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Dit document legt stapsgewijs uit hoe u een veiligheidsanalyse binnen de 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) uitvoert. Een gedegen veiligheidsanalyse is 
essentieel om het succes van KVU-project aan het einde van de rit te kunnen bepalen: 
wat is het effect geweest? Over het algemeen beschouwt een projectleider KVU het 
doen van een analyse vaak als een zware beproeving. Om deze veronderstelling weg te 
nemen, biedt het CCV hier een laagdrempelig en gebruikersvriendelijk instrument aan: 
het is lean & mean van opzet zonder concessies te doen aan de kwaliteit van de 
analyse. 
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INLEIDING 
De navolgende hoofdstukken beschrijven stap voor stap hoe u de KVU-veiligheidsanalyse kunt 

uitvoeren. U bent als projectleider verantwoordelijk voorde juiste inzet van dit analyse-instrument. 

Dit instrument biedt diverse (keuze)mogelijkheden om het toepasbaar te maken voor uw eigen 

lokale situatie. Afhankelijk van de veronderstelde problematiek, financiële mogelijkheden, 

personele beschikbaarheid, e.d. bepaalt u in overleg met de projectgroep welke gegevens van 

belang zijn om een goede analyse van het uitgaansgebied te maken.  

 

De veiligheidsanalyse in relatie tot het instrument KVU 

De veiligheidsanalyse is de tweede stap van het instrument KVU. Het komt na de intentieverklaring 

en gaat vooraf aan het plan van aanpak.  

http://www.hetccv.nl/instrumenten/Kwaliteitsmeter+Veilig+Uitgaan/index?filter=Stappenplan  

STAPPENPLAN 

De veiligheidsanalyse bestaat uit de volgende stappen: 
 
Stap 1: Beschrijving gebied  
De veiligheidsanalyse begint met een beknopte beschrijving van het KVU-gebied aan de 
hand van enkele kengetallen en andersoortige relevante gegevens. Deze schets fungeert 
als achtergrondinformatie bij de eigenlijke meting.   
 
Stap 2: Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek brengt de objectieve en subjectieve gegevens in kaart, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. Hiervoor gebruikt de projectgroep KVU een combinatie van 
de volgende bronnen: 
 
1. Politiecijfers (aangiftecijfers, incidenten, meldingen en sfeermutaties)   
2. Veiligheidsmonitor gemeente 
3. Schouw openbaar uitgaansgebied(en) 
4. Enquête uitgaanspubliek 
5. Enquête horecaondernemers 
6. Enquête bewoners in uitgaansgebied 
7. Interviews met sleutelfiguren (kwalitatief) 
8. Brandweergegevens 
9. Kwantitatieve gegevens van derden 
10. Observaties tijdens het uitgaan  
 
Voor een goede analyse is het van belang om zoveel mogelijk bronnen te gebruiken. Om 
redenen van kosten, tijdsinvestering en de grootte van het uitgaansgebied is het voor te 
stellen dat de projectgroep daarin een keuze maakt. Het advies is om te zorgen voor 
een juiste mix: politiecijfers, monitorgegevens, een schouw door het uitgaansgebied en 
het verspreiden van enquêtes onder het uitgaanspubliek, de horecaondernemers en de 
bewoners mogen dan eigenlijk niet ontbreken (bron 1 t/m 6).  
 
Stap 3: Resultaat bronnenonderzoek bepalen 
Het bronnenonderzoek heeft een diversiteit aan kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 
opgeleverd. Het is in deze stap de kunst om de verschillende gegevens van een juiste 
interpretatie te voorzien om zo tot logische conclusies te komen.  
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Stap 4: Opleveren veiligheidsanalyse 
Als laatste stap levert de projectgroep KVU de rapportage van de veiligheidanalyse op. 
De rapportage komt zowel met conclusies per individuele bron als de conclusies die zijn 
te maken over het geheel van gebruikte bronnen. Tot slot noemt de rapportage de 
aanbevelingen. 
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STAP 1: BESCHRIJVING GEBIED 
 
De veiligheidsanalyse begint met een beknopte beschrijving van het KVU-gebied aan de 
hand van enkele kengetallen en andersoortige relevante gegevens. Deze schets fungeert 
als achtergrondinformatie bij de eigenlijke meting.  
 
 Welk gebied (welke straten en wat zijn de buitengrenzen, infrastructuur, 

bereikbaarheid).  
 Bestemming gebied (functies zoals openbaar vervoer, winkels, warenhuizen, 

horeca, markt, parkeergarages en –terreinen, e.d.); 
 Omvang bedrijvigheid (aantal gevestigde (horeca)bedrijven); 
 Aard bedrijvigheid (type horeca en andere uitgaansgerelateerde bedrijven); 
 Gemiddelde bedrijfsgrootte (maximaal aantal bezoekers); 
 
Bij het bepalen van het uitgaansgebied heeft het de voorkeur om te kiezen voor een 
ruimere begrenzing. Als achteraf blijkt dat bij de nulmeting een te klein te gebied is 
genomen, dan is – na uitbreiding van het uitgaansgebied – een vergelijking over 
meerdere jaren lastiger te bepalen. In de praktijk blijkt namelijk dat het KVU-gebied 
met de jaren wordt opgetrokken. Ook de directe omgeving rondom het uitgaansgebied 
wordt dan bijvoorbeeld in de analyse meegenomen.  
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STAP 2: BRONNENONDERZOEK 
 
Het bronnenonderzoek brengt de objectieve en subjectieve gegevens in kaart, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. Hiervoor gebruikt de projectgroep KVU een combinatie van 
de volgende bronnen: 
 
1. Politiecijfers 
2. Veiligheidsmonitor gemeente 
3. Schouw openbaar uitgaansgebied(en) 
4. Vragenlijst uitgaanspubliek 
5. Vragenlijst horecaondernemers 
6. Interviews met sleutelfiguren (kwalitatief) 
7. Vragenlijst bewoners in uitgaansgebied 
8. Brandweergegevens 
9. Kwantitatieve gegevens van derden 
10. Observaties tijdens het uitgaan  
 

 BRON 1: POLITIECIJFERS 

Op basis van politiecijfers wordt duidelijk wat de geregistreerde criminaliteit en 
overlast is in een KVU-gebied. Het is van belang vooraf te bepalen welke gegevens er 
boven tafel moeten komen; bijvoorbeeld cijfers over mishandeling, openlijke 
geweldpleging, bedreiging,  vernieling, alcohol- en drugsoverlast, zakkenrollerij, 
bedreiging, overlast door dronkenschap, overlast door (groepen) jongeren, etc.   
 
In de praktijk blijkt dat de politie niet altijd de gevraagde informatie levert. Men geeft 
bijvoorbeeld aan het niet te kunnen vanwege gebrek aan capaciteit of het geleverde 
voldoet niet aan de verwachting. Om het KVU-proces op dit onderdeel soepeler te laten 
verlopen, is het CCV in gesprek gegaan met een aantal analisten uit diverse 
politieregio’s. De input uit dit gesprek heeft model gestaan voor de hier genoemde 
randvoorwaarden en het format uit bijlage 2. Hierdoor kunt u komen tot het juiste 
overzicht van politiecijfers waarmee u de veiligheidsanalyse binnen de KVU 
completeert. 
 
Hoe nu aan het werk? Maak een persoon verantwoordelijk om de cijfers op te vragen, 
bijvoorbeeld de projectleider KVU. Breng in kaart wat u als projectleider wilt 
ontvangen; welke type incidenten, over welke jaren, op welke dag, op welk tijdstip. 
Welke vragen wilt u beantwoord zien? Bespreek vervolgens met uw contactpersoon bij 
de politie (medewerker afdeling onderzoek & statistiek, analist, GIDS-beheerder, 
beleidsadviseur) wat feitelijk mogelijk is en wie de uiteindelijke rapportage opstelt.  
 

Basis Voorziening Handhaving (BVH): de bron voor politiecijfers 

Bij het ophalen van  cijfers uit politiesystemen is de Basis Voorziening Handhaving (BVH) de 

belangrijke bron. Binnen de BVH worden bijvoorbeeld meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt 

en incidenten afgehandeld. BVH informatie wordt ontsloten in GIDS en/of COGNOS - het 

managementinformatiesysteem van de politie. Vanuit GIDS / COGNOS kunnen gegevens – indien 

daarvoor wordt gekozen – een spade dieper worden geanalyseerd met programma’s als Analysis 

Studio, PowerPlay, Reportnet en Brains. Op die manier worden netto-cijfers verkregen. Op deze 

manier kunnen bijvoorbeeld dubbeltellingen worden vermeden. Als puur en alleen vanuit GIDS / 
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COGNOS wordt gewerkt zijn dat bruto-cijfers. Meerdere registraties kunnen dan verwijzen naar 

hetzelfde incident.  

 

Bruto-cijfers zijn minder onderhevig aan de invloed van de onderzoeker/analist dan netto-cijfers. 

Hierdoor zijn bruto-cijfers beter vergelijkbaar met andere perioden en andere gebieden. Netto-

cijfers zijn, vanwege de ontdubbeling van registraties, in een aantal opzichten wel 

waarheidsgetrouwer. Het aanleveren van bruto- en/of netto-cijfers is afhankelijk van de wensen 

van de opdrachtgever en de capaciteit van de opdrachtnemer. Het genereren van bruto-cijfers 

kost de politie minder tijd dan het genereren van netto-cijfers.  

 
Hieronder staan enkele randvoorwaarden om de politiecijfers eerder, nauwkeuriger en 
vollediger boven tafel krijgen: 
 Benadruk het belang van de veiligheidsanalyse, binnen de diverse niveaus: zowel op 

ambtelijk als bestuurlijk niveau, zowel naar uitvoerders als leidinggevenden / 
managers, zowel naar horecaondernemers als betrokken professionals. Zo kan 
rugdekking door een burgemeester of districtschef eraan bijdragen dat de politie 
het inzichtelijk krijgen van de cijfers prioriteit geeft. 

 Bepaal vooraf welke cijfermatige incidentgegevens u van het uitgaansgebied boven 
tafel wilt krijgen (welke vragen wilt u beantwoord zien?). U geeft hierbij uw wensen 
aan ten aanzien van de volgende dimensies:  

o incidentklasse (in bijlage 1 staat een overzicht van incidenten 
geselecteerd vanuit de maatschappelijke klassen uit de BVH),   

o locatie (bijv. de markt en de kerkstraat),  
o periode (maand),  
o dag (bijv. enkel uitgaansavonden), 
o en tijdstip (bijv. tijdstip na 21.00 uur tot 07.00 uur). 

 Vervolgens bepaalt u op welk detailniveau u de politiecijfers aangeleverd wilt 
krijgen (ofwel op welk detailniveau de rapportage dient te worden opgesteld). 
Bijvoorbeeld: 
 Uitgaansgebied als geheel, over de afgelopen 3 jaren 
 Straatniveau in uitgaansgebied (bijvoorbeeld om een top-10 van straten samen 
te  stellen ), over de afgelopen 3 jaren 
 Maand 
 Dag van de week  
 Tijdstip in uren  
 Combinatie van dagen en tijdstippen 

 Ga tot slot na of uw wensenlijst feitelijk gerealiseerd kan worden en maak een 
planning. Geef aan voor welke datum u de cijfers wilt ontvangen. En spreek af wie 
de rapportage van de politiecijfers opstelt. 

