar lang genoeg op hem inpraat’. 

Frank komt echter ook door eigen toedoen in problemen. Zo heeft hij bijvoor-

beeld tijdens zijn vakantie een (nep)wapen gekocht en meegenomen naar huis; 

waarschijnlijk omdat hij er ‘een mooi handeltje in zag’
26

. Maar toen hij het wapen 

met patroon onlangs in de speeltuin aan een kind liet zin, is daarvan aangifte 

gedaan bij de politie die daarop meteen huiszoeking verrichtte. Frank moet bin-

hulpverlening. Onder leiding van een ‘zorgcoördinator’ zal een op maat gesneden aanpak worden 

bedacht waarin naast handhaving ook aandacht is voor zorgverlening. De zorgcoördinator zal tevens het 

voorzitterschap van de gemeente overnemen. Nadat hiertoe is besloten, zal het zal nog drie maanden 

duren voordat de zorgcoördinator werkelijk aanschuift bij de overlasttafel.

25  Wanneer het veldonderzoek eind 2010 wordt afgerond, is er nog steeds geen convenant. Het gevolg 

is dat eerst de jongerenwerker en de wijkagent hun mond houden tijdens het overleg, en dat later de 

hele overlasttafel de gemeente Arnhem de wacht aanzegt. Pas wanneer er een convenant is opgesteld 

en ondertekend, zullen zij weer bereid zijn om aan tafel informatie te delen. Dit neemt niet weg dat een 

aantal van hen nog steeds waardevolle informatie uitgewisseld via SMS (onder tafel tijdens de bijeen-

komsten), e-mail en telefoon.

26  De jongerenwerkers vertellen dat het momenteel mode is om nepwapens en paint ball guns mee te 

dragen. Zij hebben verfsporen aangetroffen bij het jongerencentrum en daar is ook een gat in een raam 

geschoten. Daarnaast doen geruchten de ronde dat met zo’n nepwapen een roofoverval is gepleegd. 

Daags voor de zomervakantie vangt een van de jongerenwerkers een gesprek op over nepwapens. Zij 

hoort een ‘harde kern’ jongen pochen dat hij haar wil overvallen met zijn nepwapen. Daarop loopt zij 

naar buiten om verhaal te halen en ziet ‘dat er heel vlug een paar scooters dicht gingen’. Nadien is in het 

jongerencentrum een metaaldetector geplaatst en zijn surveillance camera’s opgehangen. Zij dienen om 

de nepwapens buiten het jongerencentrum te houden. En al is het sindsdien rustiger geworden, mede 

omdat de jongeren denken dat de camera’s opnamen maken, heeft de jongerenwerker ‘geen illusies dat 

ze er buiten niet mee lopen’.

nenkort voorkomen op verdenking van verboden wapenbezit en wegens twee 

andere delicten. 

 Verder wordt Frank samen met een van zijn vrienden, Armand, verant-

woordelijk gehouden voor het letsel dat een bewoner opliep doordat hij met zijn 

scootmobiel tegen een ijzeren draad reed die Frank en Armand over het fietspad 

hadden gespannen tussen een lantaarnpaal en de handgreep van een voordeur. 

Zij hadden de draad gespannen met de bedoeling dat de bewoner van dit pand, 

aan wie zij de pest hadden, zijn voordeur niet meer open kon krijgen. “Ja, dat 

leek ze lachen”, zegt een jongerenwerker. “Maar ze hadden er niet bij stil gestaan 

dat je op die manier iemand kan onthoofden.” 

In de periode voor hij voor de rechter moet verschijnen, krijgt Frank 

Multi Systeem Therapie (MST). Deze therapie is bestemd voor jongeren in de 

leeftijd van twaalf tot achttien jaar die, zoals Frank, door de kinderrechter we-

gens ‘ernstige gedragsproblemen’ uit huis en in een justitiële jeugdinrichting 

(dreigen te) worden geplaatst. De therapie kan uithuisplaatsing voorkomen
27

. 

In Franks geval is daaraan de voorwaarde verbonden dat hij zijn ouderlijk huis 

niet mag verlaten, tenzij onder begeleiding van een volwassene. De wijkagen-

ten spreken daarover hun verbazing, want: ‘dat is toch niet te doen?’. Feitelijk 

constateren zij ook dat Frank geregeld zonder begeleiding de wijk in trekt. Zij 

hebben ook weinig vertrouwen in de jeugdreclassering omdat die in hun ogen 

‘te soft’ optreedt en omdat dat de voortgang in de casus van Frank niet naar hen 

wordt ‘teruggekoppeld’. Cynisch stellen de wijkagenten vast dat het voor hen 

eigenlijk een kwestie is van wachten tot Frank weer een delict pleegt, ‘want pas 

dan kunnen we wat’. 

In september 2009 besluit de unit-chef van de politie Arnhem Noord 

tot de overplaatsing van de wijkagenten op de Geitenkamp en een nieuwe wijk-

agent schuift aan bij het casusoverleg aan de overlasttafel. Deze wijkagent maakt 

duidelijk dat handhaving van regels, het eerste is dat de wijk nodig heeft. Hij 

en zijn collega’s willen op korte termijn ‘grenzen stellen’ aan het gedrag van de 

hangjongeren en vooral aan dat van degenen die een leidersrol spelen in de 

groep, het kleine aantal ‘harde kern’ jongens dat een aantal anderen ‘met zich 

mee trekt’ en aanzet tot overlastgevend en crimineel gedrag
28

. Volgens de nieu-

27  “MST is […] een intensieve vorm van behandeling waarbij de behandelaar het gezin meerdere 

malen per week in de thuissituatie bezoekt en 24 uur per dag bereikbaarheid verzorgt. De behandeling 

duurt maximaal 5 maanden. Uitgangspunt van MST is dat het antisociaal gedrag van de jongere meerdere 

oorzaken tegelijk heeft: kenmerken van de jongere zelf, maar ook het gezin, de vriendengroep, de school 

en de buurt spelen een rol. Daarom wordt de omgeving van jongere actief bij de behandeling betrok-

ken”. Bron: www.mst-nederland.nl

28  Bij zijn komst in de wijk heeft de wijkagent onder andere van de jongerenwerkers informatie gekre-

gen over groepen probleemjongeren, en wie van hen de meeste aandacht verdient. 
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we wijkagent heeft ‘goed contact’ met mensen die overlastgevend of crimineel 

gedrag vertonen, als het daarbij blijft, weinig zin. Wijkagenten ‘zijn er niet om 

aardig gevonden te worden’. Zijn voorstel is om de hangjongeren eerst op een 

rustige en zakelijke manier aan te spreken en heldere afspraken met hen te ma-

ken en er daarna streng op toe te zien dat iedereen zich aan de gemaakte afspra-

ken houdt. Hoe hij dat concreet wil aanpakken, illustreert hij met een voorbeeld. 

Hij kreeg een melding dat een groep van twaalf jongens op het marktplein 

sneeuwballen aan het gooien waren naar voorbij rijdende auto’s en tegen de 

ramen van omliggende woningen. Hij gaat er in burgerkleding en met een bur-

gerauto op af, rijdt de jongens klem op de stoep, pakt de leider bij de arm, le-

gitimeert zich als ‘de nieuwe wijkagent’ en dwingt de jongen zich ten overstaan 

van de hele groep te verontschuldigen bij de bewoonster. Volgens de wijkagent 

hebben deze jongens zijn ‘binnenkomer’ weten te waarderen omdat zij daarna 

wisten wat zij aan hem hadden.

De deelnemers aan de overlasttafel zijn zichtbaar onder de indruk van 

wat de wijkagent hen heeft verteld en de jongerenwerkers en straathoekwerkers 

- die een handhavende wijkagent node misten - verklaren zich onmiddellijk be-

reid met de nieuwe wijkagenten samen te werken. Besloten wordt gezamenlijk 

‘de grootste raddraaiers’ te ‘adopteren’ en erop toe te zien dat deze jongens, die 

vaak (nog) minderjarig zijn en kampen met psychische en/of verslavingsproble-

men, de benodigde zorg en hulpverlening krijgen. Maar naast hulp- en zorgver-

lening zal er tegelijkertijd ook dwang op hen worden uitgeoefend om de jongens 

zover te krijgen dat zij ‘het juiste pad kiezen’. Volgens de wijkagent moeten de 

jongens een kans krijgen om zich te bewijzen maar tegelijkertijd ook ‘de druk 

voelen’ van wat de gevolgen zullen zijn als zij het erbij laten zitten. Frank is een 

van de eersten die met de nieuwe wijkagent te maken krijgt.

‘Ik had een lijst en die jongen stond bovenaan. De eerste keer dat ik daarbinnen 

was, was voor een huiszoeking voor de wet wapens en munitie. Toen heb ik mij met-

een voorgesteld als de nieuwe wijkagent en heb ik gezegd:  “ik ga jou motiveren om 

het rechte pad te kiezen. Als je dat niet doet ga jij mij en mijn collega’s net zolang 

tegenkomen totdat je vastzit. Dat is niet omdat ik een hekel aan jou heb, maar 

omdat het mijn taak is en omdat ik wil dat het goed met jou gaat”.’

  

Via de jongerenwerker krijgt de wijkagent gedaan dat Frank in het kader van zijn 

MST therapie alvast werkervaring kan opdoen. Er wordt een baan voor hem ge-

regeld bij een autodemontage bedrijf waar hij, nu hij op zichzelf is aangewezen, 

goed functioneert. Dit tot verassing van de jongerenwerker die meende dat hij 

‘een hele week werken veel te lang te vindt’. Maar Frank heeft plezier in zijn werk 

en loopt voor het eerst met geld op zak dat hij zelf heeft verdiend. In het jonge-

rencentrum spoort hij - zelfs met enige bravoure - zijn vrienden aan om ook een 

baan te zoeken. Toch gaat het na twee maanden weer mis en werkt hij niet langer 

bij het autodemontage bedrijf. Aan de overlasttafel wordt Frank nu ‘als verloren’ 

beschouwd. Hij wordt aangemeld bij het veiligheidshuis en zijn naam wordt van 

de casuslijst geschrapt.   

Meer succes heeft de wijkagent met de aanpak van Armand, de vriend 

van Frank. Armand is een van de ‘harde kern’ jongens die indertijd de beveili-

gers uitdaagde. Toen zijn casus aan de overlasttafel werd besproken, waren de 

meningen over hem verdeeld. De een beschouwde hem als een van de gevaar-

lijkste jongens van de hele groep. Hij  zou ‘gewetenloos’ zijn. Maar de ander 

vond hem een ‘zielig figuur’ met ‘de hersens van een garnaal’. Hij zou geen flauw 

idee van hebben van wat de gevolgen van zijn handelen zouden kunnen zijn. 

Maar al waren de meningen over zijn persoonlijkheid verdeeld, de professionals 

waren het er volledig over eens dat het slecht ging met Armand. Hij at te wei-

nig en dronk te veel alcohol en besteedde geen aandacht aan zijn persoonlijke 

hygiëne. Zijn lichaam en kleding waren vervuild en hij had last van een ernstige 

huidaandoening. 

De nieuwe wijkagent besluit er op af te gaan en treft bij huiszoeking 

een vervuilde woning aan waar ‘alles onder de vlooien’ zit. Tijdens het casus-

overleg staat hij erop dat Armand naar een huisarts en huidspecialist gaat en 

verklaart: “als het moet wil ik hem best zelf rijden, desnoods met de politieauto”. 

