
  

Sus-teams  
 
 
Een Sus-team bestaat uit ervaren, sociale en verbaal sterke 
particuliere (horeca)beveiligers die het uitgaanspubliek 
vroegtijdig sussen, corrigeren en wijzen op de (gedrag)regels. 
De Sus-teams worden vooral ingezet op hotspots. Een Sus-team 
signaleert misstanden en weet deze snel en op een vriendelijke 
maar effectieve wijze te voorkomen of te verhelpen. Als het 
advies van het Sus-team genegeerd wordt, of bij constatering 
van een misdrijf, wordt melding gemaakt bij de politie.   
 

DOEL EN DOELGROEP 

Sus-teams richten zich op uitgaanspubliek dat overlast-gevend en norm-

overschrijdend gedrag (dreigt te) vertonen. Iedereen die voor overlast zorgt, wordt 

aangesproken. 

 

Het doel is om een veilige uitgaansomgeving te creëren en de veiligheidsbeleving te 

verbeteren door overlast in een uitgaansgebied (openbare ruimte) tijdens het 

uitgaan vroegtijdig en gericht aan te pakken. 

 

WAAROM WERKT HET 

Het voordeel van de Sus-teams is dat ze kunnen sussen zodat situaties niet uit de 

hand lopen. De veronderstelling is dat door een verhoogde pakkans en het 

vroegtijdig sussen, corrigeren en aandacht vragen, potentiële daders minder snel tot 

het plegen van delicten overgaan. Sus-teams maken het uitgaanspubliek vroegtijdig 

bewust van het overlast-gevende karakter van hun gedrag. Op die manier werken ze 

aanvullend op en ter ondersteuning van de politie. 

 

PROBLEEM EN CONTEXT 

Voor de volgende problemen kan het Sus-team worden ingezet:  

• Er zijn te weinig beschikbare toezichthouders om de orde in het uitgaansleven te 

handhaven, of de inzet van de reguliere toezichthouders werkt escalerend. 

• Bewoners en horeca ondervinden steeds meer overlast tijdens uitgaansavonden. 

Het uitgaanspubliek is bijvoorbeeld al dronken als ze uitgaan, veroorzaakt 

overlast (wildplassen, geluidsoverlast, baldadigheid) en gedraagt zich agressief 

op straat en in de horeca. 

• Er zijn extra ogen en oren nodig om misdrijven te signaleren. 

 

Sus-teams worden doorgaans ingezet op: 

• Hotspots: doorgaans de drukste horecastraten en/of de aan- en afvoerroutes 

naar het uitgaansgebied. 

• Gedurende de vrijdag- en zaterdagnacht, en/of rond (eventuele) uiterste 

toegangstijden en sluitingstijden (piekdrukte).  

• Tijdens evenementen of feesten waar meer overlast en agressie dan normaal 

worden verwacht (bijv. de introductietijd in studentensteden). 

 

De inzet van Sus-teams is vooral geschikt voor grote en/of onoverzichtelijke 

uitgaansgebieden.  

 

TOEPASSING EN UITVOERING 

 

Betrokken partijen en hun rol  

• Gemeente: de gemeenteraad (evenals de lokale driehoek) moet het eens 

zijn met inzet van particuliere beveiliging in de openbare ruimte. 

• Politie: de politie verzorgt de briefing van het Sus-team, stuurt het team 

aan en begeleidt het. 

• Particuliere beveiliging: vormt het Sus-team.  

• Horeca & gemeente: financiering van de inzet van de Sus-teams. In sommige 

gevallen betaalt de gemeente 100 procent (bijvoorbeeld in de testfase), in 

andere gevallen worden de kosten 50–50 verdeeld over horeca en gemeente.  

 

Fasering 

1. Draagvlak voor Sus-teams vinden bij betrokken partijen (horeca, gemeente, 

politie). 

2. Instemming van gemeenteraad en lokale driehoek over de inzet van 

particuliere beveiliging in het openbare domein. 



 
 

CCV Infosheet pagina 

Sus-teams 2-3 

  
versie  

September 2017  

3. Opstellen van het plan van aanpak, inclusief de momenten (dagen/tijden) 

van de inzet bepalen. Kostenverdeling bepalen tussen horeca en gemeente. 

4. Offertetraject uitzetten bij particuliere beveiligingsbedrijven met affiniteit 

met uitgaanspubliek en bekendheid met de lokale problematiek. 

5. Voorbereiding: afstemming tussen politie, BOA’s en particulier 

beveiligingsbedrijf, protocollen ontwikkelen voor melding en opvolging. 