 Optioneel: bij veel politiekorpsen worden ook sfeermutaties in het uitgaansgebied 
bijgehouden, waarvan een samenvatting een goede aanvulling is op de cijfers. 

 
Het is aan te raden om de cijfers over het basisjaar en de voorgaande twee jaren in 
kaart te brengen. Dit brengt eventuele trends en ontwikkelingen in kaart. Om hier de 
vinger aan de pols te houden is het verstandig om vervolgens de cijfers ieder jaar op te 
vragen, te analyseren en te verwerken in een rapportage. Daardoor krijgt de 
projectgroep KVU en andere gremia (zoals het gemeentebestuur) meer inzicht in de 
resultaten van de diverse inspanningen: in hoeverre wordt aan de doelen voldaan? 
 



 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

versie 1.0 

pagina 9/66 

Om het aanleveren van politiecijfers te bevorderen kunt u gebruik maken van het 
format in bijlage 2. In dit format wordt uitgegaan van de overkoepelende term 
incidenten. Hierbij is geen verdere opdeling gemaakt in meldingen, misdrijven, 
overtredingen en bekeuringen. Het is een lokale keuze om dit onderscheid er alsnog in 
aan te brengen. Dit kan er wel voor zorgen dat één incident meerdere keren naar voren 
komt. Bijvoorbeeld iemand maakt melding van een bedreiging en doet vervolgens 
aangifte (zie ook de uitleg over bruto- en netto-cijfers in het kader ‘Basis Voorziening 
Handhaving’). 
 

Bekeuringen: maak een aparte selectie 

Het systeem voor bekeuringen werkt niet met de indeling in maatschappelijke klassen. Als u 

besluit om het aantal bekeuringen in de rapportage op te nemen is het aan te bevelen deze apart 

te benoemen. In overleg met de politiemedewerker kan bijvoorbeeld de onderstaande selectie 

gemaakt worden: 

 Alcohol verkeer 

 Parkeerverboden op borden 

 Parkeren 

 Plaatselijke verordening 

 WvSr baldadigheid 

 WvSr dronkenschap 

 WvSr niet voldoen aan identificatieplicht 

 WvSr valse naam 

 

Analyse naar reikwijdte 

In deze toelichting op de politiecijfers en het format in bijlage 2 wordt ervan uitgegaan dat 

politiecijfers tot op het niveau van de maatschappelijke klassen in kaart worden gebracht (het 4de 

niveau van het INP1, laagste aggregatieniveau). Het is ook mogelijk om de politiecijfers in kaart te 

brengen op het 3e niveau, naar reikwijdte. In Friesland is daar ervaring mee: 

 De cijfers worden per kwartaal aangeleverd, tot twee jaar terug. 

 Het gaat daarbij alleen om ‘misdrijven’, deze zijn feitelijk te achterhalen (geen ruis). 

Meldingen, overtredingen en bekeuringen worden op een andere wijze in kaart gebracht 

 De wijk of wijken waarin het uitgaansgebied zich bevindt, wordt als geheel meegenomen in 

de analyse.  

 De misdrijven worden gesorteerd per ‘avond’ (van 18.00 tot 0.00) en ‘nacht’ (van 0.00 tot 

6.00). Een verdere uitsplitsing is te maken als er opvallende zaken uit de cijfers zijn op te 

maken. 

 De uitgaansgerelateerde misdrijven zijn:  

o Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.2.3) 

o Moord, doodslag (1.4.2) 

o Openlijk geweld (persoon) (1.4.3) 

o Bedreiging (1.4.4) 

o Mishandeling (1.4.5) 

o Straatroof (1.4.6) 

o Drugs- / drankoverlast (2.1.1) 

o Vernieling cq. Zaakbeschadiging (2.2.1) 

                                                   
1 Na de invoer van GIDS is het INP (Informatiemodel Nederlandse Politie) ontwikkeld. Hieruit is een zogenoemd 

tabellenboek voortgekomen, waarin de verschillende begrippendefinities zijn opgenomen.  
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o Drugshandel (3.1.1) 

 

Het voordeel van deze werkwijze is dat op een relatief snelle wijze de cijfers worden verkregen. 

Daardoor worden cijfers niet jaarlijks, maar per kwartaal in beeld gebracht.  

 

Meldingen 

De meldingen worden apart in kaart gebracht. De gegevens worden vanuit het registratiesysteem 

van de meldkamer gehaald. De gegevens zijn per dag of dagdeel opvraagbaar. Bij meldingen moet 

wel de kanttekening geplaatst worden dat deze niet altijd overeenkomstig zijn met de 

werkelijkheid. Als er bijvoorbeeld vier keer een melding voor geluidsoverlast wordt gedaan, kan 

dat een en het zelfde incident zijn. Dit zou als 1 melding geregistreerd moeten worden, maar 

gebeurt in de praktijk niet.  

 

Overtredingen en bekeuringen 

In Leeuwarden worden de overtredingen bepaald aan de hand van het aantal bekeuringen. Deze 

zijn terug te brengen tot op straatniveau en kunnen per week bepaald worden. De cijfers worden 

gepresenteerd als jaarcijfers en men werkt met een aantal vaste feitcodes. 

 

BRON 2: VEILIGHEIDSMONITOR GEMEENTE 

Wanneer een gemeente ook beschikt over gegevens uit de lokale (veiligheids)monitor is 
het raadzaam deze als aanvulling te gebruiken op de politiecijfers. Deze monitor 
verschaft namelijk informatie over het slachtofferschap en/of de veiligheidsbeleving 
van bewoners op een bruikbaar analyseniveau (straat, buurt, gebied). De monitor is een 
goede aanvulling op de politiecijfers omdat deze informatie geeft over de zogenaamde 
black box - de gegevens waar geen aangifte over wordt gedaan en die dus niet bekend 
zijn bij de politie.  
 
Als de gemeente beschikt over gegevens die buiten de monitor om zijn verzameld, 
bijvoorbeeld een enquête centrumgebied, dan is het aan te bevelen ook dergelijke 
bronnen in de analyse mee te nemen.  
 

De Integrale Veiligheidsmonitor (IVm) 

Gemeenten die de veiligheid willen monitoren kunnen gebruikmaken van de Integrale 

Veiligheidsmonitor (IVm). De IVm is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, 

leefbaarheid en slachtofferschap. Ook besteedt de IVm aandacht aan buurtproblemen, 

aangiftegedrag, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het 

gemeentelijke veiligheidsbeleid. In de IVm staan diverse vragen die betrekking hebben op het 

thema “veilig uitgaan”. Mensen die in een uitgaansgebied wonen krijgen vragen voorgelegd over 

bijvoorbeeld ‘overlast door horecagelegenheden’, ‘bedreiging’, ‘drugsoverlast’ en ‘dronken 

mensen op straat’. De IVm besteed verder veel aandacht aan ‘slachtofferschap’. Er is bijvoorbeeld 

een optie waarbij mensen kunnen aangeven of zij zijn bestolen in een ‘café, bar, disco of 

restaurant’.  

 

Bron: http://www.veiligheidsmonitor.nl/ 

 

De Nachtmonitor Amsterdam 
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In Amsterdam is de zogenaamde Nachtmonitor uitgevoerd. Het is een initiatief van Isis van der 

Wel, de Nachtburgemeester van Amsterdam. De resultaten van deze monitor “verschaffen inzicht 

in de belevingswereld van het uitgaanspubliek van Mokum”, aldus de Nachtburgemeester. Het 

geeft antwoord op vragen als: Wie gaat er uit in onze hoofdstad? Waar gaat men naar toe? Hoe 

ervaart men het uitgaansleven? Voelt men zich veilig? Voelt men zich vrij?  

 

Bron: http://www.n8burgemeester.nl/nachtmonitor2011.pdf  

BRON 3: SCHOUW 

Het doel van een schouw is om tijdens een rondgang door het uitgaansgebied de 
(zichtbare) problemen te inventariseren. De groep die schouwt, zoekt naar fysieke 
sporen van specifieke problemen of naar risico’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om sporen 
van criminaliteit en vandalisme, vervuiling, achterstallig beheer, standplaatsen taxi’s, 
verkeersonveiligheid of brandveiligheid. Ook de staat van de verlichting, het openbaar 
groen en het straatmeubilair controleert de groep. Verder benoemen ze fysieke sporen 
die van invloed kunnen zijn op de veiligheidsbeleving. 
 
Iedereen kan zelf een schouw organiseren, maar deze krijgt extra waarde als 
verschillende partijen samen de schouw uitvoeren. Door verschillende partners (o.a. 
bewoners, ondernemers, politie, brandweer, opbouwwerkers, beheerders openbare 
ruimte) te betrekken, bekijkt iedere deelnemer de problematiek vanuit zijn of haar 
invalshoek. De samenwerking kan leiden tot nieuwe en mogelijk ook snellere 
oplossingen.  
 

Veiligheidsschouwen in Kleur  

Een variant is ‘Veiligheidsschouwen in Kleur’. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen 

schouwen een gebied en geven op de kaart aan in hoeverre een probleem voorkomt. Met kleuren 

geven de schouwers de ernst van het probleem aan. Op de Wallen in Amsterdam is deze 

systematiek toegepast. Bewoners en ondernemers gingen op verschillende momenten van de dag 

(ook ’s nachts) de straat op om overlast door drugs en prostitutie in kaart te brengen. Deze aanpak 

maakt het mogelijk om per gracht, steeg, pleintje of straat aan te geven wat er op het gebied van 

overlast écht speelt. Dit vormt een goede basis voor het nemen van passende maatregelen. 

 

Bron: http://www.centrum.amsterdam.nl/wonen_en/veiligheid/actieprogramma/veiligheidsschouwen  

 
Om tijdens de schouw de verschillende zaken op te schrijven, kunt u gebruik maken van 
het format in bijlage 3. 
 

BRON 4: VRAGENLIJST UITGAANSPUBLIEK 

Het bevragen van het uitgaanspubliek draagt bij aan het verscherpen van het 
veiligheidsbeeld van het uitgaansgebied. Dit vraagt wel om een zorgvuldige 
voorbereiding, met name daar waar uitgaanders face-to-face bevraagd worden. Bepaal 
dus vooraf hoe u de uitgaanders wilt benaderen en de omvang van de steekproef. 
 
Methode van dataverzameling 
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Dataverzameling bij de uitgaanders kan op verschillende manieren plaatsvinden. De 
handleiding “Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs” van het Trimbos-instituut (2008)2 stelt 
enkele methoden voor: 
 Vragenlijst met retourenvelop aan uitgaanders meegeven. 
 Vragenlijst afnemen tijdens het uitgaan door enquêteur (mondeling of schriftelijk). 
 Vragenlijst afnemen tijdens het uitgaan met behulp van laptop of tablet. 
 Korte vragenlijst afnemen tijdens het uitgaan en langere vragenlijst op een later 

moment afnemen (schriftelijk, telefonisch of e-mail). 
 Adresgegevens noteren van uitgaanders en later vragenlijst afnemen (schriftelijk, 

telefonisch of e-mail). 
 
Aan iedere methode kleven voor- en nadelen. Het uitdelen van vragenlijsten kost 
relatief weinig, maar de respons is vaak laag. Het voordeel van direct enquêteren is dat 
de respons vaak hoog is. Het nadeel is dat het uitgaanscircuit een onrustige omgeving is 
voor onderzoek. Een goede voorbereiding is dan ook noodzakelijk. In de gemeente 
Harderwijk is ervaring opgedaan met een tussenvorm. Enquêteurs hebben in de 
horecalocaties vragenlijsten uitgedeeld en blijven in het zicht staan. De enquêtes zijn 
na een half uur weer opgehaald. Verder is het van belang om de enquête niet na 1.00 
uur af te nemen. De kans op onzinnige antwoorden neemt dan namelijk toe. 
 
