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In de Haagse binnenstad zijn bedrijven 
zoals juweliers een populair doelwit 
voor overvallers / foto: Inge van Mill.

 rEpOrTAgE  donkere dagen offensief zet overvallers in de schijnwerpers 

regio Haaglan den 
zweert biJ pers oons-
gericHte aanpa k 



>>

door paul kattestaart
de auteur werkt als journalist bij kEPCom Creatieve Communicatie.

 J
e staat achter de toonbank een klant te helpen. opeens 
komt er een jongeman binnen, zet een mes op je keel 
en doet een greep in de kassa. Voordat je van de schrik 
bekomen bent, is hij alweer weg, net als de bankbiljetten.  

 Minstens de helft van de winkelovervallen gebeurt 
 volgens deze hit and runmethode. de dader ontkomt en de 
onder nemer loopt, behalve de financiële en materiële schade, 
vaak ook forse psychische schade op.

afroomkluizen
een goede maatregel tegen dit soort overvallen is een afroom
kluis. dit is een stevig stalen kastje, waarin de winkelier  
alle biljetten stopt die hij niet als wisselgeld nodig heeft.  
Het wordt bij de kassa, maar uit het zicht van bezoekers,  
aan gebracht. de gemeente den Haag installeerde tijdens het 
donkere dagen offensief gratis vijfhonderd afroomkluizen bij 
ondernemers in de stad. dat gebeurde in de vijf winkelgebie
den waar de meeste overvallen plaatsvinden: de binnenstad 
en de omgeving rondom de Fahrenheitstraat, Jan Luykenlaan, 
de Leyweg en Paul krugerlaan. Ze gingen naar de bedrijven die 
bij de overvallers het meest populair zijn: (avond)supermark
ten, restaurants, tabakwinkels, banken, juweliers, slijterijen, 
apotheken/drogisterijen en videotheken. 

Bedrijfsleven

de meeste overvallen vinden plaats in 
de winter, vooral in de maanden voor 
de feestdagen. om het aantal terug te 
dringen, startte de overheid in 2010 het 
donkere dagen offensief, dat loopt van 
1 oktober tot 30 april. gemeenten mogen 
het op hun eigen manier invullen. in 
den Haag hebben gemeente, openbaar 
ministerie, politie en andere partners 
maatregelen genomen die ook na de 
donkere dagen doorlopen. “Criminelen 
stoppen niet op 1 mei, wij ook niet.” 
het volgende offensief staat alweer 
voorde deur.
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Voor de verstrekking stelde de gemeente drie voorwaarden:
1.  de kluis wordt niet afgegeven maar opgehangen.  

dit gebeurt door mensen van de Haeghe Groep, sociale  
dienstverleners, die hiervoor speciaal zijn opgeleid. 

2.  op de winkeldeur komt een sticker die vermeldt dat in 
de winkel een afroomkluis in gebruik is. 

3.  de ondernemer tekent een verklaring dat hij de kluis   
volgens de bijgeleverde instructies gebruikt.

‘door persoonlijke 
bezoeken ontdekten 
we dat ondernemers 
wel degelijk belang-
stelling hebben  
voor veiligheid’

de afroomkluizen waren slechts een van de acties die 
den Haag nam in het kader van het donkere dagen offensief. 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie, ingegeven door de 
taskforce overvallen, startte dit landelijke initiatief in 2010 
om het aantal overvallen in de wintermaanden terug te 
 dringen en het oplossingspercentage te verhogen. den Haag 
pikte het op in het ketenoverleg, een samenwerkingsverband 
van gemeente, politie, openbaar Ministerie en reclassering 
nederland. de politie Haaglanden maakte vervolgens een 
 probleemanalyse, als uitgangspunt voor verdere acties.  
In de regio Haaglanden worden gemiddeld veertien overvallen 
per maand gepleegd. daarvan vindt zo’n 60 procent plaats 

 tijdens de donkere dagen, vooral in oktober, november 
en december, en dan met name ’s avonds en op vrijdagen. 
Van de 130 winkelgebieden in de regio zijn er zeven aan
gemerkt als hot area: naast de vijf in den Haag, gaat het 
om het stadshart Zoetermeer en debinnenstad van delft. 
op basis van de analyse nam elke partner eigen maatregelen.