Omdat zijn moeder haar zoon niet in het gareel wist te houden, wordt besloten 

dat uithuisplaatsing noodzakelijk is. De andere professionals willen Armand ‘toe 

leiden’ naar de medische en psychische hulpverlening, maar dringen er bij de 

wijkagent op aan dat Armand ook hoognodig gestraft moet worden voor wat hij 

de buurtbewoners heeft aangedaan. Niet zozeer omdat zij geloven dat hij daar 

veel van zal leren, maar vooral ook om aan de bewoners te laten zien dat zij op 

de overlasttafel kunnen rekenen. Om dit te bewerkstelligen wordt een plannetje 

bedacht waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie waarover de jongerenwer-

ker beschikt. Hij heeft uit betrouwbare bron vernomen dat Armand thuis illegaal 

vuurwerk bewaart. Besloten wordt daarvan melding te maken via Meld Misdaad 

Anoniem. Naar aanleiding van deze anonieme melding wordt huiszoeking ver-

richt en daarbij wordt inderdaad illegaal vuurwerk aangetroffen. Omdat Armand 

vermoedt dat zijn buurman hem heeft ‘verlinkt’, neemt hij wraak door - samen 

met Frank - aangestoken vuurwerk door de brievenbus te gooien. Uit angst voor 

brandstichting meldt de buurman het voorval bij de politie. Normaal gesproken 

wordt zo’n melding in het systeem gezet en is daarmee de kous af. Maar in dit 

geval zegt de wijkagent: ‘dat doe ik niet. Ik ga er op af’. De buurman wordt als 



218 Een kwestie van vertrouwen 219 Versterking van collectieve weerbaarheid

slachtoffer gehoord, Armand wordt aangehouden en een paar dagen in hechtenis 

genomen. In feite doet de wijkagent wat het werk van de recherche zou moeten 

zijn. Maar dat is het hem dubbel en dwars waard omdat hij nu tenminste zeker 

weet dat Armand eindelijk eens zal voelen dat hij niet ongestraft maar zijn gang 

kan blijven gaan. 

Vanaf het moment dat de samenwerking aan de overlasttafel werkelijk van start 

is gegaan, neemt het onderling vertrouwen van de professionals - met name het 

vertrouwen in de politie - langzaam maar zeker toe. Er is veel waardering voor de 

houding en werkwijze van de nieuwe wijkagenten en wat vooral op prijs wordt ge-

steld is dat zij wetten en regels ook daadwerkelijk ‘handhaven’.  De deelnemers 

aan de overlasttafel zijn blij om te horen dat de wijkagenten hun aandacht niet 

alleen richten op de harde kernen van de hanggroepen maar ook op andere bewo-

ners die overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. Het groeiende vertrouwen 

in de politie maakt dat de professionals nu ook meer bereid zijn tot samenwerking 

met andere deelnemers aan de overlasttafel. Zij beginnen erin te geloven dat die 

samenwerking vruchten afwerpt. Zo groeit langzaam maar zeker het vertrouwen van 

de professionals in elkaar en maakt gezond wantrouwen plaats voor een vorm van 

goed vertrouwen
29

.  

Over het ‘flankerend’ lokaal veiligheidsbeleid en met name over het Vei-

ligheidshuis is de overlasttafel echter nog niet erg te spreken. Er zou daar vooral ‘op 

hoog niveau vergaderd’ worden, terwijl er met jongens die daar door de overlastta-

fel met code ‘geel en rood’ zijn aangemeld, ‘niets’ is gebeurd. Het is zelfs de vraag 

of die jongeren er überhaupt op de lijst staan. De jongerenwerkers denken dat dit 

niet het geval is. Zeker is dat het ontbreekt aan ‘terugkoppeling’ over wat met deze 

jongens wordt ondernomen. De gebrekkige communicatie tussen de overlasttafel 

en het Veiligheidshuis blijkt ook uit de gebrekkige dossiervorming. Informatie die 

tijdens het casusoverleg aan de overlasttafel is verzameld en vervolgens is door-

gegeven aan het Veiligheidshuis, blijkt daar onjuist of onvolledig te zijn verwerkt. 

Namen en adressen kloppen vaak niet en familieleden ontbreken in het dossier. 

Dit alles neemt niet weg dat de deelnemers aan overlasttafel van mening 

zijn dat het Veiligheidshuis in beginsel de potentie heeft om daadwerkelijk tot 

handhaving te komen. Omdat ‘je hele doopceel wordt gelicht’ zijn er voor de jeug-

dige delinquenten ‘geen donkere hoekjes meer zijn om zich te verstoppen’, aldus 

de wijkagent. 

29  Ook vernemen zij in maart 2010 dat het aantal uren voor wijkagenten op de Geitenkamp vanaf heden 

is verdubbeld: er komt nog een wijkagent bij. Dat draagt bij aan de vorming van een goed vertrouwen in 

de korpsleiding.

Begin 2010 lijkt de golf van excessief overlastgevend en crimineel gedrag gewe-

ken. Volgens bewoners worden minder vernielingen aangericht en - hoewel er 

nog altijd jongeren op straat rondhangen die overlast veroorzaken - wordt hun 

aanwezigheid als minder bedreigend ervaren. Ook doordat er aan het adres van 

bewoners minder bedreigingen worden geuit. Dit betekent niet dat aan de derde 

voorwaarde is voldaan. Het optreden van professionals tegen hoog attenderende 

voorvallen draagt in de beleving van bewoners niet op legitieme wijze bij aan 

de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt omdat de professionals bij het aan-

pakken van jongeren die deel uitmaken van hanggroepen in de beleving van de 

meeste bewoners niet doen of hebben gedaan wat van hen mag of mocht worden 

verwacht. Op de vraag waaraan de verbetering van de situatie te danken is, ant-

woordt het merendeel van de bewoners namelijk dat dit ‘vanzelf’ is gekomen. 

Zoals de problemen met de jongeren in de loop van 2008 plotseling toenamen, 

zijn ze nu ineens afgenomen. Dat bewoners de verbetering van de situatie niet 

toeschrijven aan de oprichting van de overlasttafel en ‘de nieuwe aanpak’ die de 

deelnemende professionals gezamenlijk hebben ontwikkeld, is gemakkelijk ver-

klaarbaar. Het merendeel van de bewoners weet niet eens dat de overlasttafel be-

staat. En als ze al van de overlasttafel hebben gehoord of in de wijkkrant iets over 

de nieuwe aanpak van de hangjongeren hebben gelezen, dan weten ze meestal 

nog niet meer dan ‘dat ze ermee bezig zijn’. Wie ‘ze’ zijn en waarmee ‘ze’ zich be-

zighouden, weten deze bewoners niet. Bovendien hebben zij niets gemerkt van 

de acties die door de overlasttafel zijn ondernomen. Dit heeft de voor de hand 

liggende reden dat pas sinds kort door de overlasttafel gezamenlijke acties wor-

den ondernomen. Lange tijd waren de deelnemende professionals daartoe niet in 

staat. Omdat veel van de recente acties ‘achter de voordeur’ worden uitgevoerd, 

weten bewoners gewoonweg niet dat een uithuisplaatsingprocedure in gang is 

gezet, psychiatrische hulp is geregeld, een jongere aan een baan is geholpen of 

opgepakt voor een geweldsdelict. 

Alleen direct omwonenden zijn daar (soms) getuige van en praten erover 

met andere buurtgenoten. Zij hebben ervaren dat professionals bij het aanpakken 

van jongeren die deel uitmaken van hanggroepen doen wat van hen mag worden 

verwacht en laten zich hier ook positief over uit. Deze bewoners weten dat een 

van de grootste raddraaiers uit de wijk is opgepakt en enkele dagen op het poli-

tiebureau heeft gezeten. Het is Armand, de vriend van Frank. Bewoners die vlakbij 

Armand wonen, of hem via-via kennen, kennen de verhalen over zijn criminele 

gedrag. Ze spreken daar schande van en hopen al lange tijd dat de wijkagenten 

hem nu ‘eindelijk eens te pakken zullen nemen’. Zij hadden die hoop al bijna 

opgegeven omdat Armands gedrag van kwaad tot erger ging, zonder dat hij daar-
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voor ooit ‘is gepakt’
30

. Daarom reageren zij tevreden en opgelucht als ze horen dat 

Armand door de politie is aangehouden. Zij zien daarin het bewijs dat er ‘nu ein-

delijk iets wordt gedaan’. Het cynisch wantrouwen van deze bewoners tegenover 

wijkagenten en de politie lijkt te worden omgevormd tot een gezond wantrouwen. 

De ervaring dat de nieuwe wijkagenten - in tegenstelling tot hun voorgangers - 

niemand ‘voortrekken’, niet ‘met zich laten sollen’ en hun beloftes nakomen om 

de ‘raddraaiers’ aan te pakken, voedt namelijk de verwachting dat wijkagenten in 

de toekomst zullen doen wat van hen mag worden verwacht. Dit neemt niet weg 

dat ook deze bewoners overwegend teleurgesteld blijven over de effectiviteit van 

de acties die vanuit de overlasttafel zijn ondernomen. Zij hebben ervaren dat de 

acties meestal niet merkbaar hebben bijgedragen aan de leefbaarheid en veilig-

heid van hun buurt. Het ‘stevig’ optreden van de wijkagenten heeft slechts een 

tijdelijk effect en hoewel de extra activiteiten van het jongerenwerk wel degelijk 

inspelen op de verveling die jongeren tot overlastgevend en crimineel gedrag 

drijven
31

, is deze aanpak ‘veel te soft’ om effect te hebben gehad de groep waar 

het de bewoners om gaat -  de criminele jongeren. Het meest opmerkelijk is ech-

ter dat de acties die zij in hun buurt wel als effectief hebben ervaren, weinig indruk 

op hen maken. Als de professionals er dan eindelijk in slagen effectieve formele 

sociale controle uit te oefenen, blijken bewoners het volkomen vanzelfsprekend 

te vinden dat professionals doeltreffend optreden. Dat deze bewoners inmiddels 

positiever oordeelt over de wijkagenten neemt niet weg dat er nog een lange weg 

te gaan is. Of, zoals een van hen het verwoordde: ‘Dertig jaar wantrouwen haal je 

niet zomaar uit de wijk. We willen eerst zien, en gaan dan pas geloven’.

8.6  Conclusie

Na ruim anderhalf jaar onderzoek ‘op de Geitenkamp’ hebben wij vastgesteld dat 

er slechts in beperkte mate is voldaan aan de drie voorwaarden die vervuld moe-

ten zijn om het vertrouwen van bewoners in professionals te kunnen winnen.

30  Enkele bewoners weten dat hij zich wel eens bij de (vorige) wijkagent moest melden om verantwoor-

ding af te leggen over zijn betrokkenheid bij een incident. Zij weten echter ook te vertellen dat Armand 

altijd weer fluitend naar buiten liep, omdat zijn betrokkenheid niet kon worden bewezen. 