Steekproef 
Bepaal de omvang van de doelgroep en streef naar een goede verhouding tussen jongens 
en meisjes en tussen verschillende leeftijdsgroepen. Het is verder aan te raden de 
enquête goed te verdelen over de verschillende uitgaansgelegenheden.  
 
Tips & tricks bij het direct enquêteren 
Als u besluit de vragenlijsten in of nabij de horecagelegenheid af te nemen, is het zaak 
dat u zich goed voorbereidt. Hieronder staan enkele tips & tricks genoemd. Deze 
inzichten zijn afkomstig uit “Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs” van het Trimbos-
instituut (2008) en de ervaringen van TeamAlert.3 
 
 Zorg voor een relatief korte vragenlijst (max. 5 minuten). 
 Maak duidelijk aan de respondent wat de vragenlijst behelst en hoe lang het 

afnemen ervan duurt. 
 Neem bij voorkeur minimaal 200 vragenlijsten af.  
 Geef de respondent een kleine beloning of verloot een prijs, bijvoorbeeld een 

gadget, VIP-kaartjes voor een festival. 
 Informeer – indien mogelijk – de horeca-eigenaren dat er geënquêteerd wordt. 
 Informeer de politie en/of andere toezichthouders en laat hen stand-by staan 

(zonder dat ze opzichtig aanwezig zijn). 
 Stem de enquêteurs af op het uitgaanspubliek; dus jongeren nemen enquêtes af en 

kennen de belevingswereld van de geënquêteerde (peer-to-peer).  
 

Criteria enquêteurs 

                                                   
2 Meer informatie over de “Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs” is te vinden via de website van het Centrum Veilig en 

Gezond Uitgaan, een initiatief van het CCV en het Trimbos-instituut: 

http://www.veiligengezonduitgaan.nl/article/Scanner-Uitgaan%2C-Alcohol-en-Drugs.html 
3 De stichting TeamAlert houdt zich bezig met jongerencommunicatie op het gebied van verkeersveiligheid. Het 

bijzondere is dat het ook jongeren zijn die deze organisatie runnen. TeamAlert is o.a. bekend van de BOB-campagne en 

heeft veel ervaring met het bevragen van jongeren tijdens het uitgaan. 
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 Leeftijd is niet teveel afwijkend van de doelgroep 

 Minimaal MBO-niveau, HBO-niveau heeft de voorkeur 

 Enthousiasme 

 Daadkracht uitstralen 

 Niet verlegen zijn 

 Kleding overeenkomstig de doelgroep 

 

Bron:” Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs” van het Trimbos-instituut (2008) 

 
 
 Houd in uw achterhoofd dat het uitgaanspubliek per definitie niet zit te wachten op 

een enquête. De kunst is dus om het als enquêteur zo goed mogelijk te brengen: het 
moet uiteindelijk leuk zijn om mee te doen. 

 Neem de enquête in principe af aan het begin van de stapavond plaatsvinden. Maar: 
indien het bijvoorbeeld een zonnige dag is geweest en jongeren zijn om 14.00 uur al 
begonnen met drinken, is het aan te bevelen de enquêtes eerder af te nemen. 

 Zorg voor een duidelijke briefing naar de enquêteurs tijdens een 
instructiebijeenkomst.  

 Neem een stand in met projectinformatie. Bij de BOB-campagne wordt daar gebruik 
van gemaakt.  

 

Vragenlijst uitgaanspubliek: zelf doen of uitbesteden 

Het verzamelen van gegevens onder het uitgaanspubliek vraagt om een gedegen voorbereiding, 

uitvoering en verwerking. Het is aan de projectgroep om te bepalen in hoeverre dit met eigen 

menskracht uit te voeren is. Het is namelijk ook mogelijk om deze activiteit (of onderdelen 

daarvan) uit te besteden aan bijvoorbeeld een onderzoeksbureau of organisatie met ervaring op 

het gebied van jongeren.  

 
In bijlage 4 staat een voorbeeld van een vragenlijst voor het uitgaanspubliek. Als u 
ervoor kiest om direct te enquêteren, kunt u de vragenlijst eventueel inkorten. Het is 
ook mogelijk om dit format meer toe te spitsen op de eigen lokale uitgaanspraktijk.  
 

Het Trimbos-instituut: de samenwerkingspartner van het CCV bij veilig én gezond uitgaan 

Het Trimbos-instituut en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) zijn een 

samenwerkingsverband aangegaan onder de naam Centrum Veilig en Gezond Uitgaan (CVGU). Doel 

van deze samenwerking is om lokale beleidsmakers- en uitvoerders te ondersteunen om 

uitgaansproblemen zowel vanuit veiligheids- als gezondheidsperspectief aan te pakken.  

 

Het CCV richt zich meer op het veiligheidsperspectief; het Trimbos-instituut benaderd het vanuit 

het gezondheidsperspectief (gedrag, middelen, gezondheid en jeugd). Het Trimbos-instituut is een 

kennisinstituut dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. 

Hun verworven kennis passen ze toe in de praktijk van professionals in de geestelijke 

gezondheidszorg en de verslavingszorg. Meer over het Trimbos-instituut leest u in deze online 

brochure. 

 

Het Trimbos-instituut is in te huren voor het uitvoeren van bronnenonderzoek en heeft een 

trainingaanbod (bv. verwerken en analyseren van bronnenonderzoek of interviewtechnieken). Hier 

vindt u een overzicht van overige producten gericht op het uitgaanscircuit. U kunt denken aan 
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trainingen gericht op horecapersoneel, politie, beveiliging, EHBO, coffeeshopeigenaren en 

paracommerciële horeca.  

 

Veiligheidsproblemen door drank- en drugsgebruik 

Veiligheidsproblemen als vandalisme, overlast en geweld in uitgaansgebieden kunnen veroorzaakt 

worden door overmatig alcohol- en drugsgebruik. Tegelijkertijd leidt overmatig alcohol- en 

drugsgebruik tot gezondheidsproblemen, zoals een verhoogd risico op verslaving, 

hersenbeschadiging en ontwikkelingsachterstand. Het is daarom verstandig om in de analysefase 

ook vragen op deze onderwerpen mee te nemen en te verwerken in het plan van aanpak. Dit komt 

uiteindelijk in de uitgaansgebieden de veiligheid en de volksgezondheid ten goede.  

Meer informatie: 

 http://www.veiligengezonduitgaan.nl/ 

 http://www.loketgezondleven.nl 

 http://www.hnt-info.eu (internationaal) 

 

BRON 5: VRAGENLIJST HORECAONDERNEMERS 

Naast het uitgaanspubliek kunt u ook de horecaondernemers enquêteren. Het is 
raadzaam om deze enquête door de politie onder de aandacht te brengen van de 
horeca: bijvoorbeeld de wijkagent bezorgt de enquête persoonlijk bij 
horecaondernemers en haalt deze na enige tijd weer op. Het is ook mogelijk dat een 
horecaondernemer de enquête uitzet bij zijn collega’s en dat de wijkagent deze 
vervolgens weer ophaalt. De ervaring is dat inzet van de politie de respons aanzienlijk 
verhoogt (soms 100% score). Een andere manier is om de wijkagent een 
herinneringsfunctie te geven: de politie fungeert dan niet als ‘postbode’, maar na een 
positief contact met de horecaondernemer herinnert hij/zij de ondernemer nog even 
om de enquête in te leveren.  
 
In bijlage 5 staat een format “vragenlijst horecaondernemers”. Dit is een 
standaardvragenlijst waarin ruimte is om zelf nog enkele specifieke vragen te stellen die 
passen binnen eigen lokale aspecten.  
 

BRON 6: VRAGENLIJST BEWONERS IN UITGAANSGEBIED 

Meestal zijn er ook bewoners aanwezig in het KVU-gebied en kunnen zij ook antwoorden 
geven op veiligheidskwesties. Als er veel uitgaansgerelateerde klachten zijn, is het 
bijvoorbeeld goed om een bewonersenquête uit te voeren. 
 
In bijlage 6 staat een format dat u kunt gebruiken voor het opstellen van een vragenlijst 
voor bewoners. Ook dit format past u gemakkelijk aan aan de eigen lokale situatie. 
 

BRON 7: INTERVIEWS MET SLEUTELFIGUREN (KWALITATIEF) 

Naast het gebruik van kwantitatieve gegevens, is het goed om ook kwalitatieve 
informatie te verzamelen. Het interviewen van sleutelfiguren kan hiervoor een goede 
optie zijn. Sleutelpersonen zijn in dit kader bijvoorbeeld: de wijkagent, 
horecaondernemers, horecapersoneel, uitgaanspubliek, bewoner, jongerenwerkers, 
personeel van de eerste hulp, beveiligingsmedewerkers, buitengewoon 
opsporingsambtenaar (o.a. toezichthouders of stadswachten), etc.  
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Criteria sleutelfiguren 

 Betrokken zijn bij ‘ veilig uitgaan’ 

 Een goed overzicht over de lokale situatie hebben 

 Beschikken over de kennis om de belangrijkste vragen te kunnen beantwoorden 

 Invloedrijk zijn binnen hun ‘groep’ (in verband met implementatie) 

 Met een zekere distantie een beschrijving kunnen geven 

 

Bron: ”Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs” van het Trimbos-instituut (2008) 

 

Criteria afnemen interviews 

 Onpartijdige (deskundige) gespreksleider 

 Ruime bruto steekproef i.v.m. anonimiteit.  De omvang van de bruto steekproef (het aantal te 

benaderen personen) kan in samenspraak met de projectgroep KVU bepaald worden 

 Face-to-face gesprek (1-op-1) 

 Locatie laagdrempelig (bij voorkeur op de locatie van de respondent) 

 Schappelijke aanvangstijd van het interview  

 Maximale gespreksduur is 45 minuten. 

 De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anonimiteit is gewaarborgd.  

 Mogelijk opname van het gesprek 

 Eenduidige vraagstelling 

 Basisvragen bij alle interviews gelijk i.v.m. opzetten benchmark 

 Aanvullende specifieke vragen  

 Rapportage: gesprekverslagen of ’rode draad’-verslag (e.e.a. afhankelijk van de omvang) 

  

Bron: Almere Marktonderzoek Advies (AMA) 

 
In bijlage 7 staat een interviewprotocol voor sleutelfiguren. Het gaat hier om een 
basisformat: het is mogelijk om zelf te zorgen voor maatwerk wat past binnen de lokale 
situatie.  
 

BRON 8: BRANDWEERGEGEVENS 

Ook gegevens van de brandweer kunnen de veiligheidsanalyse completeren. Zij kunnen 
cijfers aanleveren op het gebied van repressie (uitrukken), preventie (advies) en 
preparatie (aanvalsplannen). Het gaat dan om gegevens die uw brandweer zelf heeft 
geregistreerd.  De brandweer kent namelijk geen landelijke registratie van gegevens. 
Elk brandweerkorps regelt dit zelf. Het ene korps kan dus meer, of andere data 
verzamelen dan een ander korps. Ook de vergunningen worden lokaal geregeld en 
geregistreerd.  
 