6. Communicatie naar uitgaanspubliek en horecaondernemers over Sus-teams. 

0-meting uitvoeren voor de evaluatie. 

7. Invoeren van Sus-teams. 

8. Evaluatie van Sus-teams.  

 

Personele inzet en andere kosten 

Het Sus-team bestaat doorgaans uit twee of drie personen per team. Het Sus-team 

heeft contact met de politie via een portofoon of via de horecatelefoon. Het Sus-

team is uiterlijk herkenbaar als toezichthouder, niet zijnde politie (bijvoorbeeld 

door een gekleurd hesje te dragen). 

 

De kosten voor een Sus-team op jaarbasis, uitgaande van de inzet van vier personen 

gedurende twee nachten per week, zijn ongeveer €80.000 tot €95.000. In Delft 

wordt bijvoorbeeld €65.000 op jaarbasis uitgetrokken voor de inzet van het Sus-team 

tijdens uitgaansavonden en bepaalde evenementen. De kosten zijn sterk afhankelijk 

van het aantal personen dat ingezet wordt en het aantal uren dat het Sus-team 

actief is.  

 

Vaak financieren de horeca en gemeente gezamenlijk het Sus-team (50/50), mits de 

horeca hiervoor openstaat. 

 

Hulpmiddelen en instructies  

Meer praktische informatie over Sus-teams voor de politie staat in het instrument 

‘Aanpak Uitgaansgeweld’ op Politie Kennisnet. 

 

Aandachtspunten  

• In 2004 heeft de toenmalige minister van Justitie een aantal vereisten 

opgesteld over de inzet van particuliere beveiliging in het publieke domein 

voor toezichthoudende taken. Deze voorwaarden staan in een brief aan de 

Tweede Kamer (paragraaf 2.1) op de website van de Rijksoverheid.  

• Een Sus-team heeft geen extra bevoegdheden. Het kan het uitgaanspubliek 

niet dwingen iets te doen.  

• In Haarlem nam het aantal geweldsincidenten in het horecagebied af tijdens 

de inzet van de Sus-teams. Echter, in de buitengebieden nam de 

hoeveelheid overlast toe. Dit lijkt te duiden op een verplaatsingseffect.   

• In de beginfase moet er overeenstemming zijn tussen alle betrokken 

partijen, gemeentebestuur, OM, politie en horeca, dat particuliere 

beveiligers in het openbare domein toezicht houden, signaleren en sussend 

optreden.  

• Daarnaast moet men het eens worden of het Sus-team ook de horeca 

binnentreedt als daar sprake is van overlast of strafbaar gedrag. Ga na wat 

wenselijk en mogelijk is. 

• Politie, horeca en gemeentebestuur moeten openstaan voor de inzet van 

particuliere beveiliging in het openbare domein. Bovendien moet er een 

goede relatie zijn tussen politie en de beveiligers, aangezien de beveiligers 

onder de verantwoordelijkheid staan van de politie. 

• Het is raadzaam voor Sus-teams om, naast hun reguliere opleiding, 

aanvullende informatie te krijgen over effecten van alcohol en drugs op het 

gedrag van uitgaanspubliek. Zo hebben Utrechtse horecabeveiligers de 

horeca-app op hun smartphone met praktische informatie. Daarnaast heeft 

het Trimbos-instituut een training over omgaan met agressieve personen die 

onder invloed zijn van alcohol en drugs. 

• De Sus-teams opereren onder de verantwoordelijkheid van de politie. 

Bovendien moeten de leden van de Sus-teams gediplomeerd beveiliger zijn. 

Het Sus-team moet herkenbaar zijn als toezichthouder, niet als politie.  

 

Aanvullende maatregelen 

• Gedragsregels in het uitgaansleven. Deze regels vormen de basis voor het 

Sus-team om mensen op aan te spreken. Deze gedragsregels moeten 

gedragen worden door de horeca.  

• Politietoezicht om in te grijpen als situaties niet meer te sussen zijn en uit 

de hand lopen, en om boetes uit te delen bij overtreding van de APV. Bij 

escalatie draagt het Sus-team de taken over aan de politie.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32124/kst-28684-28.html
https://hetccv.nl/onderwerpen/gemeentelijke-handhavers/praktijkvoorbeelden/evaluatie-handhavingsactie-veilig-uitgaan-haarlem/
https://www.trimbos.nl/producten-en-diensten/trainingen/training/?event=3
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/openbare-orde-team/
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• Sluitingstijdenbeleid: heldere afspraken over de sluitingstijden van de 

horeca. De tijden waarop het Sus-team wordt ingezet, moeten hierop 

worden afgestemd. Rond sluitingstijd is er doorgaans vaker sprake van 

overlast en overtredingen. 