teleurstellend
de gemeente den Haag koos voor drie acties, vertelt Paul  
van Min, projectleider van zowel het keurmerk Veilig 
ondernemen (kVo) als het donkere dagen offensief in 
de stad. “eerst nodigden we, namens gemeente, politie, 
kamer van koop handel en het Hoofdbedrijfschap detail
handel, de onder nemers uit de vijf winkelgebieden uit voor 
een voorlichtingsavond. de opkomst was teleurstellend. 
er gingen 1500 uitnodigingen de deur uit en er kwamen 
 ongeveer honderd mensen van zo’n 35 bedrijven.” naast 
 voorlichting van de ketenpartners over het donkere dagen 
offensief, kregen de aanwezigen ook de mogelijkheid zich 
op te geven voor een gratis overvaltraining. “daar konden ze 
leren hoe je een overval kunt voorkomen, hoe je je het beste 
gedraagt als het je overkomt, maar ook hoe je daarna de draad 
weer oppakt. Inmiddels zijn er tien trainingen geweest, met 
in totaal 160 deelnemers.” de tweede actie betrof de afroom
kluizen, waarvoor een  preventiemedewerker van de gemeente 
bij de ondernemers langsging. “bijkomend voordeel van die 
persoonlijke bezoeken”, zegt Van Min, “is dat we zo ontdekten 
dat ondernemers wel degelijk belangstelling hebben voor 
 veiligheid. natuurlijk moet je komen als hij tijd heeft en begrip 
tonen als hij tussendoor een klant moet helpen. Maar dan 
heeft hij ook zeker  interesse in de Vkbregeling (Veiligheid 
kleine bedrijven – red.), het kVo, een afroomkluis en een 
 overvaltraining.”
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gepaard gaan met letsel, pakt het twisterteam en de 
bovenregionale recherche op. de wijkbureaus houden zich 
vooral bezig met de veelplegers en gelegenheidsovervallers 
die doorgaans alleen opereren. Zij plegen verreweg de meeste 
overvallen: 73 procent.

de politie Haaglanden neemt eveneens preventieve maat
regelen die passen in het donkere dagen offensief. behalve 
voorlichten tijdens de bijeenkomsten met de ketenpartners, 
raadt de politie ondernemers ook aan een pinautomaat te 
nemen, beveiligingscamera’s en een burenbelsysteem te 
installeren en deel te nemen aan het kVo.

‘we zetten 
bijvoorbeeld ook 
automatische 
nummerplaat  
registratie in’

daarnaast onderneemt het korps acties om zijn zogeheten 
‘heterdaadkracht’ te vergroten. Ze variëren van extra 
 surveillances tot het stimuleren van de burgerparticipatie 
na een overval. salemink: “dat betekent buurtonderzoek, 
getuigen oproepen, beelden van overvallers tonen op 
 billboards en internet, oproepen verspreiden via twitter, 
 smsalerts en burgernet. Maar we zetten bijvoorbeeld ook 
automatische nummerplaat registratie in. door voertuig
gegevens van  verdachte overvallers in te voeren in een 
 database, willen we meer zicht krijgen op verplaatsingen  

‘de straatstewards 
hebben dezelfde 
bevoegdheden als 
jij en ik’ 

de derde actie was de inzet van meer geüniformeerde 
 surveillanten in de vorm van ‘straatstewards’. dit zijn speciaal 
geselecteerde medewerkers van beveiligingsbedrijven die 
samen of in kleine groepjes ‘overduidelijk’ aanwezig zijn in 
de risicogebieden. Zij staan in direct contact met de politie, 
door wie ze vooraf goed zijn gebrieft. “Hun inzet heeft perfect 
gewerkt. niet alleen bij winkeldiefstallen, maar ook bij 
 zakkenrollerij, vechtpartijen en het doorgeven van verdachte 
 situaties”, blikt Van Min terug. “de straatstewards hebben 
dezelfde bevoegdheden als jij en ik, maar als ze een verdachte 
aanhouden, hoeven ze maar te bellen en binnen drie minuten 
is de politie erbij.”

veelplegers
ook de politie is goed te spreken over de straatstewards. 
“Ze zijn een welkome aanvulling op de overige maatregelen”, 
zegt nico salemink, projectleider overvallen van de politie 
Haaglanden. Vanwege de grote impact die een overval heeft 
op zowel het slachtoffer als de mensen eromheen, heeft dit 
korps de aanpak van overvallen in juni 2010 benoemd tot 
 korpsprioriteit. de politie heeft het donkere dagen offensief 
ondergebracht in het ‘Plan van aanpak overvallen’, dat niet 
alleen de winterperiode, maar het hele jaar omvat. Het Plan 
van aanpak onderscheidt vier categorieën overvallen. de twee 
zwaarste, die door professionals worden gepleegd en die >>
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‘we uiten ons medeleven, 
de mensen kunnen 
hun verhaal kwijt en 
 vragen stellen’

Verder werkt de politie Haaglanden, in aanloop naar het 
 volgende donkere dagen offensief, aan een update en 
 doorontwikkeling van het Plan van aanpak. “naast overvallen 
hebben we nog drie korpsprioriteiten: jeugdcriminaliteit, 
 veelplegers en woninginbraken. We gaan, samen met 
onze partners, deze aanpak op alle vier onze prioriteiten 
 toepassen.”

preventie overvallen team
de gemeente den Haag is evenmin met de maatregelen 
gestopt na het donkere dagen offensief 20102011. Zo is 
het aanbieden van afroomkluizen en overvaltrainingen 
vanaf 1 mei doorgegaan, ook buiten de vijf winkelgebieden 
(de teller staat inmiddels op duizend kluizen), maar dan 
 zonder financiële steun van het ministerie. de gemeente 
denHaag klopt voor het donkere dagen offensief 20112012 
opnieuw aan bij het ministerie.