31  Zij zijn ervan overtuigd dat als er geen ‘dingen voor de jeugd georganiseerd worden’, de jongeren 

zich zullen misdragen omdat ze zich vervelen. Dat jongeren zich vervelen, baseren bewoners enerzijds 

op hun eigen observatie dat jongeren op straat vaak doelloos rondhangen, en anderzijds op de verhalen 

van jongeren zelf die stellen dat ‘hier niks voor de jeugd te doen is’. Bewoners weten dat het merendeel 

van de jongeren zich - vanwege ontoereikende financiële middelen - niet kan aansluiten bij een (sport)

vereniging. Voor betaalbare, of liefst gratis,  voorzieningen waar de jeugd zijn vrije tijd kan doorbrengen, 

kijken bewoners daarom naar lokale instellingen.

 De eerste voorwaarde is dat professionals die samenwerken aan een 

interventie moeten erkennen dat bewoners voorvallen van overlast en criminali-

teit als hoog attenderend beschouwen en zij moeten bereid zijn daarop formele 

sociale controle uit te oefenen. Aan deze voorwaarde is voldaan. De professio-

nals erkennen dat zij aan zet zijn om op te treden tegen de hanggroepen omdat 

zij dit van bewoners redelijkerwijs niet kunnen verwachten. Zij zijn het ermee 

eens dat er ‘nu echt iets moet gebeuren’ en gaan over tot het oprichten van de 

overlasttafel dat de vorm dient te krijgen van een casusoverleg waarin privacy-

gevoelige informatie wordt gedeeld om snel een probleemdiagnose te stellen 

en te bepalen welke professional van welke instelling of organisatie het meest is 

aangewezen om ‘handhavend of zorgverlenend’ op te treden.

De tweede voorwaarde voor het kunnen winnen van vertrouwen, is dat 

professionals tot uitoefening van formele sociale controle op hoog attenderende 

voorvallen in staat moeten zijn en deze ook daadwerkelijk uitoefenen. De pro-

fessionals koesteren echter een gezond wantrouwen in elkaar omdat zij er niet 

van op aan konden dat alle betrokkenen hun eigen bijdrage zouden leveren, en 

gingen daarom gezamenlijk niet over tot actie. Zij delen de verwachting dat geen 

van hen op korte termijn iets zal kunnen bereiken met de ‘meelopers’ van de 

hanggroepen omdat zij hebben ervaren dat daarvoor eerst nodig is wat de wijk-

agent tot op heden nalaat: het aanpakken van de leden van de harde kernen die 

toonaangevend zijn in het jongerencentrum en op straat. Hun wantrouwen wordt 

verder gevoed door de wetenschap dat de gemeente en de politie op korte ter-

mijn geen grotere inzet van wijkagenten kan toezeggen. 

Gedurende driekwart jaar niet is voldaan aan de tweede van de drie 

voorwaarden die vervuld moeten zijn om het vertrouwen van bewoners te kun-

nen winnen. Er is daarom sprake van een patstelling tussen de bewoners die snel 

optreden verlangen tegen de hanggroepen en de professionals die hiertoe wel 

bereid maar niet in staat zijn. Aan deze patstelling komt een einde wanneer de 

professionals na lange discussie overeenstemming bereiken over de vormgeving 

van het casusoverleg en zich over hun gezond wantrouwen heen zetten. Vanuit 

de overlasttafel wordt er nu werkelijk actie ondernomen tegen het gedrag van 

individuele jongeren die deel uitmaken van een van de twee hanggroepen wier 

gedrag bewoners als hoog attenderend beschouwen. 

De derde voorwaarde voor het kunnen winnen van vertrouwen, is dat 

de uitoefening van formele sociale controle op hoog attenderende voorvallen 

in de beleving van bewoners legitiem en effectief moet zijn. Volgens de bewo-

ners worden begin 2010 minder vernielingen aangericht en - hoewel er nog altijd 

jongeren op straat rondhangen die overlast veroorzaken – ervaren zij hun aan-

wezigheid als minder bedreigend. Dit betekent echter niet dat aan de derde 
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voorwaarde is voldaan. Zoals de problemen met de jongeren in de loop van 2008 

plotseling toenamen, zijn ze volgens de bewoners nu ineens afgenomen. De ver-

betering van de situatie schrijven zij niet aan de oprichting van de overlasttafel 

en ‘de nieuwe aanpak’ die de deelnemende professionals gezamenlijk hebben 

ontwikkeld. Het merendeel van de bewoners weet niet eens dat de overlasttafel 

bestaat. Bovendien hebben zij niets gemerkt van de acties die door de overlast-

tafel zijn ondernomen. Alleen direct omwonenden zijn (soms) getuige van die 

acties en praten erover met andere buurtgenoten. Zij hebben ervaren dat de 

professionals doen wat van hen mocht worden verwacht in het aanpakken van 

jongeren die deel uitmaken van hanggroepen, en laten zich hier positief over uit. 

Toch zijn zij overwegend teleurgesteld over de effectiviteit van deze acties. Zij 

hebben ervaren dat de acties meestal niet merkbaar hebben bijgedragen aan 

de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt. Het is tot slot opmerkelijk dat als 

de professionals er eindelijk in slagen effectieve formele sociale controle uit te 

oefenen, blijken bewoners het - opvallend genoeg - volkomen vanzelfsprekend 

te vinden dat professionals doeltreffend optreden.

Op basis van deze bevindingen moeten wij concluderen dat professionals het 

vertrouwen van bewoners niet konden winnen met het uitoefenen van formele 

sociale controle op de reeks van hoog attenderende voorvallen van overlast en 

criminaliteit. Omdat professionals het vertrouwen van bewoners niet konden 

winnen, is niet aannemelijk dat professionals bewoners wel vertrouwen in elkaar 

konden geven. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat in het algemeen de bewo-

ners gedurende de gehele onderzoeksperiode feitelijk ook een cynisch wantrou-

wen in elkaar zijn blijven koesteren. De uitzondering wordt gevormd door be-

woners die in de eigen woonomgeving hebben opgemerkt dat er wel degelijk is 

optreden tegen individuele leden van de hanggroepen. Er zijn in het empirisch 

onderzoek duidelijke indicaties gevonden dat hun cynisch wantrouwen tegen-

over wijkagenten en de politie wordt omgevormd tot een gezond wantrouwen 

door uitoefening van formele sociale controle op voorvallen die door bewoners 

als bedreigend worden ervaren en daarom als hoog attenderend worden be-

schouwd. Maar omdat zoals verwacht professionals in het algemeen bewoners 

geen vertrouwen in elkaar hebben gegeven, is niet aannemelijk dat bewoners 

wel meer informele sociale controle zijn gaan uitoefenen. In het empirisch onder-

zoek hebben we dit echter niet kunnen verifiëren. Daarvoor verliep het proces te 

traag en was de duur van het onderzoek te kort.

 Zoals aan het begin van dit hoofdstuk is gezegd, hebben we ervoor ge-

kozen om ons in dit hoofdstuk over de‘versterking van collectieve weerbaarheid 

te beperken tot de aanpak van een reeks hoog attenderende voorvallen in het 

kader van één interventie. Voor ons empirisch onderzoek naar de ‘versterking 

van collectieve weerbaarheid’ hebben we echter nog drie andere interventies 

onder de loep genomen. Daarover is op een andere plaats reeds uitgebreid ge-

rapporteerd (Walberg, Verwer & De Haan 2010). Hier kan worden volstaan met 

vast te stellen dat de bevindingen ten aanzien van die interventies geen aanlei-

ding geven om de conclusies van dit hoofdstuk bij te stellen. Ook bij de andere 

interventies was namelijk slechts in beperkte mate voldaan aan de drie voor-

waarden die vervuld moeten zijn om het vertrouwen van bewoners in professio-

nals te kunnen winnen. 

Vertrouwen wordt niet ‘vanzelf’ gewonnen doordat bewoners positieve 

indrukken en ervaringen aan elkaar doorvertellen. Uit ons veldonderzoek blijkt 

dat bewoners dit niet of nauwelijks doen. Het vertrouwen in professionals kan 

alleen dan worden gewonnen doordat bewoners herhaaldelijk en langdurig posi-

tieve ervaringen opdoen met het optreden van professionals in hun nabije om-

geving. Want zolang de uitgeoefende formele sociale controle voor hen niet of 

nauwelijks merkbaar en zichtbaar is, zal het proces van versterking van de col-

lectieve weerbaarheid uiterst traag verlopen.
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9Conclusie

Reijer Verwer & Annemarijn Walberg

Hoofdstuk 9

In een aantal Nederlandse wijken zijn de sociale problemen zo groot en veel-

omvattend dat in 2006 wordt besloten tot een wijkenaanpak. De veertig meest 

problematische wijken moeten daarmee in een periode van acht tot tien jaar tijd 

worden omgevormd tot ‘vitale omgevingen waar het prettig is om te wonen’. Een 

van de belangrijkste opgaven daartoe is het verbeteren van de leefbaarheid en 

veiligheid van die wijken. Met ‘sociale investeringen’ vanuit de rijksoverheid en 

lokale instellingen worden tal van interventies uitgevoerd om dit doel te berei-

ken. Van de lokale instellingen zijn het met name de woningbouwcorporaties die 

een grote bijdrage leveren aan de (financiering van) deze interventies. Deels is 

dat omdat zij daartoe worden gedwongen door de minister van WWI, deels om-

dat woningbouwcorporaties zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid 

en deels omdat zij beseffen dat zij zelf belang hebben bij leefbare en veilige 

wijken. Immers, in wijken waar het sociale klimaat te wensen overlaat, dreigt voor 

woningbouwcorporaties vermogensverlies. 

Omdat woningbouwcorporaties van oudsher gewend zijn in ‘stenen’ te 

investeren en nog weinig ervaring hebben met ‘sociale investeringen’ in ach-

terstandswijken, is voor hen niet duidelijk wat daarbij hun mogelijkheden en 
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beperkingen zijn. Dit klemt des te meer daar op voorhand niet duidelijk is in 

hoeverre interventies ‘werken’.  Hun effectiviteit is niet bewezen en feitelijk ook 

nauwelijks aantoonbaar. Doordat in de praktijk teveel interventies tegelijkertijd 

worden uitgevoerd, is het onmogelijk uit te maken welke effecten aan welke in-

spanningen te danken zijn. Daarbij is onzeker in hoeverre effecten zullen beklij-

ven, en dus voor de woningbouwcorporaties de moeite van het investeren waard. 

Om niet alleen op goede bedoelingen en goed geluk te hoeven vertrouwen, kan 

een zogenoemde realistische evaluatie van interventies uitkomst bieden
1
. Het 

doel van een realistische evaluatie is een zo nauwkeurig en volledig mogelijk 

antwoord op de vraag waarom interventies zouden kunnen werken, voor wie en 

binnen welke context (Pawson en Tilley 1997, Tilley 2010). Om dit doel te be-

reiken, wordt een hypothese over de werkzaamheid van een interventie gefor-

muleerd die op basis van uitkomsten van empirisch onderzoek zo nodig wordt 

aangescherpt. Nadat theoretisch is beredeneerd hoe - via welke (causale) me-

chanismen - interventies de beoogde effecten zouden kunnen bewerkstellingen, 

wordt empirisch onderzocht in hoeverre deze processen bij de toepassing van 

de interventies ook werkelijk op gang kunnen komen.