• Horecatelefoon: de communicatie tussen het Sus-team en de politie kan 

plaatsvinden via de horecatelefoon. Dit is een rechtstreekse telefoonlijn 

tussen horeca en/of beveiligers en politie zonder tussenkomst van een 

meldkamer. 

• Alcoholbeleid: mocht het aanspreken van uitgaanspubliek op verboden 

alcoholgebruik op straat tot de taken van de Sus-teams behoren, dan is 

ondersteunend beleid op gebied van alcoholmatiging van belang.  

• Predictive profiling: ook wel ‘gedragsprofilering genoemd’, zorgt ervoor dat 

toezichthouders afwijkend en verdacht gedrag sneller signaleren, waardoor 

overlast-gevend en strafbaar gedrag in onder andere het uitgaansleven 

voorkomen worden.  

 

Maatregel wordt toegepast in… 

Het Sus-team werd of wordt onder andere ingezet in de gemeenten Noordwijk, 

Vlaardingen, Renesse, Goes, Woerden, Roermond, Enschede en Haarlem. Variatie in 

de uitvoering is mogelijk. Het basisprincipe, particuliere horecabeveiligers die 

toezicht houden in het openbare domein onder verantwoordelijkheid van de politie, 

is echter overal hetzelfde. 

 

RESULTATEN 

 

Effect in de praktijk 

In 2015 is in Vlaardingen de inzet van het Sus-team geëvalueerd. Aanleiding was de 

terugloop van het aantal bezoekers van het uitgaansgebied. Een van de 

verbeterpunten in de uitvoering was de uitwisseling van gegevens tussen de 

horecaondernemers en de Sus-teams.  

 

In Delft is het Sus-team in 2013 geëvalueerd. Hieruit bleek dat op basis van de cijfers 

over geweld en vernieling geen directe conclusies getrokken kunnen worden over het 

functioneren van het Sus-team. De veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek is 

echter sterk gestegen. De meerderheid van de respondenten (uitgaanspubliek, 

ondernemers, bewoners) vindt bovendien dat het Sus-team bijdraagt aan de 

veiligheid in het uitgaansgebied. Horeca en politie zijn positief over het Sus-team. 

 

In Haarlem is de inzet van de Sus-teams eind 2012 geëvalueerd. Hieruit bleek dat 

tijdens de inzet van de Sus-teams het aantal geweldsincidenten in het horecagebied 

over het algemeen afnam. Echter, de overlast in het buitengebied nam toe; dat lijkt 

te duiden op een verplaatsingseffect. Alle betrokkenen zijn positief over de Sus-

teams.   

 

Hoe kun je het effect meten?  

Meet het effect door te evalueren:  

• Het aantal incidenten in het uitgaansleven voor en tijdens inzet van het Sus-

team, zoals: geluidsoverlast, wildplassen, alcohol op straat, baldadigheid, 

vernieling, vechten, diefstal, ordeverstoring in de horeca, geen of een vals 

identiteitsbewijs. 

• Het aantal boetes voor overtreding van de APV voor en tijdens inzet van het 

Sus-team. 

• Het aantal aanhoudingen wegens strafbaar gedrag voor en tijdens inzet van 

het Sus-team. 

• Verbeteringen in de samenwerking tussen politie en particuliere beveiligers. 

• De veiligheidsgevoelens van uitgaanspubliek, horecapersoneel, bewoners en 

politie voor en tijdens de inzet van het Sus-team. 

 

MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE  

De grens tussen het private en het publieke domein vervaagt. Steeds meer 

gemeenten zetten particuliere beveiliging in het openbare domein in, in aanvulling 

op het toezicht door de politie. Lokaal is er vaak veel discussie over 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit betekent in de praktijk dat sommige 

gemeenten samenwerken met particuliere beveiligers, terwijl andere gemeenten het 

toezicht exclusief voorbehouden aan BOA’s en politie. Zie ook het standpunt van 

Koninklijke Horeca Nederland op hun website.  

 

https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/sluitingstijdenbeleid/
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/horecatelefoon/
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/predictive-profiling/
https://hetccv.nl/onderwerpen/uitgaansgeweld/praktijkvoorbeelden/evaluatie-susteam-gemeente-delft/
https://hetccv.nl/onderwerpen/gemeentelijke-handhavers/praktijkvoorbeelden/evaluatie-handhavingsactie-veilig-uitgaan-haarlem/
http://www.khn.nl/kvo-uitgaansgebieden/randvoorwaarden-particulier-toezicht-in-het-publieke-domein