BRON 9: GEGEVENS VAN DERDEN 

Naast de politie zijn er mogelijk ook andere organisaties die (cijfermatige) gegevens 
registreren. Bijv. de GGD, instellingen voor verslavingszorg (IVZ), bureau HALT, Drugs 
Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)4, eerste hulppost in het ziekenhuis (o.a. 

                                                   
4 Het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) heeft als doel inzicht te krijgen in de markt van recreatieve drugs 

in Nederland en de veranderingen die zich daar voordoen. Het Trimbos-instituut coördineert het DIMS. Meer informatie: 

http://www.trimbos.nl/projecten-en-onderzoek/dims  
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uitgaansgerelateerde ongevallen), particuliere beveiligingsbedrijven, 
jeugd(zorg)instellingen, jongerenwerk, gemeente (bijv. via centraal meldpunt, afdeling 
handhaving).  
 

Gegevens vanuit cameratoezicht 

Het inzetten van cameratoezicht in uitgaansgebieden komt steeds vaker voor. Door de inzet van 

cameratoezicht worden ook bepaalde gegevens geregistreerd (o.a. registratie van incidenten, 

zowel criminaliteit als overlast). Het is aan te raden de incidenten niet slechts te registreren maar 

ook onderdeel uit te laten maken van een management informatie systeem (MIS). Op die manier 

kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingen in de tijd worden gevolgd (onder meer naar type incident en 

locatie). 

 

BRON 10: OBSERVATIES TIJDENS HET UITGAAN  

Om een globaal beeld te krijgen van de gang van zaken in en nabij de horeca kan het 
zinvol zijn om observaties uit te voeren. Observeren levert informatie op over de soort 
uitgaansgelegenheden, het publiek, de manier waarop met genotsmiddelen wordt 
omgegaan en de incidenten die er plaatsvinden. 
 
Voor het uitvoeren van observaties is draagvlak van de projectgroepleden vereist. De 
projectleider meldt dat observaties als middel worden ingezet en zorgt voor een 
akkoord van alle leden. Hij of zij meldt niet wanneer en door wie er wordt 
geobserveerd. Bepaalde leden van de projectgroep kunnen namelijk ook onderdeel zijn 
van de observatie (zoals politie, horecaondernemers). Bespreek de uitkomsten van de 
observaties met (een deel van) de projectgroep KVU en probeer zo mogelijk al 
verbeterpunten af te spreken. Ga niet direct met de uitkomsten van de observaties naar 
bijvoorbeeld de pers, dat kan het vertrouwen schaden.  
 

Tips voor observaties 

 Zorg voor meerdere observatieteams zodat de observaties in meerdere horecagelegenheden 

tegelijkertijd worden uitgevoerd. 

 Laat de observatoren zich kleden in de stijl van de gelegenheid. 

 Observeer de gehele uitgaansavond, zowel binnen als buiten. 

 Maak een keuze of de observatie anoniem plaatsvindt of dat de eigenaar van de gelegenheid 

op de hoogte is. 

 Laat een observatie door een duo uitvoeren (twee zien meer dan een). 

 Probeer niet opvallend aanwezig te zijn: het maken van notities mag niet in het zicht 

plaatsvinden, maar wordt bijvoorbeeld op het toilet gedaan. 

 Vul het observatieformat direct na het observeren in. 

 

Bron: ”Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs” van het Trimbos-instituut (2008) 

 
Observaties zijn niet zaligmakend, in die zin dat het slechts een momentopname 
betreft. Een manco is bijvoorbeeld dat bekende problemen niet worden gezien of dat 
bepaalde incidenten berusten op toeval.  
 
De waarde van de observaties is dat het aanvullend is op de andere gebruikte bronnen. 
Bovendien toetst u op deze manier de resultaten uit deze bronnen. Verwerk de 
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verschillende verslagen van de observaties in een rapportage. Benadruk vooral de 
opvallende zaken die binnen en buiten de horeca zijn aangetroffen. 
 
In bijlage 8 is een format opgenomen dat u kunt gebruiken tijdens de observaties. 
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STAP 3: RESULTAAT 
BRONNENONDERZOEK BEPALEN 
 
Het bronnenonderzoek heeft een diversiteit aan kwalitatieve en kwantitatieve gegevens 
opgeleverd. Het is in deze stap de kunst om de verschillende gegevens van een juiste 
interpretatie te voorzien om zo tot logische conclusies te komen. Het formuleren van 
deze conclusies is aan de analist (de persoon die de resultaten rapporteert); hij/zij 
trekt conclusies op basis van ‘common sense’. Dat daar enige mate van subjectiviteit 
om de hoek bij komt kijken is onontkoombaar. Dit is niet bezwaarlijk mits de conclusies 
goed zijn beargumenteerd. Kijk waar diverse bronnen overeenkomen of elkaar juist 
tegenspreken. Als de analist waarneemt dat uit verschillende bronnen dezelfde 
conclusie valt te trekken, is het logisch om dat ook als zodanig te benoemen. Als dit niet 
het geval, is het aan de analist om te bepalen welke bron het meest betrouwbaar is en 
benoemt zijn of haar interpretatie van de bron. Bespreek tot slot de resultaten met de 
samenwerkingspartners en indien mogelijk de horecaondernemers en toets of de 
getrokken conclusies door hen gedeeld worden. 
 
 

Tips voor het presenteren van de resultaten 

Als de resultaten voor een groter publiek bedoeld zijn, is het van belang om dit goed voor te 

bereiden, juist als ook de horecaondernemers om tafel zitten. Hieronder staan enkele tips.  

 

 Weet wie uw publiek is. Probeert u zich in hen te verplaatsen: Wat is hun achtergrond? Welk 

taalgebruik en welke stijl van presenteren passen daarbij? 

 Bepaal vooraf wat u qua resultaten wilt meedelen. Bedenk daarbij ook op welk detailniveau u 

de onderzoeksresultaten presenteert. Een te hoog detailniveau zorgt als snel voor 

onduidelijkheid, een te laag detailniveau kan een vertekenend beeld van de werkelijkheid 

geven. 

 Zorg voor een goede afwisseling van beelden en teksten. Als u werkt met grafische weergaven 

zoals een staafdiagram moet deze visueel een meerwaarde hebben. Teksten probeert u zo 

kernachtig mogelijk te omschrijven. 
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STAP 4: OPLEVEREN 
VEILIGHEIDSRAPPORTAGE 
 
Als laatste stap levert u de rapportage van de veiligheidanalyse op. Beschrijf per bron 
wat het heeft opgeleverd en benoem de belangrijkste conclusies. Bepaal daarbij het 
juiste abstractieniveau van probleembeschrijving. Daarna volgt de beschrijving waarbij 
de bronnen met elkaar worden vergeleken; wat zijn de dwarsverbanden? Tot slot 
clustert u de veiligheidsproblemen. Daarin zijn verschillende mogelijkheden; 
bijvoorbeeld op thema (o.a. overlast, criminaliteit, veiligheidsbeleving) of op doelgroep 
(o.a. uitgaanders, horecaondernemers, bewoners).  
 
Na het opleveren van de veiligheidsanalyse wordt in samenspraak met de 
samenwerkingspartners de prioriteiten bepaald, eventueel met behulp van een 
afwegingsinstrument. Op basis daarvan formuleert de projectgroep KVU concrete 
doelstellingen en bijbehorende maatregelen.   
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VERANTWOORDING / BRONNEN 
 

GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN 

Diverse vragenlijsten uitgaanders, horecaondernemers en bewoners uit Almere, 
Amsterdam, Harderwijk, Helden, Hoorn, Kampen, Venlo en IJmuiden, ter beschikking 
gesteld door o.a. Richard Telderman (procesbegeleider KVU) en Almere Marktonderzoek 
Advies BV. 
 
Boers, J., N. Laan en E. van Oirschot (2011). Nulmeting Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, 
Stadsdeel Centrum. Amsterdam: Dienst Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam. 
 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (2007). Handboek Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan. Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/uitgaan-en-recreeren/kvu/stappenplan-

kvu/ccv-handboek-kvu.pdf  

 
DSP-groep i.o.v. het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (2006). 
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan: Nulmeting. Amsterdam: DSP-groep. 
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/uitgaan-en-recreeren/kvu/rapport-kvu-

met-bijlage6-dsp.pdf  

 
Hasselt, N. van & J. Lammers (2008). Scanner Uitgaan, Alcohol en Drugs: Handleiding 
voor preventieprofessionals. Utrecht: Trimbos-instituut. 
 
Ogier, C. en M. Huisman (2006). Veilig Uitgaan in Stadshart Almere: Veiligheidsbeleving 
van ondernemers en uitgaanspubliek in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan. Almere: SBB/Afdeling Onderzoek en Statistiek, gemeente Almere. 
 
Plomp, E. (2011). Reportage: CCV evalueert Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Samen 
werken aan een prettig uitgaansklimaat. In: SECONDANT, Tijdschrift van het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, maart 2011, 25e jaargang, #1, p. 58-63. 
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/secondant/2011/secondant_maart_2011.pdf  

 
Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (2011). Nachtrapport 2011: Nachtmonitor 
Amsterdam (editie I). Amsterdam: The Choice Marktonderzoek & Advies. 
http://www.n8burgemeester.nl/nachtmonitor2011.pdf  

EXPERTGESPREKKEN 

Door de onderstaande personen is middels gesprekken en/of e-mails input geleverd voor 
de veiligheidsanalyse: 
 Bert van Akker, Politie Friesland 
 Marga Bogers, Gemeente Roosendaal 
 Roely Graman - de Vroedt, Almere Marktonderzoek Advies BV 
 Loes van Kooten, TeamAlert 
 Gosina van Stralen, Politie IJsselland 
 Richard Telderman, Procesbegeleider KVU 
 Bert Westhuis, Politie IJsselland 
 Christian Zernitz, Politie Noord en Oost-Gelderland 



 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

versie 1.0 

pagina 21/66 

LEESGROEP 

 Joeri Vig, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
 Michel de Vroege, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
 Richard Telderman, procesbegeleider KVU 
 Denise van Kesteren, Trimbos-instituut 

KVU-PROJECTEN ONDER CCV-PROCESBEGELEIDING 

 Amsterdam (Wallengebied) 
 Barendrecht 
 Harderwijk 
 Hoorn 
 IJmuiden 
 Kampen 
 Peel en Maas 
 Roermond 
 Roosendaal 
 Venlo 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT INCIDENTEN 
KVU 
 
In dit document wordt uitgegaan van de onderstaande incidenten, gesorteerd naar 
maatschappelijke klasse. De indeling in maatschappelijk klassen is overeenkomstig het 
politiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH). De hier genoemde klassen bevatten 
uitgaansgerelateerde incidenten.  
 
De uiteindelijke selectie van maatschappelijke klassen is een lokale keuze. Het staat 
vrij om bepaalde klassen te verwijderen of toe te voegen. Het heeft wel de aanbeveling 
om in ieder geval de hier genoemde incidenten uit de klassen C, E, F en M op te nemen.  
 