dat doet ze voor twee nieuwe maatregelen, legt Paul van Min 
uit. “ten eerste voor ons Preventie overvallen team, het Pot. 
sinds oktober 2010 bezoek ik met een collega, namens de 
 burgemeester, ieder slachtoffer van een overval in den Haag, 
zowel ondernemers als inwoners. We uiten ons medeleven, 
de mensen kunnen hun verhaal kwijt en vragen stellen. 
Wij geven advies en vertellen bijvoorbeeld over het bureau 

van verdachten of hun aanwezigheid in de buurt van  
een overval.”

bij vergroting van de heterdaadkracht speelt ook de meld
kamer een grote rol. die neemt de regie in handen vanaf het 
moment dat een overval gemeld wordt, tot de alarmering 
van de juiste afdelingen en andere wijkbureaus en de aan
sturing van de eenheden op straat. “We hebben hiervoor 
het drieringensysteem ingevoerd”, vertelt salemink. 
bij  iedere overval zorgt de meldkamer ervoor dat zoveel 
mogelijk politie de straat opgaat, waarbij een groep zich 
naar de plaats delict spoedt, een groep de omliggende 
 straten in de gaten houdt en een groep in een nog grotere 
straal de uitvalswegen controleert. erboven vliegt een 
 helikopter. “Ja, bij elke overval, ook in een woning, halen 
we echt alles uit de kast.”

persoonsgericHte aanpak
Wat de daders betreft, zweert de politie Haaglanden bij een 
 persoonsgerichte aanpak, in nauwe samenwerking met de 
ketenpartners. “Uit een lijst met 237 geweldplegers hebben 
we 22 jongeren geselecteerd die veroordeeld zijn voor een 
geweldsdelict en onder de zorg van de reclassering staan. 
Zij werden een jaar lang wekelijks bezocht door een reclas
seringsambtenaar en een wijkagent. Met die gesprekken 
proberen we te voorkomen dat ze weer in de fout gaan.” 
salemink is ervan overtuigd dat de persoonsgerichte aanpak 
essentieel is om het aantal overvallen terug te dringen. 
“naar mijn gevoel is het de rode draad in ons succes.”
Politie en partners willen de persoonsgerichte aanpak dan 
ook verbreden, van overvallers naar jonge inbrekers, straat
rovers en leden van criminele jeugdgroepen die in de regio 
Haaglanden actief zijn. 
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slachtofferhulp, maken de overvallen ondernemers attent 
op de diverse subsidiemogelijkheden en bieden assistentie 
bij het papierwerk. Vaak zijn de ondernemers die naast en 
tegenover de overvallen winkelier zijn gevestigd, door het 
 incident ook meer ‘preventierijp’ dan voordien. Wij schakelen 
dan het Pot in, dat bestaat uit zes gepensioneerde medewer
kers die geselecteerd zijn op communicatieve vaardigheden. 
Zij gaan langs bij die buren en vragen of ze een checklist 
mogen doornemen over de veiligheid in hun winkel. Zo 
 kweken ze ook bij hen interesse voor een afroomkluis, 
 overvaltraining, Vkbregeling en dergelijke.”

geïntegreerde beveiliging
den Haag vraagt ook dekking voor het project Geïntegreerde 
beveiliging. “Ieder grootwinkelbedrijf in de binnenstad heeft 
eigen beveiligers. In overleg met de bedrijfsleiders van die 
grootwinkelbedrijven is het idee ontstaan om die beveiligers 
te laten rouleren. dat voorkomt bedrijfsblindheid. tijdens de 
wandeling van de ene naar de andere winkel stralen ze autori
teit uit, geven hun ogen de kost en blijven alert, omdat hun 
werk afwisselender wordt. alleen is in de tussentijd wel een 
extra beveiliger nodig voor die grootwinkelbedrijven. daarvoor 
hopen we op financiële steun van het ministerie.” dat het 
donkere dagen offensief resultaat heeft, staat voor zowel 
salemink als Van Min buiten kijf. alleen in welke mate ze 
 precies aan de extra maatregelen zijn toe te schrijven, vinden 
ze moeilijker te zeggen. de politie heeft wel een lijstje over 
de eerste helft van dit jaar (zie kader). Van Min: “Hoeveel 
 overvallen heb je voorkomen? Hoeveel criminelen laten zich 
afschrikken door een sticker? In elk geval zijn het de resultaten 
van de inspanningen van alle partners samen.” <<

resultaten

enkele resultaten politie Haaglanden 
januarijuni 2011
•	 	68	overvallen,	30	minder	dan	in	

dezelfde periode 2010
•	 	aantal	overvallen	op	ondernemers	

gedaald van 32 naar 21
•	 	aantal	overvallen	op	horecaonder

nemingen met 9 gelijk gebleven
•	46	overvallers	aangehouden
•		25	procent	van	de	overvallen	

 opgehelderd.
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