Voor onze realistische evaluatie van interventies ter verbetering van 

leefbaarheid en veiligheid, hebben we gekozen voor de collectieve weerbaar-

heidstheorie van Sampson et al. (1997). De collective efficacy theorie van Sampson 

c.s. verklaart overlast en criminaliteit in buurten uit een gebrek aan ‘collectieve 

weerbaarheid’ van de buurtbewoners, dat is hun vermogen om gezamenlijk col-

lectieve doeleinden te realiseren zoals een leefbare en veilige buurt (Sampson 

et al. 1997). Het belangrijkste middel om dat doel te bereiken, is de uitoefening 

van informele sociale controle op voorvallen van overlast en criminaliteit. De 

bereidheid van bewoners om informele sociale controle uit te oefenen is echter 

afhankelijk van hun onderlinge vertrouwen. Hun onderlinge vertrouwen berust 

op de gedeelde verwachting dat iedere buurtbewoner zal optreden tegen over-

last en criminaliteit. Uit de theorie volgt dat een verbetering van de leefbaarheid 

en veiligheid van een buurt vraagt om versterking van de collectieve weerbaar-

heid van de buurt en daarvoor is in de eerste plaats een herstel van vertrouwen 

vereist. 

1  In tegenstelling tot de effectevaluatie is de realistische evaluatie van interventies een uitvoerbaar 

alternatief. Dat neemt overigens niet weg dat ook deze onderzoeksmethode beperkingen kent. Pawson 

en Tilley (1997; 2004) noemen er twee. Ten eerst bieden realistische evaluaties altijd slechts voorlopige 

antwoorden op de vraag waarom interventies zouden kunnen werken, voor wie en binnen welke context. 

Het valt niet uit te sluiten dat een realistische evaluatie op basis van een andere theorie ook weer an-

dere waardevolle inzichten biedt. Ten tweede is realistisch evalueren van interventies altijd een kwestie 

van maatwerk. Resultaten van evaluaties zijn niet zonder meer reproduceren.

In onze uitwerking van de theorie stellen wij dat de collectieve weer-

baarheid berust op zowel het vertrouwen van bewoners in elkaar als op hun ver-

trouwen in professionals van instellingen die actief zijn in hun buurt. Pas als be-

woners erop vertrouwen dat zij samen met buurtgenoten en professionals door 

uitoefening van sociale controle hun buurt leefbaarder en veiliger kunnen maken 

en zij verwachten dat hun buurtgenoten en professionals zich daarvoor ook wer-

kelijk zullen inspannen, zullen zij bereid zijn dat ook zelf te doen. 

Op basis van onze uitwerking van de theorie hebben wij een hypothese 

geformuleerd over de versterking van collectieve weerbaarheid door instellin-

gen die gezamenlijk leefbaarheid- en veiligheidsinterventies uitvoeren. Onze 

hypothese is dat het vertrouwen van bewoners gewonnen kan worden doordat 

professionals in het kader van interventies formele sociale controle uitoefenen 

op voorvallen van overlast en criminaliteit. Op basis van het gewonnen vertrou-

wen zullen bewoners meer bereid en in staat zijn om zelf sociale controle uit te 

oefenen op voorvallen van overlast en criminaliteit. Als bewoners de daad bij 

het woord voegen door daadwerkelijk informele sociale controle uit te oefenen, 

zal dat bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van de 

buurt. Om voor deze hypothese empirisch steun te vinden, hebben wij zoge-

noemde hoog attenderende voorvallen van overlast en criminaliteit onderzocht. 

Naarmate overlast en criminaliteit meer gevoelens van angst of zorg oproepen, is 

hun attenderende waarde hoger en zullen bewoners daarom meer formele soci-

ale controle verlangen. Omdat bewoners het optreden tegen hoog attenderende 

voorvallen als urgent ervaren, wordt formele sociale controle op dergelijke voor-

vallen door hen hogelijk gewaardeerd. We veronderstellen dat het vertrouwen 

van bewoners kan worden gewonnen door op zulke hoog attenderende voorval-

len formele sociale controle uit te oefenen omdat juist hoog attenderende voor-

vallen het vertrouwen van bewoners op de proef stellen. 

Het onderzoek naar versterking van collectieve weerbaarheid bestaat 

uit twee deelonderzoeken. Het ene is gericht op de professionals die samen-

werken aan interventies en biedt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen 

om op te treden tegen voorvallen van overlast en criminaliteit. Het ander is ge-

richt op bewoners van achterstandsbuurten en biedt inzicht in de werking van 

collectieve weerbaarheid. We hebben ervoor gekozen om het onderzoek naar 

versterking van collectieve weerbaarheid vanuit twee complementaire perspec-

tieven te doen. De belangrijkste reden hiervoor is een methodologische. In een 

realistische evaluatie dienen de perspectieven van alle belanghebbenden te 

worden betrokken, in dit geval zowel die van professionals als van bewoners. De 

twee perspectieven dienen er niet alleen toe om elkaar aan te aanvullen. Een 

realistische evaluatie van een interventie vereist een ‘kruisbestuiving’ van de 
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specifieke kennis die professionals en bewoners bezitten over de werkzaamheid 

van die interventie (Pawson en Tilley 1997). Wij voldoen aan dit vereiste door de 

perspectieven van professionals en bewoners met elkaar te vergelijken. Op deze 

wijze kunnen we een grondiger evaluatie uitvoeren dan vanuit één perspectief 

mogelijk zou zijn geweest en kunnen we ook een meer gefundeerd antwoord 

geven op de vraag waarom een interventie zou kunnen werken. Vergelijking van 

de twee perspectieven maakt het ook mogelijk om vast te stellen in hoeverre is 

voldaan aan drie voorwaarden voor het kunnen winnen van vertrouwen die we in 

hoofdstuk twee hebben geformuleerd. In de eerste plaats moeten professionals 

die samenwerken aan een interventie erkennen dat bewoners voorvallen van 

overlast en criminaliteit als hoog attenderend beschouwen en moeten zij bereid 

zijn daarop formele sociale controle uit te oefenen. In de tweede plaats moeten 

zij tot uitoefening van die formele sociale controle in staat zijn en deze ook daad-

werkelijk. En in de derde plaats moet de uitoefening van die formele sociale 

controle in de beleving van bewoners legitiem en effectief zijn.

In dit afsluitende hoofdstuk worden de uitkomsten van dat veldonder-

zoek besproken. In de eerste paragraaf vatten we om te beginnen kort samen 

hoe het proces van versterking van collectieve weerbaarheid in theorie verloopt. 

Vervolgens geven we antwoord op zes onderzoeksvragen die ten behoeve van 

een realistische evaluatie van interventies zijn geformuleerd. Op basis van het-

geen empirisch is vastgesteld, concluderen wij tot slot of het aannemelijk is dat 

professionals het vertrouwen van bewoners kunnen winnen met het uitoefenen 

van formele sociale controle op hoog attenderende voorvallen van overlast en 

criminaliteit. In de tweede paragraaf scherpen wij op basis van de uitkomsten 

van ons empirisch onderzoek de hypothese over versterking van collectieve 

weerbaarheid zoveel mogelijk aan. In de derde paragraaf brengen wij ook de 

nodige nuanceringen aan in de conceptualisering van de collectieve weerbaar-

heidstheorie zoals die door ons is geformuleerd. We doen dit vergezeld gaan van 

enkele aanbevelingen voor vervolgonderzoek. In de derde en laatste paragraaf 

sluiten wij af met enkele suggesties naar aanleiding van de vraag wat de uitkom-

sten van ons onderzoek zouden kunnen betekenen voor de beleidspraktijk 

9.1  Versterking van collectieve weerbaarheid

In de collectieve weerbaarheidstheorie wordt het centrale begrip vertrouwen 

gedefinieerd in termen van gedeelde verwachtingen. Vertrouwen berust op die 

gedeelde verwachtingen en al naar gelang de aard van die verwachtingen, kan 

vertrouwen verschillende vormen aannemen. In onze eigen uitwerking van de 

collectieve weerbaarheidstheorie wordt de vorm die het vertrouwen aanneemt, 

bepaald door de verwachtingen die bewoners èn professionals hebben over zo-

wel de legitimiteit als de effectiviteit van de sociale controle die wordt uitgeoe-

fend op voorvallen van overlast en criminaliteit. 

In ons onderzoek onderscheiden wij drie vertrouwensvormen: ‘cynisch 

wantrouwen’, ‘gezond wantrouwen’ en ‘vertrouwen’. Bewoners en professionals 

die cynisch wantrouwen koesteren, trekken zowel de legitimiteit als de effectivi-

teit van de uitgeoefende sociale controle in twijfel. Zij twijfelen eraan of anderen 

zullen doen wat zij geacht mogen worden te doen, als zij überhaupt al optreden. 

Bewoners en professionals met een gezond wantrouwen twijfelen niet aan de 

legitimiteit van sociale controle maar zijn wel teleurgesteld in de effectiviteit 

ervan. Zij verwachten dat anderen in hun optreden tegen voorvallen van overlast 

en criminaliteit zullen doen wat zij geacht mogen worden te doen en dat zij daar-

bij hun bevoegdheden niet zullen overschrijden. Bewoners en professionals die 

goed van vertrouwen zijn, vinden het vanzelfsprekend dat anderen zullen doen 

wat zij geacht mogen worden te doen en dat ze daarbij hun bevoegdheden niet 

zullen overschrijden. Ze twijfelen er bovendien niet aan dat het optreden van 

anderen effectief zal bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurt.

Bewoners en professionals nemen op basis van hun cynisch wantrouwen, gezond 

wantrouwen of  vertrouwen een verschillende houding aan ten aanzien van de 

daadwerkelijke uitoefening van sociale controle - en zullen dientengevolge ook 

verschillend handelen wanneer zij zelf met voorvallen van overlast en criminali-

teit worden geconfronteerd. Bewoners en professionals die cynisch wantrouwen 

koesteren, nemen een onbereidwillige houding aan die gepaard gaat met in-

activiteit. Bewoners en professionals met een gezond wantrouwen nemen een 

afwachtende houding aan die gepaard gaat met terughoudendheid. Bewoners en 

professionals die vertrouwen hebben, nemen een bereidwillige houding aan die 

gepaard gaat met activiteit.

Om collectieve weerbaarheid te versterken, moet op grond van onze eigen uit-

werking van de theorie eerst het vertrouwen van bewoners in professionals wor-

den gewonnen voordat bewoners weer vertrouwen in elkaar kunnen krijgen. Het 

proces van versterking van collectieve weerbaarheid zou dan als volgt verlopen. 

Voorvallen met een hoge attenderende waarde worden door bewoners als be-

dreiging beschouwd. Omdat zij zichzelf - behalve in uitzonderlijke gevallen - niet 

in staat achten daartegen op te treden of daartoe ook niet bereid zijn, verlangen 

bewoners van professionals dat zij dat zullen doen. Als professionals - in de ogen 

van bewoners - in staat blijken om zulke hoogattenderende voorvallen door mid-

del van formele sociale controle op legitieme en doeltreffende wijze aan te pak-



230 Een kwestie van vertrouwen 231 Conclusie

ken, zal het vertrouwen van bewoners in die professionals toenemen en zullen 

zij meer dan voorheen bereid zijn om melding te maken of aangifte te doen van 

overlast en criminaliteit. Naarmate bewoners ervaren dat ook hun buurtgeno-

ten melding maken of aangifte doen van voorvallen van overlast en criminaliteit 

en zij constateren dat professionals vervolgens op legitieme en effectieve wijze 

daartegen optreden, zal het vertrouwen van bewoners in elkaar toenemen. Dank-

zij het toegenomen vertrouwen van bewoners in professionals èn in elkaar, zul-

len zij niet alleen bereid zijn zèlf informele sociale controle uit te oefenen door 

anderen aan te spreken op overlastgevend of crimineel gedrag. Zij zullen zich 

daartoe ook in staat achten omdat zij erop vertrouwen - zo nodig - ruggensteun 

te krijgen van buurtgenoten en professionals.