Incidenten, gesorteerd naar maatschappelijke klasse  
A40 Zakkenrollerij/tassenrollerij 
A72 Diefstal van fiets 
A73 Diefstal van bromfiets/snorfiets 
B40 Zakkenrollerij/tassenrollerij gevolgd door geweld 
C10 Vernieling van/aan auto 
C20 Vernieling van/aan openbaar vervoer/abri 
C30 Vernieling van/aan openbaar gebouw 
C40 Vernieling overige objecten 
C50 Vandalisme/baldadigheid 
E10 Schietpartij (zonder gevolgen) 
E11 Vechtpartij (zonder gevolgen) 
E15 Steekpartij (zonder gevolgen) 
E16 Ruzie/twist (zonder gevolgen) 
E33 Overlast door verward/overspannen persoon 
E35 Melding overlast jeugd 
E38 Overlast ivm drugs 
E55 Assistenties overig 
F10 Overige delicten openbare orde 
F11 Openlijke geweldpleging tegen goederen 
F12 Openlijke geweldpleging tegen personen 
F16 Lokaal vredebreuk 
F17 Wederspannigheid (verzet) 
F18 Niet voldoen aan bevel/vordering 
F40 Bezit harddrugs (lijst 1) 
F41 Bezit softdrugs (lijst 2) 
F42 Handel e.d. Harddrugs (lijst 1) 
F43 Handel e.d. Softdrugs (lijst 2) 
F46 Aantreffen drugs (geen verdachte) 
F47 Overige drugsdelicten 
F50 Discriminatie 
F51 Belediging 
F530 Bedreiging 
F531 Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 
F550 Eenvoudige mishandeling 
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F551 Zware mishandeling 
F552 Overigen mishandeling 
M061 Geluidshinder horeca 
M062 Geluidshinder evenement 
M22 Geluidshinder overig 
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BIJLAGE 2: FORMAT 
POLITIECIJFERS 
 
Het betreft hier een voorbeeld. De rood weergegeven tekstgedeeltes zijn optioneel, 
worden nader bepaald of bevatten een toelichting. 
 

Politiecijfers uitgaansgebied “<…>” 
 
Inleiding 
In deze rapportage wordt een beeld gegeven van de geregistreerde criminaliteit en 
overlast in het uitgaansgebied “<…>“.Het zijn cijfers over incidenten die gerelateerd 
zijn aan uitgaan. Deze cijfers zijn afkomstig uit het politiesysteem ‘Basis Voorziening 
Handhaving’(BVH). Hiervoor zijn 39 maatschappelijke klassen geselecteerd: <In dit 
format wordt uitgegaan van de onderstaande maatschappelijke klassen. De uiteindelijke 
selectie van maatschappelijke klassen is een lokale keuze. Het staat vrij om 
maatschappelijke klassen te verwijderen of toe te voegen. Het heeft wel de aanbeveling 
om in ieder geval de hier genoemde incidenten uit de klassen C, E, F en M op te 
nemen.> 
 
 A40 Zakkenrollerij/tassenrollerij 
 A72 Diefstal van fiets 
 A73 Diefstal van bromfiets/snorfiets 
 B40 Zakkenrollerij/tassenrollerij gevolgd door geweld 
 C10 Vernieling van/aan auto 
 C20 Vernieling van/aan openbaar vervoer/abri 
 C30 Vernieling van/aan openbaar gebouw 
 C40 Vernieling overige objecten 
 C50 Vandalisme/baldadigheid 
 E10 Schietpartij (zonder gevolgen) 
 E11 Vechtpartij (zonder gevolgen) 
 E15 Steekpartij (zonder gevolgen) 
 E16 Ruzie/twist (zonder gevolgen) 
 E33 Overlast door verward/overspannen persoon 
 E35 Melding overlast jeugd 
 E38 Overlast ivm drugs 
 E55 Assistenties overig 
 F10 Overige delicten openbare orde 
 F11 Openlijke geweldpleging tegen goederen 
 F12 Openlijke geweldpleging tegen personen 
 F16 Lokaal vredebreuk 
 F17 Wederspannigheid (verzet) 
 F18 Niet voldoen aan bevel/vordering 
 F40 Bezit harddrugs (lijst 1) 
 F41 Bezit softdrugs (lijst 2) 
 F42 Handel e.d. Harddrugs (lijst 1) 
 F43 Handel e.d. Softdrugs (lijst 2) 
 F46 Aantreffen drugs (geen verdachte) 
 F47 Overige drugsdelicten 
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 F50 Discriminatie 
 F51 Belediging 
 F530 Bedreiging 
 F531 Overige misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid 
 F550 Eenvoudige mishandeling 
 F551 Zware mishandeling 
 F552 Overigen mishandeling 
 M061 Geluidshinder horeca 
 M062 Geluidshinder evenement 
 M22 Geluidshinder overig 
 
 
De cijfers gaan over de laatste 3 jaren (tot 36 maanden terug), de jaren 2010, 2011 en 
2012. Het gaat alleen om aangiftes en incidenten die plaatsvonden op donderdag, 
vrijdag, zaterdag en zondag, van 21.00 uur ’s avonds tot 07.00 uur ’s ochtends. <in dit 
format wordt gewerkt met jaarcijfers. Het is ook mogelijk om ieder jaar verder uit te 
splitsen in maanden. Op die manier is ook een vergelijking tussen maanden mogelijk, 
zowel binnen dat jaar als tussen de jaren.> 
 
In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: 
 Uitgaansgebied als geheel 
 Straat 
 Maand 
 Dag van de week 
 Tijdstip (in blokuren <van bijv. telkens 2 uren>) 
 Dagen en tijdstippen 
 
Naast de cijfers wordt ook een samenvatting gegeven van sfeermutaties. 
 
 
Uitgaansgebied als geheel 
In 2012 zijn in totaal <…> incidenten geweest in het hele uitgaansgebied. Ten opzichte 
van 2010 en 2011 betekent dat een <benoem of het een stijging of daling betreft>.  
 
Incidenten uitgaansgebied “<…>“, gesorteerd naar maatschappelijke klasse  
Incidenten  2010 2011 2012 2012 

t.o.v. 
2011  
(in %) 

A40 Zakkenrollerij/tassenrollerij     

A72 Diefstal van fiets     

A73 Diefstal van bromfiets/snorfiets 
B40 Zakkenrollerij/tassenrollerij gevolgd 

door geweld 
C10 Vernieling van/aan auto 
C20 Vernieling van/aan openbaar 

vervoer/abri 
C30 Vernieling van/aan openbaar gebouw 
C40 Vernieling overige objecten 
C50 Vandalisme/baldadigheid 
E10 Schietpartij (zonder gevolgen) 
E11 Vechtpartij (zonder gevolgen) 
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E15 Steekpartij (zonder gevolgen) 
E16 Ruzie/twist (zonder gevolgen) 
E33 Overlast door verward/overspannen 

persoon 
E35 Melding overlast jeugd 
E38 Overlast ivm drugs 
E55 Assistenties overig 
F10 Overige delicten openbare orde 
F11 Openlijke geweldpleging tegen 

goederen 
F12 Openlijke geweldpleging tegen 

personen 
F16 Lokaal vredebreuk 
F17 Wederspannigheid (verzet) 
F18 Niet voldoen aan bevel/vordering 
F40 Bezit harddrugs (lijst 1) 
F41 Bezit softdrugs (lijst 2) 
F42 Handel e.d. Harddrugs (lijst 1) 
F43 Handel e.d. Softdrugs (lijst 2) 
F46 Aantreffen drugs (geen verdachte) 
F47 Overige drugsdelicten 
F50 Discriminatie 
F51 Belediging 
F530 Bedreiging 
F531 Overige misdrijven tegen de 

persoonlijke vrijheid 
F550 Eenvoudige mishandeling 
F551 Zware mishandeling 
F552 Overigen mishandeling 
M061 Geluidshinder horeca 
M062 Geluidshinder evenement 
M22 Geluidshinder overig 
Totaal  
<Voor bepaalde incidenten is het mogelijk om een aparte opdeling te maken, 
bijvoorbeeld voor ‘vernieling overige objecten’. Deze klasse is dan bijvoorbeeld onder 
te verdelen in vernieling ruit(en), vernieling fiets(en), graffiti, vernieling 
verkeersborden, etc. Op deze manier kan een beeld gevormd worden van de (diversiteit 
van de) aard van de vernielingen. De informatie is te filteren uit de inhoud van de 
registraties uit de BVH.>  
 
Toelichting: 
<Licht toe welke oorzaken er mogelijk aan de stijging of daling ten grondslag liggen: 
bijvoorbeeld meer horecagelegenheden, verruiming openings- en sluitingstijden, meer 
toezicht, evenementen> 
 
 
Straat 
 
Totaal aantal incidenten, gesorteerd op straat     
 2010 2011 2012 2012 



 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

versie 1.0 

pagina 27/66 

t.o.v. 
2011  
(in %) 

Straat <…>      

Straat <…>      

Straat <…>  

Straat <…>  

Straat <…>  

Straat <…>  

Straat <…>  

Straat <…>  

Straat <…>  

Totaal  

<Indien bovenstaande tabel van een te laag detailniveau is, kan onderstaande tabel 
soelaas bieden. Hier wordt op straatniveau het aantal incidenten in kaart gebracht.> 
 
Straat <…>, gesorteerd naar incident 
Incidenten  2010 2011 2012 2012 

t.o.v. 
2011  
(in %) 

A40 Zakkenrollerij/tassenrollerij     

A72 Diefstal van fiets     

A73 Diefstal van bromfiets/snorfiets 
B40 Zakkenrollerij/tassenrollerij gevolgd 

door geweld 
C10 Vernieling van/aan auto 
C20 Vernieling van/aan openbaar 

vervoer/abri 
C30 Vernieling van/aan openbaar gebouw 
C40 Vernieling overige objecten 
C50 Vandalisme/baldadigheid 
E10 Schietpartij (zonder gevolgen) 
E11 Vechtpartij (zonder gevolgen) 
E15 Steekpartij (zonder gevolgen) 
E16 Ruzie/twist (zonder gevolgen) 
E33 Overlast door verward/overspannen 

persoon 
E35 Melding overlast jeugd 
E38 Overlast ivm drugs 
E55 Assistenties overig 
F10 Overige delicten openbare orde 
F11 Openlijke geweldpleging tegen 

goederen 
F12 Openlijke geweldpleging tegen 

personen 
F16 Lokaal vredebreuk 
F17 Wederspannigheid (verzet) 
F18 Niet voldoen aan bevel/vordering 
F40 Bezit harddrugs (lijst 1) 
F41 Bezit softdrugs (lijst 2) 
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F42 Handel e.d. Harddrugs (lijst 1) 
F43 Handel e.d. Softdrugs (lijst 2) 
F46 Aantreffen drugs (geen verdachte) 
F47 Overige drugsdelicten 
F50 Discriminatie 
F51 Belediging 
F530 Bedreiging 
F531 Overige misdrijven tegen de 

persoonlijke vrijheid 
F550 Eenvoudige mishandeling 
F551 Zware mishandeling 
F552 Overigen mishandeling 
M061 Geluidshinder horeca 
M062 Geluidshinder evenement 
M22 Geluidshinder overig 
Totaal  
 
Toelichting: 
<…> 
 
 
Maand 
 
Maand, totaal aan incidenten     
 2010 2011 2012 2012 

t.o.v. 
2011  
(in %) 

Januari      
Februari      
Maart  
April  
Mei  
Juni  
Juli  
Augustus  
September  
Oktober  
November  
December   
Totaal  

 
Toelichting: 
<…> 
 
 
Dag van de week 
 
Dag, totaal aan incidenten     
 2010 2011 2012 2012 

t.o.v. 
2011  
(in %) 

Donderdag (vanaf 21.00 uur)      
Vrijdag (tot 07.00 uur & vanaf 21.00 uur)      
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Zaterdag (tot 07.00 uur & vanaf 21.00 uur)  
Zondag (tot 07.00 uur & vanaf 21.00 uur)  
Maandag (tot 07.00 uur)  
Totaal  

 
Toelichting: 
<…> 
 
 
Tijdstip (in uren)  
 
Tijdstip, totaal aan incidenten     
 2010 2011 2012 2012 

t.o.v. 
2011  
(in %) 

21.00-21.59      
22.00-22.59      
23.00-23.59  
00.00-00.59  
01.00-01.59  
02.00-02.59  
03.00-03.59  
04.00-04.59  
05.00-05.59  
06.00-06.59  
Totaal  

<GIDS telt het aantal incidenten op. Als er bijvoorbeeld meerdere meldingen over 1 
incident worden gedaan, bestaat de mogelijkheid om deze er apart uit te filteren met 
behulp van een analyseprogramma> 
 
Toelichting: 
<…> 
 
Dagen en tijdstippen 
<Naast het apart in kaart brengen van het aantal incidenten per dag of per tijdstip, is 
het ook mogelijk om deze gegevens te combineren. Op die manier is te zien op welke 
momenten van de dag er juist meer of minder incidenten plaatsvinden.> 
 
Aantal incidenten 2010, gesorteerd naar dag en tijdstip  

Dag/tijdstip 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 Tot. 

Do             

Vr            

Za            

Ma            

Totaal            

 
Aantal incidenten 2011, gesorteerd naar dag en tijdstip  

Dag/tijdstip 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 Tot. 

Do             

Vr            

Za            

Ma            

Totaal            
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Aantal incidenten 2012, gesorteerd naar dag en tijdstip  

Dag/tijdstip 21-22 22-23 23-00 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 Tot. 

Do             

Vr            

Za            

Ma            

Totaal            

 
Toelichting: 
<…> 
 
 
Samenvatting sfeermutaties 
<…> 
 
 
Conclusies / samenvatting 
<…> 
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BIJLAGE 3: FORMAT SCHOUW 
OPENBAAR UITGAANSGEBIED 
 
Voorbereiding 
 Stel een team samen dat samen de schouw gaat uitvoeren. 
 Denk na over dag en tijdstip van de schouw.  
 Houd zonodig vaker dan eenmaal een schouw. 
 Zorg voor de benodigde hulpmiddelen (plattegrond, blocnote, pen, schouwformat, 

fototoestel). 
 
 
Schouwformat 
 
Nr. 

 

Aandachtsplekken of 

situaties 

Omschrijving 

probleem, overlast, 

criminaliteit of 

voorval 

Opmerkingen en 

aanvullingen 

Actiepunt Status 

1.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

2.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

3.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

4.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

5.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 



 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

versie 1.0 

pagina 32/66 

Nr. 

 

Aandachtsplekken of 

situaties 

Omschrijving 

probleem, overlast, 

criminaliteit of 

voorval 

Opmerkingen en 

aanvullingen 

Actiepunt Status 

6.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

7.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

8.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

9.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

10.   

 

  Actie: 

 

Wie?: 

 

Datum gereed?: 

 

 

Etc.      
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BIJLAGE 4: FORMAT VRAGENLIJST 
UITGAANSPUBLIEK 
 
Veilig Uitgaan in het uitgaansgebied van de gemeente <…> 
 
De gemeente, de politie en de horecaondernemers in <…> willen graag jouw mening weten over 
het uitgaan in <…>. Wil jij zo vriendelijk zijn de enquête volledig in te vullen? De vragenlijst is 
volledig anoniem.  
 
Kruis het antwoord van je keuze aan en/of noteer je motivatie. Het invullen duurt slechts enkele 
minuten. 
 

 
 
 
Datum: 

  
 
 
 

 
Donderdagavond 
Vrijdagavond 
Zaterdagavond 

 
 
Tijdstip: 

  

 
 
Locatie waar je dit formulier invult: 

 

 
 

 

Eerst een paar algemene vragen over uitgaan 
 
1.  Hoe vaak ga je per week of per maand uit? 

(1)  Eerste keer (4)  2-3 x per maand 

(2)  1-2 x per week (5)  1 x per maand 

(3)  Vaker dan 2 x per week (6)  Minder vaak dan 1 x per maand 

 
 
2.  In welke plaats ga je meestal uit? 

(1)  <…> 

(2)  Een andere plaats:    

(3)  Wisselend, in verschillende plaatsen namelijk:  

(4)  Ik ga verder nooit uit 

 

 

Over deze avond… 
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3.  Ben je vanavond alleen uit, met z’n tweeën of met een groep? 

(1)  Alleen 

(2)  Met z’n tweeën (stelletje) 

(3)  Met z’n tweeën  (vrienden / vriendinnen) 

(4)  Met een groep van  personen 

 
 
4.  Wat is de samenstelling van de groep? 

(1)  Mannen 

(2)  Vrouwen 

(3)  Gemengd 

 
 
5.  Welke uitgaansgelegenheid ga je vanavond bezoeken of heb je al bezocht?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

(1)  Café of bar  (5)  Eetcafé 

(2)  Discotheek (6)  Snackbar/ Grillroom / Shoarma zaak 

(3)  Dancing (7)  Anders, namelijk:  

(4)  Club     

 

5a. Waarom kies je voor een bepaald café? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(1)  Mijn vrienden komen er (5)  Lage prijzen 

(2)  Er komen leuke mensen (6)  Vriendelijk personeel 

(3)  Soort muziek (7)  Goede sfeer 

(4)  Interieur (8)  Anders, namelijk:  

 
 
6.  Met welk vervoersmiddel ben je gekomen? (ook invullen als je bent meegereden)  

(1)  Lopend (5)  Trein 

(2)  Fiets (6)  Bus 

(3)  Brommer/Scooter (7)  Taxi 

(4)  Auto (ook met iemand meegereden) 

 

 
Voor mensen die vanavond voor het eerst uitgaan in <…>  ga naar vraag 23 
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De volgende vragen gaan over je gevoel van veiligheid OP STRAAT in het 
uitgaansgebied 
 
7.  Heb je je in de afgelopen 3 maanden wel eens onveilig gevoeld op straat in het 

uitgaansgebied van <…>? 

(1)  Ja, altijd  (4)  Nee, meestal niet 

(2)  Ja, meestal wel  (5)  Nee, nooit ( ga naar vraag 11) 

(3)  Soms wel, soms niet 

 
 
8.  Op welke plekken in het uitgaanscentrum voelde je je onveilig? Noteer de straatnaam 

en de locatie! (dus bijvoorbeeld: plein A, straat B)  
  

  

  

 
 
9.  Waardoor of door wie heb je je toen onveilig gevoeld? Omschrijf de situatie!  

(Tips: Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gezien?) (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

(1)  Groepen jongeren  mannen / gemengd (7)  
Handtastelijkheden /  
opdringerig gedrag 

(2)  Groepen allochtone jongeren (8)  Agressieve sfeer 

(3)  Andere groepen (9)  Vechtpartij 

(4)  Dronken mensen (10)  
Bedreiging / intimidatie  
(zelf meegemaakt) 

(5)  Jongeren die drugs gebrulken (11)  Anders, namelijk:  

(6)  Donker / stil 

  

  

  

 
 
10.  Vind je dat er voldoende of onvoldoende politietoezicht is tijdens de uitgaansuren? 

(1)  Voldoende  (3)  Weet ik niet / geen idee 

(2)  Onvoldoende (4)  Geen mening 
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Veilig voelen BINNEN, in de uitgaansgelegenheid 
 
11.  Heb je je in de afgelopen 3 maanden in een uitgaansgelegenheid wel eens onveilig 

gevoeld?  

(1)  Ja, altijd  (4)  Nee, meestal niet 

(2)  Ja, meestal wel (5)  Nee, nooit ( ga naar vraag 13) 

(3)  Soms wel, soms niet  

 
 
12.  Waardoor of door wie heb je je toen onveilig gevoeld? Omschrijf de situatie!  

(Tips: Wat heb je meegemaakt? Wat heb je gezien?) (meerdere antwoorden mogelijk) 
 

(1)  Groepen jongeren  mannen / gemengd (7)  
Handtastelijkheden /  
opdringerig gedrag 

(2)  Groepen allochtone jongeren (8)  Agressieve sfeer 

(3)  Andere groepen (9)  Vechtpartij 

(4)  Dronken mensen (10)  
Bedreiging / intimidatie  
(zelf meegemaakt) 

(5)  Jongeren die drugs gebrulken (11)  Anders, namelijk:  

(6)  Donker / te druk 

  

  

  

 
 
13.  Hoe belangrijk vind je de aanwezigheid van een portier in de uitgaansgelegenheid? 

(1)  Heel belangrijk (4)  Niet zo belangrijk 

(2)  Belangrijk (5)  Niet belangrijk 

(3)  Neutraal (6)  Geen mening, weet ik niet 

 
 
14.  In hoeverre was het optreden van de portier die je het laatst hebt ontmoet correct 

en/of vriendelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(1)  Zeer correct en/of vriendelijk (4)  Helemaal niet correct en/of vriendelijk 

(2)  Correct en/of vriendelijk (5)  
Ik heb geen gelegenheid bezocht met 
een portier                     

(3)  
Niet zo erg correct en/of 
vriendelijk 

(6)  Anders, namelijk:  
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15.  Ben jij, of de mensen waarmee je uitgaat, de afgelopen 3 maanden wel eens geweigerd 
in een uitgaansgelegenheid? 

(1)  Ja, namelijk (aantal keren):   keer ( ga naar vraag 16) 

(2)  Nee ( ga naar vraag 18) 

 
 
16.  Welke reden(en) gaf men om jou (of jullie) te weigeren? (meerdere antwoorden mogelijk) 

(1)  Geen legitimatie (7)  Luidruchtig of onbeleefd gedrag 

(2)  Leeftijd: te jong  of te oud (8)  Alcohol / drugsgebruik 

(3)  Kleding (9)  Omdat het vol is 

(4)  Huidskleur / discriminatie (10)  Omdat het enkel voor leden is 

(5)  Man / Vrouw (11)  Geen reden opgegeven 

(6)  Niet woonachtig in <…> (12)  Anders, namelijk:  

 
 
17.  Was die reden naar jouw mening terecht? 

(1)  Ja 

(2)  Nee 

 

 

Een paar vragen over jezelf en je ideeën over de veiligheid hier in het 
uitgaansgebied van <…> 
 
18.  Neem je zelf maatregelen om je eigen veiligheid te vergroten? Welke? 

(Tips: Wat doe je niet? of wat doe je juist wel? Wat heb je bij je?) 