Ten behoeve van de realistische evaluatie van interventies zijn zes on-

derzoeksvragen geformuleerd die richting hebben gegeven aan ons empirisch 

onderzoek naar de versterking van collectieve weerbaarheid. 1. Welke vorm heeft 

het vertrouwen van bewoners in elkaar? 2. Welke vorm heeft het vertrouwen van 

bewoners in professionals? 3. Welke vorm heeft het vertrouwen van professio-

nals in bewoners? 4. Welke vorm heeft het vertrouwen van professionals in el-

kaar? 5. In hoeverre kan het vertrouwen van bewoners in professionals van vorm 

veranderen door de uitoefening van formele sociale controle op voorvallen met 

een hoge attenderende waarde? 6. In hoeverre kan het vertrouwen van bewoners 

in elkaar daardoor van vorm veranderen en oefenen bewoners dientengevolge 

informele sociale controle uit op laag attenderende voorvallen?

Beantwoording vragen 1 en 2: Welke vorm heeft het vertrouwen van bewoners 

in elkaar en dat van bewoners in professionals? In een collectief weerbare buurt 

beschikken bewoners over het vermogen om zich teweer te stellen tegen voor-

vallen van overlast en criminaliteit. Uit ons onderzoek in vier achterstandsbuur-

ten blijkt dat bewoners van die buurten maar zeer beperkt over dit vermogen 

beschikken. Wij leiden dit af uit de vorm die hun vertrouwen heeft aangenomen 

en uit het gegeven dat bewoners die zich bereid verklaren tot het uitoefenen van 

sociale controle op voorvallen van overlast en criminaliteit, zich daartoe niet in 

staat achten en daartoe ook niet daadwerkelijk overgaan. 

Het vertrouwen van bewoners in elkaar wordt ondermijnd door twijfel 

aan de legitimiteit van informele sociale controle. Want hoewel bewoners van 

hun buurtgenoten menen te mogen verwachten dat zij optreden tegen overlast 

en criminaliteit, verwachten zij dat buurtgenoten dit feitelijk niet zullen doen. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen, als hun leven bijvoorbeeld door voor anderen 

laag maar voor henzelf hoog attenderende voorvallen volledig wordt vergald, 

zullen buurtgenoten naar verwachting optreden. Bewoners rekenen er echter 

op dat hun buurtgenoten dat niet op de daartoe geëigende manier zullen doen 

en mede daardoor niet doeltreffend zullen zijn. De gedeelde verwachting dat 

de door buurtgenoten uitgeoefende informele sociale controle illegitiem en in-

effectief zal zijn, getuigt van een cynisch wantrouwen van bewoners in elkaar. 

Dit cynisch wantrouwen berust op de ervaring dat buurtgenoten in verreweg de 

meeste gevallen niet in actie komen, terwijl bewoners dat wel van hen verlangen 

en dat als buurtgenoten in uitzonderlijke gevallen wel actie ondernemen, zij dat 

op illegitieme wijze doen en (mede daardoor) niet effectief zijn. 

Het vertrouwen van bewoners in professionals wordt ondermijnd door 

twijfel aan de legitimiteit van formele sociale controle. Bewoners verwachten dat 

professionals niet altijd optreden waar dat wel van hen zou mogen worden ver-

wacht en dat waar zij pogingen doen om op te treden tegen overlast en crimina-

liteit, zij hun bevoegdheden onvoldoende benutten om voor bewoners accepta-

bele resultaten te boeken. De gedeelde verwachting dat de door professionals 

uitgeoefende formele sociale controle illegitiem en ineffectief zal zijn, getuigt 

van een cynisch wantrouwen van bewoners in professionals. Dit cynisch wantrou-

wen berust vooral op de ervaring van bewoners dat professionals niet of on-

voldoende optreden tegen voorvallen die bewoners weliswaar inmiddels - door 

gewenning - als laag attenderend beschouwen, maar die zij desondanks liever 

kwijt dan rijk zijn. Bewoners beschouwen het als de taak en verantwoordelijkheid 

van professionals om op te treden zodat de overlast en criminaliteit merkbaar 

verminderen. Maar doordat de ervaring heeft geleerd dat dit niet werkelijk ge-

beurt, zijn bewoners uitgesproken teleurgesteld in wat zij zien als nalatigheid 

van professionals. 

 Het cynische wantrouwen van bewoners komt tot uiting in een minder 

onbereidwillige houding dan we in hoofdstuk drie op theoretische gronden ver-

onderstelden. Want ondanks hun cynisch wantrouwen verklaren bewoners zich 

in principe nog wel bereid om sociale controle uit te oefenen. Dat zij daar in het 

geval van laag attenderende voorvallen niet daadwerkelijk toe overgaan, is om-

dat zij zichzelf daartoe niet in staat achten. De enige uitzondering die ze maken 

is dat zij wel informele sociale controle uitoefenen als zij met laag attenderende 

voorvallen worden geconfronteerd die om de een of andere reden voor hen per-

soonlijk hoog attenderend zijn, bijvoorbeeld omdat ze inbreuk maken op hun 

persoon, gezin of woning. De sociale controle die bewoners hierop uitoefenen, 

wordt door hun buurtgenoten echter als illegitiem en ineffectief ervaren, bijvoor-

beeld omdat zij in hun optreden te ver gaan en hun bevoegdheden als burger 

overschrijden of ze sociale controle uitoefenen op een ‘te softe’ manier om doel-

treffend te kunnen zijn. Door  het - in de ogen van bewoners - illegitieme en 

ineffectieve optreden van hun buurtgenoten wordt het bestaande wantrouwen 
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van bewoners in elkaar bevestigd. Want hoewel de uitoefening van informele 

sociale controle eerder uitzondering is dan regel, is deze wel het meest zichtbaar 

of merkbaar voor buurtgenoten. Het illegitieme karakter van het optreden tegen 

voorvallen van overlast en criminaliteit is voor bewoners zichtbaar doordat het 

gepaard gaat met commotie op straat. Het ineffectieve karakter van het optreden 

blijkt uit verhalen van buurtgenoten die openlijk hun frustratie daarover venti-

leren. Omdat het illegitieme en ineffectieve karakter van de door buurtgenoten 

uitgeoefende informele sociale controle voor bewoners duidelijk zijn, doen zij 

daardoor ervaringen op die hun verwachtingen over het optreden van buurtge-

noten bevestigen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel waarin het cynisch wantrouwen 

van bewoners onderling in stand wordt gehouden en de collectieve weerbaar-

heid van de buurt eerder zwakker dan sterker wordt. Om die vicieuze cirkel te 

doorbreken en de collectieve weerbaarheid van deze buurten te versterken, is 

(meer) hulp van buitenaf nodig.

Beantwoording vragen 3 en 4. Welke vorm heeft het vertrouwen van professionals 

in bewoners en van professionals in elkaar? Versterking van collectieve weer-

baarheid vereist dat professionals over het vermogen beschikken om formele 

sociale controle uit te oefenen. Uit ons onderzoek blijkt dat dit vermogen tekort 

schiet. Wij leiden dit af uit de vorm die hun vertrouwen aanneemt en uit het ge-

geven dat professionals zich weliswaar bereid verklaren om formele sociale con-

trole uit te oefenen maar feitelijk daartoe slechts in beperkte mate in staat zijn. 

Het vertrouwen van professionals in bewoners wordt ondermijnd door 

twijfel aan de legitimiteit van informele sociale controle. De professionals ver-

wachten dat bewoners van achterstandswijken in het algemeen en van ‘slechte’ 

straten in het bijzonder, geen directe en nauwelijks indirecte sociale controle 

zullen uitoefenen op overlast en criminaliteit. De gedeelde verwachtingen van 

de professionals over informele sociale controle getuigen daarom van een cy-

nisch wantrouwen in bewoners. Het wantrouwen is ‘cynisch’ omdat de professi-

onals van bewoners van achterstandswijken menen te mogen verwachten dat zij 

een actieve rol zullen spelen in het bewerkstelligen van een leefbare en veilige 

woonomgeving, maar zij feitelijk niet de illusie hebben dat dit ook werkelijk zal 

gebeuren. Het cynisch wantrouwen van de professionals berust op de ervaring 

dat bewoners in de regel niet zullen optreden tegen voorvallen van overlast en 

criminaliteit. In uitzonderlijke gevallen waarin bewoners wel optreden, was de 

ervaring van de professionals dat het niet effectief was. Zij hebben vastgesteld 

dat bewoners die het te stellen hebben met overlastgevend of crimineel gedrag, 

hiertegen niet zelf optreden en hiervan alleen melding maken of aangifte doen 

als direct inbreuk wordt gemaakt op hun persoon, gezin, woning of nabije omge-

ving. Soms blijken bewoners zelfs te ‘angstig’ om daarvan melding te maken of 

aangifte te doen. Meestal is dat het geval bij voorvallen die gepaard gaan met 

dreigementen of fysiek geweld. Zulke ernstige voorvallen worden volgens pro-

fessionals vooral veroorzaakt door ‘moeilijke gevallen’. Dit zijn mensen met psy-

chische en/of verslavingsproblemen die in hun eigen woning of directe woonom-

geving langdurig en stelselmatig overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. 

Het vertrouwen van professionals in elkaar wordt ondermijnd door te-

leurstelling in de effectiviteit van formele sociale controle. Professionals ver-

wachten in de regel dat een ieder bij de samenwerking aan interventies zal doen 

wat hij of zij geacht mag worden te doen in het optreden tegen overlast en crimi-

naliteit in achterstandswijken. Maar zij verwachten niet dat door de samenwer-

king met andere professionals aan interventies de overlast en criminaliteit in de 

achterstandswijken zullen worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. 

De door de professionals gedeelde verwachting dat de uitgeoefende formele 

sociale controle weliswaar legitiem maar uiteindelijk ineffectief zal zijn, getuigt 

van een gezond wantrouwen van professionals in elkaar. Hun wantrouwen is ‘ge-

zond’ omdat zij ondanks de teleurstellende resultaten zich (nog) gezamenlijk 

willen blijven inspannen voor een effectieve aanpak van overlast en criminaliteit. 

Het wantrouwen berust op de ervaring dat de samenwerking bij de ontwikkeling 

en uitvoering van interventies moeizaam verloopt. De onbestemdheid van de 

interventies geeft aanleiding tot uitvoerige discussies over taken, verantwoorde-

lijkheden en methoden waardoor het gezamenlijk opgetreden wordt uitgesteld. 