  

  

  

 
 
19.  Is het uitgaanscentrum in <…>, naar jouw mening,  tijdens het uitgaan veilig genoeg? 

(1)  Ja 

(2)  Nee 

 
 
20.  Op welke wijze zou het uitgaan veiliger kunnen worden? 

  

  



 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

versie 1.0 

pagina 38/66 

  

  

 
21.  Is het uitgaanscentrum in <…>, naar jou mening, leuk en plezierig genoeg? 

(1)  Ja 

(2)  Nee 

 
 

22.  Wat mis je het meest? Door wat kan het voor jou nog leuker of plezieriger worden?   

  

  

  

 
 

23.  Met welk vervoersmiddel ga je vanavond weer naar huis? 

(1)  Lopend (5)  Trein 

(2)  Fiets (6)  Bus 

(3)  Brommer/Scooter (7)  Taxi 

(4)  Auto (ook met iemand meegereden) 

 

 

Nog een paar vragen voor de verwerking van de gegevens 
    

24.  Wat is je geslacht? 

(1)  Man  

(2)  Vrouw 

 
 

25.  Wat is je leeftijd? 

  Jaar 

 
 

26.  Wat doe je overdag? 

(1)  School of studie     > Opleidingsniveau:  

(2)  Werk 

(3)  Werkloos 
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(4)  Anders, namelijk:  

 
 

27.  Wat is je woonplaats? 

(1)  <…> 

(2)  Anders, namelijk:  

 

 
Ruimte voor opmerkingen over het onderzoek, de vragenlijst of over het project <…>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het einde van het vragenformulier. Hartelijk dank voor je medewerking. 
De resultaten van dit onderzoek worden in <…> bekend gemaakt. 

Nog een fijne avond! 
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BIJLAGE 5: FORMAT VRAGENLIJST 
HORECAONDERNEMERS 
 
Veilig Uitgaan in het uitgaansgebied van de gemeente <…> 
 
Het is de bedoeling dat deze vragenlijst wordt ingevuld door de eigenaar of de bedrijfsleider. De 
vragenlijst betreft de situatie waarin uw bedrijf zich momenteel bevindt en hoe u tegen bepaalde 
zaken aankijkt.  
 
Bij de vragen naar onveiligheidsgevoelens of incidenten en voorvallen is het de bedoeling dat u de 
situatie van de afgelopen 12 maanden in ogenschouw neemt. 
 

 

Algemene vragen 
 
1.  Type bedrijf 

(1)  Bar / Café  (5)  Discotheek 

(2)  Eetcafé  (6)  Dancing 

(3)  Restaurant (7)  Anders, namelijk:  

(4)  Snackbar / Grillroom / Shoarmazaak 

 
 
2.  Vorm van uw bedrijf 

(1)  Zelfstandige onderneming (van één bedrijf) 

(2)  Zelfstandige ondernemer (van meerdere zaken) 

(3)  Anders, namelijk:  

 
 
3.  Omvang van het bedrijf: 

(1) Vloeroppervlakte:  m2 

(2) Aantal werkzame personen (inclusief uzelf):  personen minder dan 20 uur per week 

   personen meer dan 20 uur per week 

(3) Aantal bezoekers dat tegelijk in uw bedrijf 
aanwezig kan zijn (maximum capaciteit): 

 
Maximaal 

 
 

 
personen 

 
 
4.  Welke avonden heeft u de meeste bezoekers?  

(1)  Donderdagavond (3)  Zaterdagavond 

(2)  Vrijdagavond (4)  Zondagavond 
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4a. Hoeveel bezoekers zijn er dan? 

 Op donderdagavond ongeveer   personen 

 Op vrijdagavond ongeveer   personen 

 Op zaterdagavond ongeveer   personen 

 Op zondagavond ongeveer   personen 

 

 

Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties 
 
5.  Voelde u, of uw personeel, zich in de afgelopen 12 maanden wel eens onveilig in uw 

bedrijf of in de directe omgeving van het bedrijf? 
 

 In het bedrijf In de directe omgeving 

(1)  Ja (3)  Ja 

(2)  Nee (4)  Nee 

 
 
6.  Hoe vaak kwam het voor dat u of uw personeelsleden zich daar onveilig voelden? 

 
 aantal keren (maak een schatting, als het niet voorkwam, dan 0 invullen) 

 
 
7.  Op welk tijdstippen (of tijdstippen) deed zich dit met name voor?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

(1)  Tijdens de openingsuren in de avond (4)  Na het afsluiten 

(2)  Tijdens de openingsuren in de nacht (5)  Anders, namelijk:  

(3)  Tijdens het afsluiten 

 
 
8.  Bent u of is één van uw personeelsleden in de afgelopen 12 maanden wel eens 

daadwerkelijk bedreigd in uw bedrijf of in de directe omgeving van het bedrijf? 
 

 In het bedrijf In de directe omgeving 

(1)  Ja (3)  Ja 

(2)  Nee ( ga naar vraag 11) (4)  Nee ( ga naar vraag 11) 

 
 
9.  Welke vorm van geweld werd daarbij gebruikt?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 
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(1)  Verbaal geweld (uitschelden, razen, tieren) 

(2)  Fysiek geweld (vechten, slaan, schoppen) 

(3)  Gebruik van steek- of slagwapens 

(4)  Geestelijk geweld (bedreiging, intimidatie) 

(5)  Anders, namelijk:  

(6)  Er werd geen geweld gebruikt        

 
 
10.  Is volgens u in de afgelopen 12 maanden de kans om slachtoffer te worden van geweld 

voor u en uw personeel toegenomen, afgenomen of gelijk gebleven? 
 

(1)  Toegenomen (3)  Afgenomen 

(2)  Gelijk gebleven (4)  Weet ik niet 

 
 
11.  Hoe vaak, gedurende de afgelopen 12 maanden, hebben zich in uw bedrijf de volgende 

situaties voorgedaan?   
(maak een schatting, als het niet voorkwam, dan 0 invullen) 

(1) Vechtpartij  aantal keren 

(2) Discriminatie   aantal keren 

(3) Diefstal  aantal keren 

(4) Bedreiging of intimidatie  aantal keren 

(5) Vernielingen  aantal keren 

(6) Mishandeling  aantal keren 

(7) Vechtpartij  aantal keren 
 
 
12.  Hoe vaak heeft uw in de omgeving van uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden overlast 

ondervonden door de volgende zaken? 
 

  Vaak Soms Nooit 

(1) Overlast door drankgebruik    

(2) Overlast door drugs    

 
 
13.  Hoe vaak komen naar uw mening de volgende zaken in het uitgaansgebied van <…> 

voor? 
 

  
De afgelopen 12 maanden: 

Vaak 
 (meer dan 15 keer) 

Soms  
(5 tot 15 keer) 

Bijna nooit 
 (1-5 keer) 
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(1) Scheldpartij    

(2) Discriminatie    

(3) Bedreiging / intimidatie    

(4) Seksueel geweld / intimidatie    

(5) Diefstal / beroving    

(6) Vechtpartij    

(7) Steekpartij    

(8) Mishandeling    

 
 
14.  Welke personen of groepen veroorzaken naar uw mening de grootste problemen in 

verband met de veiligheid in het uitgaansgebied van <…>? 
  

  

  

  

 

 

Maatregelen om de veiligheid in en om het bedrijf te waarborgen 
 
Toegang tot het bedrijf 
 
15.  Beschikt uw bedrijf over een detectiepoortje om bezoekers te controleren op steek- of 

vuurwapens? 

(1)  Ja 

(2)  Nee 

 
 
16.  Is bij uw bedrijf een portier werkzaam? 

(1)  Ja, altijd 

(2)  Ja, alleen in het weekend 

(3)  Ja, anders namelijk:   

(4)  Nee ( ga naar vraag 19) 

 
 
17.  Beschikt de portier(s) over een of meerdere van de volgende kwalificaties?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

(1)  Diploma Horeca-portier (5)  Diploma Bedrijfshulpverlening (BHV) 
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(2)  Beveiligingscursus gevolgd (6)  EHBO-diploma 

(3)  
Algemeen Beveiligingsdiploma 
(ABD) 

(7)  Agressietraining gevolgd 

(4)  Beveiligingspasje met ND-nummer 

 
 
18.  Welke zaken horen standaard bij de uitrusting van de portier die bij uw bedrijf werkt? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

(1)  Mobiele telefoon (4)  Iets om zich te verdedigen 

(2)  Portofoon (5)  Telefoonnummer Horecalijn (= GSM 
nummer Politie) 

(3)  Kogelwerend vest (6)  Anders, namelijk:  

 
 
Toelating en ontzegging 

19.  Als uw bedrijf regels heeft over toelating, wat is in het kort de inhoud van deze regels? 
Waarop selecteert uw bedrijf bij de toegang? 

(1)  Er zijn geen regels over toelating  

(2)  Er zijn wel regels over de toegang, wij selecteren op: 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 (1)  Lidmaatschap (7)  (Geen) legitimatie 

 (2)  Woonplaats (<…> / elders) (8)  Gedrag  

 (3)  Leeftijd (9)  Alcoholgebruik 

 (4)  Kleding (10)  Drugsgebruik 

 (5)  Geslacht (man/vrouw) (11)  Te grote groep 

 (6)  Etniciteit / culturele achtergrond (12)  Anders, namelijk:  

 
 
20.  Een bepaalde mix van bezoekers (oud/jong, man/vrouw, etc.) kan prettig zijn voor de 

sfeer in uw bedrijf. Streeft u naar een bepaalde samenstelling van de bezoekersgroep 
in uw bedrijf? En zo ja, hoe is die samengesteld?  

(1)  Nee, wij streven niet naar een mix 

(2)  Ja, onze ideale mix van bezoekers is: 
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21.  Ontzegt* u wel eens iemand de toegang tot uw bedrijf? En zo ja, op grond waarvan 
ontzegt u de toegang? 
*Ontzegging = aan een persoon voor langere tijd de toegang weigeren. 
 

(1)  Nee, wij doen niet aan ontzegging 

(2)  Ja, wij ontzeggen bij: 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 (1)  Agressief gedrag 

 (2)  Overmatig alcoholgebruik 

 (3)  Drugsgebruik 

 (4)  Bedreiging of intimidatie 

 (5)  Seksuele intimidatie 

 (6)  Discriminerend gedrag 

 (7)  Anders, namelijk:  

 
 
22.  Hoe staat u tegenover een gezamenlijke aanpak van ondernemers op het gebied van 

Collectieve Horecaontzegging* (vanuit de Koninklijke Horeca Nederland)?  
*Dit houdt in dat een persoon de toegang ontzegd wordt in een uitgaansgelegenheid, deze ontzegging geldt 

voor alle uitgaansgelegenheden in het uitgaansgebied Dit is een gezamenlijke actie van horecaondernemers. 
(1)  Zeer positief 

(2)  Gematigd positief 

(3)  Neutraal 

(4)  Enigszins negatief 

(5)  Zeer negatief 

(6)  Weet ik niet 

 
 
23.  Hoe staat u tegenover een gebiedsontzegging*, d.w.z. in voorkomende gevallen 

ontzeggen van de toegang tot het uitgaansgebied?  
*Dit houdt in dat een persoon voor een bepaalde periode in het uitgaansgebied geweigerd wordt. Dit is een 

actie van de gemeente en politie. 
(1)  Zeer positief 

(2)  Gematigd positief 

(3)  Neutraal 

(4)  Enigszins negatief 

(5)  Zeer negatief 

(6)  Weet ik niet 
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Inrichting en meubilair 
 
24.  Is bij de inrichting van uw bedrijf (het meubilair) rekening gehouden met de veiligheid 

binnen het bedrijf? 
 