De uitvoering van interventies verloopt moeizamer naarmate de ernst van de 

voorvallen groter en de toedracht onduidelijker is. Verder verloopt de uitvoe-

ring van interventies moeizaam als professionals niet direct over de benodigde 

middelen of kennis beschikken om effectief te kunnen optreden. Professionals 

lijken zich er bij voorbaat bij neer te leggen dat overlast en criminaliteit door hun 

gezamenlijke inspanningen niet zullen kunnen worden teruggebracht tot een 

aanvaardbaar niveau. De ervaring leert dat bestaande overlast en criminaliteit 

hooguit tijdelijk beheersbaar kan worden gemaakt, terwijl nieuwe voorvallen zich 

onverminderd blijven aandienen. Wat de situatie verder bemoeilijkt, is dat het 

huidige systeem van woningtoewijzing ertoe leidt dat moeilijke gevallen dicht 

bij elkaar in de buurt kunnen komen te wonen, soms zelfs in dezelfde straat. 

Het cynisch wantrouwen van professionals in bewoners komt tot uiting 

in de bereidwillige houding van professionals om op te treden tegen overlast 

en criminaliteit. De professionals zijn bereidwillig omdat zij onder de gegeven 

omstandigheden een dergelijk optreden niet van bewoners kunnen verwachten. 

Het gezond wantrouwen van professionals in elkaar komt tot uiting in hun de 

strijdvaardige houding om obstakels uit de weg te willen ruimen die tijdig of 
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effectief optreden verhinderen. Zo slagen professionals erin, als is het maar tij-

delijk, om ‘moeilijke gevallen’ tot rust te brengen door de psychische en/of ver-

slavingsproblemen van deze mensen aan te pakken. De professionals slagen er 

echter niet in bestaande concentraties van zulke ‘moeilijke gevallen’ in ‘slechte 

straten’ zodanig te ‘verdunnen’ dat de overlast en criminaliteit er worden terug-

gebracht tot een aanvaardbaar niveau. Ondanks hun bereidwillige en strijdvaar-

dige houding, blijken zij slechts in beperkte mate in staat om effectief op te 

treden. Dit stelt de instellingen die zij representeren voor de moeilijke opgave 

om de collectieve weerbaarheid van de buurt te versterken door het vertrouwen 

van bewoners winnen. 

Beantwoording vraag 5 en 6. In hoeverre kan het vertrouwen van bewoners in 

professionals van vorm veranderen door de uitoefening van formele sociale 

controle op voorvallen met een hoge attenderende waarde? 6. In hoeverre kan 

daardoor het vertrouwen van bewoners in elkaar van vorm veranderen en oefe-

nen bewoners dientengevolge informele sociale controle uit op laag attende-

rende voorvallen? 

Er is reeds vastgesteld dat bewoners maar zeer beperkt over het ver-

mogen beschikten om zich teweer te stellen tegen hoog attenderende voor-

vallen van overlast en criminaliteit. Daarom verlangden zij dat professionals 

optraden, ook al hadden zij daarvan geen hoge verwachtingen. Om vast te stel-

len in hoeverre professionals het vertrouwen van bewoners kunnen winnen, 

gaan we na in hoeverre is voldaan aan de drie noodzakelijke voorwaarden voor 

het kunnen winnen van vertrouwen die in hoofdstuk 2 zijn genoemd. De eerste 

voorwaarde is dat professionals die samenwerken aan een interventie moeten 

erkennen dat bewoners voorvallen van overlast en criminaliteit als hoog atten-

derend beschouwen en zij moeten bereid zijn daarop formele sociale controle 

uit te oefenen. Aan deze voorwaarde was voldaan, ook al duurde het een poos 

voordat de professionals door hadden dat bepaalde voorvallen voor bewoners 

na verloop van tijd een hoog attenderende waarde hadden gekregen en bewo-

ners daarom formele sociale controle noodzakelijk achtten om die voorvallen 

terug te dringen. Uiteindelijk beseften de professionals echter dat hun optre-

den noodzakelijk was aangezien bewoners zelf niet meer in staat waren op te 

treden uit angst voor represailles. 

De tweede voorwaarde voor het kunnen winnen van vertrouwen, is 

dat professionals tot uitoefening van formele sociale controle in staat moeten 

zijn en deze ook daadwerkelijk uitoefenen op de voorvallen die bewoners als 

hoog attenderend beschouwen. Aan deze tweede voorwaarde was slechts in 

beperkte mate voldaan. Het bleek dat professionals ondanks hun gezond wan-

trouwen in elkaar een strijdvaardige houding aannamen en zich (nog) gezamen-

lijk wilden blijven inspannen. Het kwam echter niet tot gerichte acties zolang 

professionals er niet in slaagden om overeenstemming te bereiken over de 

condities waaronder een ieder van hen moest doen wat zij geacht mochten wor-

den te doen. Zij discussieerden over het moeten en mogen uitwisselen van pri-

vacygevoelige informatie, over welke professionals aan de samenwerkingdeel 

moesten of mochten deelnemen en welke ondersteuning het ‘flankerend’ lokaal 

veiligheidsbeleid hen zou moeten bieden. Doordat het niet tot gerichte acties 

kwam, ontstond er een patstelling. De bewoners verlangden snel optreden en 

de professionals waren hiertoe wel bereid maar niet in staat. Alleen in geval-

len waarin de professionals overeenstemming bereikten en – zij het met enige 

vertraging - ook daadwerkelijk formele sociale controle uitoefenden op hoog 

attenderende voorvallen, was voldaan aan de tweede van de drie voorwaarden 

die vervuld moeten zijn om het vertrouwen van bewoners te kunnen winnen.

De derde voorwaarde voor het kunnen winnen van vertrouwen, is dat 

de uitoefening van formele sociale controle op hoog attenderende voorvallen 

in de beleving van bewoners legitiem en effectief moet zijn. Aan deze voor-

waarde was niet of nauwelijks voldaan. Uit het veldonderzoek blijkt dat het 

merendeel van de bewoners er niet van op de hoogte was dat professionals 

- in uitzonderlijke gevallen - wel degelijk optraden tegen hoog attenderende 

voorvallen. Zo wisten zij bijvoorbeeld niets van een huiszoeking door de po-

litie, een opgelegde taakstraf door justitie, een uithuiszettingsprocedure door 

de woningbouwcorporatie of een met ‘drang en dwang aangeboden ‘traject’ 

door een zorg- en welzijnsinstelling. Wat aan de onwetendheid van deze bewo-

ners bijdroeg, was dat door de professionals aan hun daadwerkelijk optreden 

meestal geen ruchtbaarheid werd gegeven, noch aan hun inspanningen achter 

de schermen om hoog attenderende voorvallen aan te pakken. Een deel van de 

bewoners merkte wel op dat professionals optraden maar vonden dat optreden 

niet effectief. Dat kwam vooral doordat zij daarvan onrealistische verwachtingen 

hadden. Zij wilden namelijk dat professionals ervoor zouden zorgen dat er in 

hun buurt helemaal geen hoog attenderende voorvallen meer zouden plaats-

vinden, maar moesten vervolgens ‘knarsetandend’ constateren dat de profes-

sionals niet in staat waren om dat te bewerkstelligden. Van de bewoners die het 

optreden van de professionals  opmerkten, waren er enkelen die hun acties wel 

effectief vonden. Maar zelfs bij hen werd daardoor geen vertrouwen gewonnen 

doordat deze bewoners het volkomen vanzelfsprekend bleken te vinden dat de 

professionals doeltreffend optraden. Het maakte op hen dan ook weinig indruk 

dat professionals ‘gewoon’ hun werk deden. 
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Wij stellen vast dat aan de drie voorwaarden die vervuld moeten zijn 

om het vertrouwen van bewoners in professionals te kunnen winnen, slechts in 

beperkte mate was voldaan. Hieruit concluderen wij dat professionals het ver-

trouwen van bewoners niet konden winnen met het uitoefenen van formele soci-

ale controle op hoog attenderende voorvallen van overlast en criminaliteit. Het 

kan dan ook niet anders dan dat het wantrouwen van bewoners in professionals 

cynisch is gebleven. 

Resteert de zesde onderzoeksvraag in hoeverre het vertrouwen van be-

woners in elkaar van vorm kan veranderen en of zij dientengevolge ook daad-

werkelijk informele sociale controle zullen uitoefenen op laag attenderende 

voorvallen. Om collectieve weerbaarheid te versterken moet in theorie eerst 

vertrouwen van bewoners in professionals worden gewonnen voordat bewoners 

vertrouwen in elkaar kunnen krijgen. Omdat we al hebben geconcludeerd dat 

professionals het vertrouwen van bewoners in professionals niet konden winnen, 

is niet aannemelijk dat professionals bewoners wel vertrouwen in elkaar konden 

geven. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de bewoners gedurende de gehele 

onderzoeksperiode feitelijk ook een cynisch wantrouwen in elkaar zijn blijven 

koesteren. Omdat professionals bewoners zoals verwacht geen vertrouwen in el-

kaar hebben gegeven, is ook niet aannemelijk dat bewoners daadwerkelijk meer 

informele sociale controle zijn gaan uitoefenen. In het empirisch onderzoek heb-

ben we dit echter niet kunnen verifiëren. Daarvoor verliep het proces te traag en 

was de duur van het onderzoek te kort.

9.2 Aanscherpen van hypothese 

Onze hypothese over de versterking van collectieve weerbaarheid, is dat het 

vertrouwen van bewoners gewonnen kan worden doordat professionals in het 

kader van interventies formele sociale controle uitoefenen op voorvallen van 

overlast en criminaliteit. In deze paragraaf scherpen wij deze hypothese op drie 

punten aan. 

Het eerste punt betreft het winnen van vertrouwen van bewoners door 

professionals die samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van interven-

ties ter verbetering van leefbaarheid en veiligheid van achterstandswijken. Het 

winnen van vertrouwen blijkt onder de omstandigheden die wij in het onder-

zoeksveld hebben aangetroffen, namelijk een uiterst moeizaam en traag proces 

te zijn omdat er slechts in beperkte mate is voldaan aan de drie voorwaarden 

die vervuld moeten zijn om het vertrouwen van bewoners te kunnen winnen. 

Wij hebben vastgesteld dat als de elkaar gezond wantrouwende professionals 

werkelijk in staat zijn om op te treden tegen hoog attenderende voorvallen van 

overlast en criminaliteit, de bewoners dit optreden niet of nauwelijks opmer-

ken - zelfs als zij dit optreden als doeltreffend ervaren. Hieruit hebben wij ge-

concludeerd dat de professionals het vertrouwen van de bewoners niet konden 

winnen. Onder soortgelijke omstandigheden als wij in het onderzoeksveld heb-

ben aangetroffen, zal het winnen van vertrouwen een opgave zijn die veel tijd, 

moeite, doorzettingskracht en vasthoudendheid zal vergen.

 Het tweede punt waarop we de hypothese over de versterking van col-

lectieve weerbaarheid aanscherpen, betreft de wijze waarop professionals ver-

trouwen zouden kunnen winnen. Onze hypothese veronderstelt dat juist hoog 

attenderende voorvallen het vertrouwen van bewoners op de proef stellen en 

het optreden van professionals tegen dergelijke voorvallen de bewoners aan-

leiding kan geven tot een heroverweging van de gedeelde verwachtingen over 

de legitimiteit en effectiviteit van formele sociale controle. Uit ons onderzoek 

blijkt echter dat dit ook het geval zou kunnen zijn bij voorvallen met een lage 

attendeerde waarde. Wij hebben vastgesteld dat bewoners laag attenderende 

voorvallen (noodgedwongen) accepteren als nu eenmaal behorend tot het leven 

van alledag. Maar ook al ervaren zij deze voorvallen niet - of niet meer - als een 

bedreiging, toch verlangen zij dat professionals er tegen zullen optreden. Op 

grond van deze bevinding, lijkt het ons niet uitgesloten dat professionals ook 

vertrouwen van bewoners kunnen winnen door formele sociale controle uit te 

oefenen op laag attenderende voorvallen. Vervolgonderzoek naar versterking 

van collectieve weerbaarheid zou daarom aandacht moeten besteden aan de 

formele sociale controle die professionals uitoefenen op voorvallen van overlast 

en criminaliteit met zowel een hoge als een lage attenderende waarde.

Het derde punt waarop we de hypothese over de versterking van collec-

tieve weerbaarheid aanscherpen, betreft de doorwerking van de verschillende 

vertrouwensvormen in de uitoefening van sociale controle. In theorie verschil-

len de drie onderscheiden vertrouwensvormen - cynisch wantrouwen, gezond 

wantrouwen en vertrouwen - kwalitatief van elkaar in de gevolgen die ze hebben 

voor daadwerkelijke uitoefening van sociale controle op voorvallen van over-

last en criminaliteit. Aan de hand van de resultaten van ons onderzoek kunnen 

we iets zeggen over de gevolgen die cynisch wantrouwen en gezond wantrou-

wen hebben voor de uitoefening van sociale controle. Cynisch wantrouwen is de 

overheersende vertrouwensvorm die we onder bewoners hebben vastgesteld. 

Ondanks dat cynisch wantrouwen zoals verondersteld eerst en vooral gepaard 

gaat met inactiviteit, treden bewoners wel degelijk op tegen overlast en crimi-

naliteit, als die voorvallen hen maar direct raken en inbreuk maken op henzelf, 

hun gezin of hun woning. Sommige bewoners, die zich door de professionals in 
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de steek gelaten voelen, kunnen onder dergelijke omstandigheden het recht in 

eigen had nemen door het plegen van eigenrichting. Hoewel cynisch wantrouwen 

van bewoners onder bepaalde omstandigheden dus toch wel gepaard kan gaan 

met informele sociale controle, gebeurt dat soms op manieren die niet legitiem 

zijn en ook niet effectief bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid en veilig-

heid van de buurt. 

Anders dan het cynisch wantrouwen van de professionals in bewoners 

doet vermoeden, hebben de professionals geen onbereidwillige maar een be-

reidwillige houding ten aanzien van het optreden tegen overlast en criminaliteit 

- juist omdat zij dit optreden van bewoners niet kunnen verwachten. Uiteraard 

kunnen zij formeel bewoners niet de rug niet toekeren. Hun functie vereist dat 

zij verantwoordelijkheid dragen voor een leefbare en veilige woonomgeving in 

de achterstandswijken waarin zij werkzaam zijn. Uit ons onderzoek is echter ge-

bleken dat de professionals bewoners ook niet de rug willen toekeren. Zij er-

kennen dat waar bewoners niet in staat zijn om op te treden tegen overlast en 

criminaliteit of dat slechts kunnen op een illegitieme en ineffectieve manier, zij 

als professionals zelf aan zet zijn. Anders dan het gezond wantrouwen tussen 

de professionals zou doen vermoeden, tonen zij zich niet afwachtend maar juist 

strijdvaardig.  Zij blijven volhouden met hun inspanningen voor een gezamenlij-

ke aanpak van overlast en criminaliteit. Sommigen gaan daarbij tijdelijk over tot 

eigenmachtig optreden en wisselen bijvoorbeeld ‘onder de tafel’ privacygevoe-

lige informatie uit over ‘moeilijke gevallen’. Zij voelen zich daartoe gerechtigd op 

grond van de gedeelde verwachting dat alleen op deze manier tijdig effectieve 

controle kan worden uitgeoefend. Een andere reden dat de professionals zich 

daartoe gerechtigd voelen, is hun gedeelde verwachting dat zij concentraties van 

moeilijke gevallen in ‘slechte’ straten zullen kunnen ‘verdunnen’ door met de 

uitgewisselde informatie inschrijvingen voor vrijgekomen woningen in slechte 

straten af te wijzen.

9.3  Nuanceren van theorie

In deze paragraaf brengen we drie theoretische nuanceringen aan in onze uitwer-

king van de collectieve weerbaarheidstheorie en doen we enkele aanbevelingen 

voor vervolgonderzoek naar het proces van versterking van collectieve weerbaar-

heid.  

We hebben aangenomen dat voor de vorming van vertrouwen, verwach-

tingen over legitimiteit zwaarder wegen naarmate het wantrouwen toeneemt, en 

dat omgekeerd verwachtingen over effectiviteit zwaarder wegen naarmate het 

vertrouwen toeneemt. Dit zou betekenen dat mensen die een cynisch wantrou-

wen koesteren zich vooral druk maken over de illegitimiteit van sociale controle 

en tijdens gesprekken uit zichzelf niet of nauwelijks zouden praten over de inef-

fectiviteit ervan. Al wordt deze aanname over de twee aspecten van vertrouwen 

in grote lijnen ondersteund door de bevindingen van onderzoek, toch is geble-

ken dat bij het cynisch wantrouwen van bewoners in professionals de aspecten 

van legitimiteit en effectiviteit op elkaar ingrijpen. Bewoners spreken vaak expli-

ciet de verwachting uit dat het optreden tegen overlast en criminaliteit slechts 

effectief kan zijn als professionals hun bevoegdheden volledig benutten. Hun 

verwachtingen van wat bij de uitoefening van formele sociale controle passend 

en noodzakelijk is, hangen zodoende nauw samen met hun verwachtingen van 

wat doeltreffend is. Het verdient aanbeveling om bij vervolgonderzoek nadruk-

kelijker rekening te houden met dit verband.

In theorie zijn de door ons onderscheiden vertrouwensvormen - cynisch 

wantrouwen, gezond wantrouwen en vertrouwen - toegeschreven aan collectie-

ven: het collectief van bewoners dat samen een buurt vormt en het collectief van 

professionals dat samen een team vormt bij de ontwikkeling van interventies ter 

verbetering van leefbaarheid en veiligheid. Uit ons onderzoek blijkt echter dat 

vertrouwensvormen niet alleen aan collectieven van bewoners en professionals 

kunnen worden toegeschreven, maar ook aan subgroepen die binnen die col-

lectieven bestaan. Ondanks dat overwegend cynisch wantrouwen bestaat tussen 

bewoners die samen een buurt vormen, blijkt dat sommige ‘groepjes bewoners’ 

in die buurt wèl vertrouwen in elkaar hebben en elkaar ook bijstaan in de uitoe-

fening van informele sociale controle op voorvallen van overlast en criminaliteit 

in de buurt. Deze bewoners komen voor elkaar op en grijpen in bij voorvallen 

die inbreuk maken op de leefbaarheid of veiligheid van personen, gezinnen, 

woningen of de directe leefomgeving. Gelet op deze bevinding is het van belang 

om verder te onderzoeken in hoeverre de verschillende vertrouwensvormen op 

de verschillende niveaus elkaar beïnvloeden en wat daarvan de gevolgen zijn 

voor de uitoefening van sociale controle op overlast en criminaliteit. 

In ons onderzoek stelden we enkele veiligheidsinterventies centraal 

en gingen we na in hoeverre professionals gezamenlijk formele sociale controle 

uitoefenden. We wilden vaststellen in hoeverre het vertrouwen van bewoners in 

deze professionals als geheel veranderde door de acties die de professionals 

bij wijze van veiligheidsinterventies gezamenlijk ondernamen. Uit de resultaten 

van ons onderzoek blijkt echter dat die acties door bewoners minder goed wor-

den opgemerkt dan de acties die professionals afzonderlijk ondernemen in het 

kader van hun eigen, kenmerkende taken en verantwoordelijkheden. Bij gevolg 

kan het vertrouwen van bewoners in afzonderlijke professionals toenemen, ter-



240 Een kwestie van vertrouwen 241 Conclusie

wijl het wantrouwen tegenover de professionals als geheel onverminderd blijft 

voortbestaan. Kortom, het vertrouwen van bewoners in professionals als geheel 

kan niet zonder meer gelijk worden gesteld aan het vertrouwen van bewoners in 

één afzonderlijke professional. Vervolgonderzoek is nodig om uit te maken hoe 

het vertrouwen in professionals als geheel zich verhoudt tot het vertrouwen in 

afzonderlijke professionals. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden 

dat het hebben van ‘vertrouwen in’ een professional niet hoeft samen te gaan 

met het denken te kunnen ‘vertrouwen op’ een instelling
2
. Tijdens het veldon-

derzoek is gebleken dat bewoners een goed vertrouwen kunnen hebben in pro-

fessionals maar een gezond of cynisch wantrouwen kunnen koesteren tegenover 

de instellingen waarvoor die professionals werkzaam zijn. Zo hadden bewoners 

van een buurt bijvoorbeeld veel vertrouwen in de overlastconsulent die zich ont-

vankelijk opstelde, bij hen thuis kwam en kordaat optrad tegen een vervelende 

buurman. Tegelijkertijd bleken deze bewoners een gezond wantrouwen te heb-

ben tegenover de woningbouwcorporatie die op grote afstand van hun dagelijks 

leven op een voor hen teleurstellende wijze de woningen in de buurt beheerde. 

9.4  Een moeizaam en traag proces: lessen voor de beleidspraktijk 

Uit metingen van de ‘Leefbarometer’  (Leidelmeijer et al. 2011), blijkt dat de 

leefbaarheid van de veertig ‘krachtwijken’ zich tussen 2008 en 1010 relatief gun-

stig heeft ontwikkeld. Waar de leefbaarheid in andere wijken geen verdere ver-

betering (‘stagnatie’) laat zien, is de leefbaarheid van de aandachtswijken over 

het geheel genomen (iets) verbeterd. De Arnhemse ‘krachtwijken’ behoren lan-

delijk tot de ‘positieve uitschieters’. Van alle 40 ‘krachtwijken’ laat Malburgen 

de meeste verbetering van de leefbaarheid zien, direct gevolgd door de wijk 

Klarendal die op de tweede plaats komt. Ook in Presikhaaf (16e plaats) is de 

leefbaarheid toegenomen. Alleen in de wijk het Arnhemse Broek (25e plaats) is 

de leefbaarheid er (iets) op achteruit gegaan. 

Cruciaal is echter of de verbeteringen van de leefbaarheid feitelijk te 

danken zijn aan de fysieke investeringen (in stenen) en sociale investeringen 

(in mensen) van het ‘krachtwijkenbeleid’. De onderzoekers verklaren de verbe-

tering van de leefbaarheid voornamelijk uit veranderingen van de woningvoor-

raad, de bevolkingssamenstelling en de kwaliteit van de publieke ruimte in de 

wijk en concluderen dat dit ‘een aanwijzing is voor succesvol (fysiek) beleid’. Zij 

worden daarin voor een deel gesteund door Wittebrood en Permentier (2011) 

2  Naar: Noordegraaf-Eelens et al. 2010.

die vaststellen dat herstructurering en verkoop van sociale huurwoningen een 

aantoonbaar gunstig effect hebben gehad op de leefbaarheid en veiligheid van 

de wijk. Andere fysieke investeringen zoals de aanleg van meer groen en van 

sport- en speelvoorzieningen blijken niet of nauwelijks effect te hebben gehad. 

Over de effecten van sociale investeringen in ‘krachtwijken’ - zoals de inzet van 

straatcoaches of ‘Achter de voordeur’-projecten - doen Wittebrood en Permen-

tier geen uitspraak omdat ze die niet hebben onderzocht. 

Marlet et al. (2009) hebben wel onderzoek gedaan naar de effecten van 

sociale investeringen van woningbouwcorporaties op de leefbaarheid (gedefini-

eerd als ‘overlast, onveiligheid en verloedering’). Hun onderzoek heeft echter 

niet alleen betrekking op de sociale investeringen van woningbouwcorporaties 

in de ‘krachtwijken’ maar op de aanpak in alle Nederlandse (probleem)wijken. In 

het rapport ‘De baat op straat’ (idem) concluderen de onderzoekers dat de effec-

tiviteit van sociale investeringen van woningbouwcorporaties in deze wijken niet 

is aangetoond. Zulke investeringen hebben geen meetbaar effect op de mate 

van overlast, onveiligheid en verloedering in de wijk. De onderzoekers kunnen 

echter niet uitsluiten dat zo’n effect later (‘vertraagd’) alsnog zal optreden of dat 

er buiten de onderzochte effecten nog andere positieve opbrengsten zijn. Des-

ondanks adviseren zij de woningbouwcorporaties het voortaan te laten bij fysiek 

investeringen zoals de herstructurering van wijken, het (groot) onderhoud van 

gebouwen en de verkoop van de sociale huurwoningen waarvan wordt veronder-

steld dat ze bewezen effectief zijn.

Opvallend aan de metingen van de ‘Leefbarometer’ is dat daar waar 

de leefbaarheid van de veertig ‘krachtwijken’ over het geheel genomen (iets) is 

toegenomen, de veiligheid er juist (iets) verder op achteruit is gegaan. En dat 

ondanks de interventies die de instellingen gezamenlijk hebben ontwikkeld en 

uitgevoerd om ook de veiligheid in de ‘krachtwijken’ te verbeteren. Net als ten 

aanzien van de leefbaarheid is ook met betrekking tot de veiligheid het beeld 

van de Arnhemse ‘krachtwijken’ relatief gunstig. Zo zien we in Malburgen en het 

Arnhemse Broek een (lichte) toename van de veiligheid, maar is de veiligheid in 

Klarendal en Presikhaaf juist (iets) afgenomen.

Onze realistische evaluatie van vier interventies in Arnhemse achterstandswij-

ken kan verklaren waarom de verbetering van de veiligheid in de ‘krachtwijken’ 

over het geheel genomen achterblijft bij die van de leefbaarheid. Voor verbe-

tering van de leefbaarheid en veiligheid is versterking van de collectieve weer-

baarheid vereist. Om de collectieve weerbaarheid te versterken, dient wantrou-

wen van bewoners te worden weggenomen en vertrouwen te worden gewonnen. 

Vertrouwenswinst zou kunnen worden geboekt door middel van interventies die 
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voor bewoners zichtbaar en merkbaar effect sorteren. Optreden tegen overlast is 

gemakkelijker en laat ook sneller resultaat zien dan optreden tegen criminaliteit. 

Schoon en heel maken, gaat gemakkelijker dan bewoners een gevoel van vei-

ligheid geven. Uit ons onderzoek blijkt ook dat vertrouwen van bewoners door 

middel van interventies slechts moeizaam gewonnen kan worden en veel tijd zal 

vergen. Voor het meten van een verbetering van de leefbaarheid met de gelijk-

namige monitor is een periode van twee jaar (2008-1010) misschien voldoende, 

maar voor het meten van een verbetering van de veiligheid is die periode zeker 

te kort. 

Beleidsimplicaties

Het winnen van vertrouwen van bewoners in achterstandswijken blijkt een moei-

zaam en traag proces te zijn, dat moeizamer en trager verloopt naarmate de bij 

de uitvoering van interventies betrokken professionals elkaar onderling wantrou-

wen. Van de interventies die zij in ‘krachtwijken’ en andere achterstandswijken 

uitvoeren, zijn dan - zeker op de korte termijn - geen wonderen te verwachten. 

Dit geeft ons aanleiding tot het bijstellen van onze verwachtingen van wat lo-

kale instellingen en organisaties kunnen bewerkstelligen met hun pogingen tot 

versterking van de collectieve weerbaarheid van bewoners van achterstands-

buurten. Het versterken van collectieve weerbaarheid is een opgave die veel 

tijd, moeite, doorzettingskracht en vasthoudendheid zal vergen. Wij kunnen ons 

daarom niet vinden in de conclusie van het eerder genoemde rapport - De baat 

op straat - dat interventies ‘zinloos’ zijn en dat sociale investeringen daarom als 

‘weggegooid geld’ kunnen worden beschouwd, en dat woningbouwcorporaties 

zich voortaan weer beter zouden moeten beperkten tot fysieke investeringen - 

het ‘stapelen van stenen’. Wij denken dat uit ons onderzoek lering kan worden 

getrokken om het winnen van vertrouwen een minder moeizaam en traag proces 

te maken. Afsluitend bespreken we daarom drie implicaties van ons onderzoek 

die van praktisch belang kunnen zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van inter-

venties ter versterking van collectieve weerbaarheid (zie ook Walberg, Verwer en 

De Haan 2010). 

De eerste implicatie is dat interventies niet uitsluitend gericht zouden 

moeten worden op degenen die langdurig en stelselmatig overlastgevend en cri-

mineel gedrag vertonen. Het verdient aanbeveling om ook aandacht te besteden 

aan hen die het direct met dit gedrag te stellen hebben. Het gaat er immers om 

hun vertrouwen te winnen en hen in staat te stellen om zelf een bijdrage te leve-

ren aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt. Om dat 

te bereiken moet er bij de uitvoering van interventies voor worden gezorgd dat 

bewoners zelf ervaren dat er door professionals actie wordt ondernomen. Het 

betekent concreet dat bewoners op de hoogte moeten worden gehouden van 

de inspanningen die professionals gezamenlijk leveren. Bewoners moeten deze 

inspanningen bovendien niet zien als het genezen van een kwaal die voorkomen 

had kunnen worden. Bewoners die veelvuldig met het stelselmatig overlastge-

vend en crimineel gedrag van anderen te stellen hebben, nemen het de pro-

fessionals kwalijk dat die hun buurt als het ‘afvalputje  van de stad’ gebruiken. 

Zolang zij menen dat professionals niet bereid of in staat zijn om te voorkomen 

dat er concentraties van moeilijke gevallen in achterstandsbuurten ontstaan, is 

gezond wantrouwen daarom wellicht het hoogst haalbare. In deze buurten blijft 

de collectieve weerbaarheid zwak - ongeacht de energie waarmee professionals 

samenwerken aan de ontwikkeling en uitvoering van interventies ter verbetering 

van leefbaarheid en veiligheid.  

De tweede implicatie is dat samenwerkende professionals van verschil-

lende instellingen stilzwijgende bedoelingen en verwachtingen van de interven-

tie voortaan hardop zouden moeten uitspreken. We hebben geconstateerd dat 

in beleidsdocumenten niet of nauwelijks expliciete veronderstellingen worden 

geformuleerd over 1) wat de oorzaken zijn van het veiligheidsprobleem dat moet 

worden aangepakt, en 2) waarom de interventie deze oorzaken kan wegnemen of 

verminderen. Bovendien staat in de beschikbare documentatie zelden vermeld 

wie (welke professionals) dat zou moeten doen. 

 Het ontbreken van deze veronderstellingen komt de samenwerking 

tussen professionals niet ten goede. We hebben geconstateerd dat er tussen 

professionals een gezond wantrouwen ontstaat wanneer er uiteenlopende op-

vattingen bestaan over wie waarom welke vorm van formele sociale controle zou 

moeten uitoefenen. Gezond wantrouwen frustreert de samenwerking en beperkt 

daarmee de werkzaamheid van een interventie, wanneer onuitgesproken en mis-

plaatste verwachtingen van elkaar leiden tot afwachtendheid. Zolang professio-

nals niet in staat zijn om - in de ogen van bewoners tijdig en doeltreffend - tot 

formele sociale controle te komen, kan het vertrouwen van bewoners niet wor-

den gewonnen. 

 Anders gezegd, het is van essentieel belang dat professionals een inter-

ventie beginnen en afronden met vertrouwen in elkaar. Het is daarom zaak dat zij 

het bij aanvang eens zijn over wat het probleem is, wat de oorzaken van dat pro-

bleem zijn, met welke middelen of instrumenten die oorzaken moeten worden 

weggenomen, en wie hiervoor de aangewezen persoon is. Omdat professionals 

soms snel in en uit een interventie stappen, ontbreekt het bij de samenwerken-

de professionals vaak aan collectief geheugen. Alleen als nieuwe professionals 

worden ‘ingewijd’, wordt voorkomen dat er onuitgesproken en misplaatste ver-

wachtingen ontstaan. Het verdient daarom de aanbeveling om deze - gezamen-
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lijk geformuleerde - bedoelingen en verwachtingen schriftelijk vast te leggen en 

te  zorgen voor een gedegen overdracht wanneer deelnemende professionals 

van functie wisselen. 

De derde implicatie is dat sociale investeringen in onderlinge samen-

hang moeten worden gezien als een ‘programma van interventies en maatrege-

len’. Investeren in leefbaarheid en veiligheid werkt niet als een waaier van inter-

venties over buurten en wijken wordt gelegd en tal van interventies gelijktijdig 

worden uitgevoerd. Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid 

dat verschillende interventies elkaars effecten kunnen versterken of verzwak-

ken. Voor het investeren in de leefbaarheid en veiligheid van achterstandswij-

ken verdient het daarom aanbeveling een slim programma van interventies te 

ontwikkelen dat van die mogelijkheden optimaal gebruik maakt. De gedachte 

is dat een effectieve aanpak van overlast en criminaliteit een programma van 

interventies vereist dat qua samenhang tussen de interventies en de volgorde 

waarin zij worden uitgevoerd, is afgestemd op de mate van vertrouwen in de 

buurt. Dit betekent dat moet worden uitgegaan van de vorm van het vertrouwen 

dat bewoners hebben in professionals en in elkaar, en dat de samenhang tussen 

interventies en de volgorde waarin zij worden uitgevoerd een logica heeft die 

niet straffeloos kan worden genegeerd. In buurten waar weinig vertrouwen is zul-

len niet alleen meer maar ook andere interventies nodig zijn dan in buurten met 

een gunstiger uitgangspositie. Idealiter versterkt iedere volgende interventie de 

effecten waarin de voorgaande interventie heeft geresulteerd. 
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Nederland kent vele tientallen buurten waarvan de bewoners onvoldoende 

 in staat zijn om zich te weer te stellen tegen aantasting van leefbaarheid  

en veiligheid. Met een veelheid van interventies wordt geprobeerd daarin  
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