(1)  Nee, hiermee is geen rekening gehouden 

(2)  Ja, hiermee wordt rekening gehouden door de volgende dingen: 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 (1)  De muren zijn graffitiwerend 

 (2)  Brandwerend meubilair 

 (3)  Geen gevaarlijke voorwerpen binnen handbereik om mee te gooien of slaan 

 (4)  Geen donkere hoeken in de zaak 

 (5)  Toezicht bij de toiletten 

 (6)  Bewaakte garderobe 

 (7)  Anders, namelijk:  

 
 
Verdediging en beveiliging 
 
25.  Heeft u, of (één van) de personeelsleden een van de volgende cursussen gevolgd?  

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

(1)  Agressietraining 

(2)  Cursus zelfverdediging 

(3)  Omgaan met riskant middelengebruik 

(4)  Anders, namelijk:  

(5)  Nee, niemand van ons heeft een dergelijke cursus gevolgd 

(6)  Ik heb wel /geen behoefte aan trainingen 

 
 

26.  

Over welke van de volgende beveiligingsinstallaties beschikt uw bedrijf?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

(1)  Wij hebben geen beveiligingsinstallatie 

(2)  Camerabewaking bij de toegang 

(3)  Camerabewaking in het gebouw 

(4)  Interne paniekmelder (alarm binnen het bedrijf) 

(5)  Paniekmelding naar een ander horecabedrijf 
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(6)  Overvalknop (alarm via centrale naar de politie) 

(7)  Knop om vol-licht te geven 

(8)  Inbraak-alarmsysteem 

(9)  Anders, namelijk:  

 
 
27.  Welke andere voorzorgsmaatregelen heeft u in uw zaak getroffen om uzelf (of uw 

personeel) te verdedigen of te beschermen?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

(1)  Geen andere voorzorgsmaatregelen 

(2)  Horeca-telefoonnummer van politie bellen (GSM) 

(3)  Geluidssignaal (alarm) 

(4)  Knuppel(s) of ander slagwapen 

(5)  Afspraken met andere horecabedrijven elkaar te helpen 

(6)  Anders, namelijk:  

 
 
Huisregels en afspraken 
 
28.  Heeft uw bedrijf huisregels waar de bezoekers zich aan moeten houden? 

(1)  Ja 

(2)  Nee ( ga naar vraag 31) 

 
 
29.  Zijn dit de huisregels van Koninklijk Horeca Nederland? Of heeft u daarnaast nog andere 

huisregels? 

(1)  Huisregels van Koninklijk Horeca Nederland 

(2)  Eigen huisregels 

(3)  Beide 

 
 
30.  Indien van toepassing: Wat is in het kort de inhoud van uw eigen huisregels? 

(Eventueel kunt u een kopie van de regels meesturen) 
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Brandveiligheid 
 
31.  Alle horecabedrijven hebben tenminste één maal per jaar contact met de brandweer.  

Hoe tevreden of ontevreden bent u over het contact met de brandweer? 

(1)  Zeer ontevreden 

(2)  Ontevreden 

(3)  Niet ontevreden, niet tevreden 

(4)  Tevreden 

(5)  Zeer tevreden 

 
 
32.  Wilt u in het kort uw antwoord toelichten? Waarom bent u tevreden of ontevreden over 

dit contact? 

  

  

  

  
 
 
33.  Welke maatregelen heeft u getroffen in het kader van brandpreventie? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 
Organisatie maatregelen 

(1)  Instructie van het personeel (regels en handelswijze) 

(2)  Training van het personeel (cursus gevolgd) 

(3)  Testen brandalarmsignaal / ontruimingsinstallatie 

(4)  Legen van prullenbakken en asbakken 

(5)  Vrijhouden van nooduitgangen 

(6)  Jaarlijkse controle brandveiligheidsinstallatie 

(7)  Brandveilige inrichtingsmaterialen 

 Overige maatregelen 

(8)  Brandblusinstallatie  

(9)  Kleine blusmiddelen 

(10)  Anders, namelijk:  

 Geen maatregelen 

(11)  Geen maatregelen getroffen 
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Samenwerking politie 
 
34.  Heeft u in verband met uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de 

politie? En zo ja, hoe vaak? 
(als u het exacte aantal keren niet meer weet, maakt u dan een schatting) 
 

(1)  Nee, geen contact gehad ( ga naar vraag 38) 

(2)  Ja, namelijk:  aantal keren (maak een schatting, als het niet voorkwam, dan 0 invullen) 

 
 
35.  Indien u wel eens contact had met de politie, waarover gingen deze contacten? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

(1)  Aangifte doen 

(2)  Gedrag bezoekers  

(3)  Overdragen van personen 

(4)  Over een vechtpartij 

(5)  Discriminatie 

(6)  Overmatig alcoholgebruik  

(7)  Drugsgebruik 

(8)  Controle certificaten van portiers  

(9)  Anders, namelijk:  

 
 
36.  Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen over het contact met de politie? 

(1)  Zeer ontevreden 

(2)  Ontevreden 

(3)  Niet ontevreden, niet tevreden 

(4)  Tevreden 

(5)  Zeer tevreden 

 
 
37.  Wilt u in het kort uw antwoord toelichten? Waarom bent u tevreden of ontevreden over 

dit contact? 
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Beheer openbare ruimte 
 
38.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden in de omgeving van uw bedrijf te maken gehad 

met de volgende situaties? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

(1)  Vernieling van straatmeubilair 

(2)  Bekladding van muren en gebouwen 

(3)  Vervuiling  

(4)  Fietsendiefstal 

(5)  Vernieling van auto’s 

(6)  Wildplassen 

(7)  Geen van deze zaken 

(8)  Anders, namelijk:  

 
 
39.  Is er voldoende straatverlichting in de omgeving van uw bedrijf? 

(1)  Ja, rondom is er voldoende verlichting 

(2)  Wel aan de voorzijde, maar niet aan de achterzijde (of zijkant) 

(3)  Nee, er is onvoldoende verlichting 

 
 
40.  Wordt de openbare ruimte in het uitgaansgebied van <…> voldoende schoongemaakt en 

onderhouden? 
 

 Schoonmaken  Onderhoud en reparaties 

(1)  Voldoende (1)  Voldoende 

(2)  Matig (2)  Matig 

(3)  Onvoldoende (3)  Onvoldoende 

(4)  Weet ik niet (4)  Weet ik niet 

 

 

Tot slot 
 
41.  Wat is voor het uitgaansgebied van <…> het grootste probleem op het gebied van 

veiligheid? 
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42.  Heeft u als horecaondernemer behoefte aan overleg met andere horecaondernemers, 
de gemeente, de politie en / of andere partijen? 

(1)  Nee, geen behoefte aan overleg 

(2)  Ja, wel behoefte aan overleg, namelijk met: 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 (1)  Andere horecaondernemers 

 (2)  Gemeente 

 (3)  Politie 

 (4)  Brandweer 

 (5)  Alle partijen 

 
 
43.  Welke onderwerpen zou u willen bespreken? 

  

  

  

  

 

 
Ruimte voor opmerkingen over het onderzoek, de vragenlijst of over het project <…>. 
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Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 
Wilt u de vragenlijst in de retourenvelop doen en deze in verband met uw privacy sluiten? 

 
De envelop wordt binnenkort bij u opgehaald. De resultaten van dit onderzoek worden t.z.t. 

bekend gemaakt door een vertegenwoordiger van de projectgroep Veilig Uitgaan in <…>. 
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BIJLAGE 6: FORMAT VRAGENLIJST 
BEWONERS UITGAANSGEBIED 
 
Vragenlijst bewoners in het uitgaansgebied <…> naar aanleiding van het project Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan (KVU). 
 
 
 
Geachte bewoner, 
 
Voor u ligt een vragenlijst die betrekking heeft op horecagerelateerde overlast in het uitgaansgebied 
van de gemeente <…>. 
 
De gemeente, politie en de horecaondernemers in dit gebied zijn met elkaar in overleg om te komen 
tot een convenant Veilig Uitgaan in het uitgaansgebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de door 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan. De betrokken partijen hebben op <…> een intentieverklaring ondertekend, waarin zij 
verklaren structureel te gaan samenwerken om de veiligheid te verhogen in het uitgaansgebied van 
<…>.  
 
De volgende stap is om na te gaan hoe het nu werkelijk is gesteld met de veiligheid en overlast in 
het uitgaansgebied. De samenwerkende partijen zijn nu bezig met het analyseren van de 
aangiftecijfers van de politie en er wordt ook een enquête gehouden onder de horecaondernemers 
en het uitgaanspubliek.Daarnaast willen wij ook graag de mening van u als bewoner in het 
uitgaansgebied over de veiligheidssituatie weten via bijgaande enquête. 
 
De enquête is bewust kort gehouden, zodat de invulling u niet veel tijd kost. De vragen zijn zo 
opgesteld dat duidelijk wordt, hoe uw beleving is in het uitgaansgebied van <…> en wat naar uw 
mening verbeterd kan worden. De enquête bestaat uit 11 vragen.  
 
De samenwerkende partijen (gemeente, politie en horeca) stellen het zeer op prijs als u de enquête 
invult en ons daarmee helpt de veiligheid in het uitgaansgebied van <…> te vergroten. 
 
Wij verzoeken u de ingevulde enquête zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór <…>  via de 
antwoordenveloppe terug te sturen. Ook kunt u uw antwoord digitaal invullen en versturen via <…> 
 
Wij garanderen u, dat alle antwoorden volledig anoniem worden verwerkt.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met <…> via <…>. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
De burgemeester van <…>, 
 
 
 
<…> 
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Algemene vragen 
 
1.  Hoe kijkt u tegen de huidige situatie van horeca gerelateerde overlast aan? 

(daarbij kunt u denken aan (geluid)overlast bezoekers of horecabedrijf, geluidsoverlast auto’s/bromfietsen, 
groepen jongeren, openbare dronkenschap, drugsgebruik)  

(1)  Ik heb er veel last van 

(2)  Ik heb er een beetje last van 

(3)  Ik heb er helemaal geen last van 

 
 
2.  Kunt u aangeven hoe vaak u de afgelopen 12 maanden horeca gerelateerde overlast heeft 

ervaren? 

(1)  Dagelijks (4)  Eén keer per maand 

(2)  Enkele keren per week (5)  Enkele keren per jaar 

(3)  Eén keer per week (6)  Zelden tot nooit 

 
 
3.  Als u de overlast van 2011 vergelijkt met die van 2010, ervaart u dan meer of minder 

overlast? 

(1)  Ik ervaar meer overlast 

(2)  Ik ervaar ongeveer dezelfde overlast 

(3)  Ik ervaar minder overlast 

(4)  Ik ervaar helemaal geen overlast (meer) 

 
 
4.  Horeca gerelateerde overlast vindt over het algemeen plaats op vrijdag en zaterdag in de 

avond en/of nacht. Als u echt overlast ondervindt, kunt u aangeven op welke tijdstippen 
die wordt ervaren? 

(1)  Tussen 20.00 en 22.00 uur (4)  Tussen 2.00 en 4.00 uur 

(2)  Tussen 22.00 en 0.00 uur (5)  Tussen 4.00 en 6.00 uur 

(3)  Tussen 0.00 en 2.00 uur 

 
 
5.  Van welke horeca gerelateerde overlast heeft u het meeste last? 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
 

(1)  Geluidsoverlast door zingen / schreeuwen op straat 

(2)  Geluidsoverlast door auto’s / bromfietsen 

(3)  Geluidshinder veroorzaakt vanuit de horecagelegenheden 

(4)  Vernieling, bijvoorbeeld van auto’s, ramen van woningen, straatmeubilair 
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(5)  Het achterlaten van afval, zoals bierblikjes en/of kapot glaswerk 

(6)  Wildplassen in portieken of op andere plekken 

(7)  Ruzie, twist of vechtpartijen 

(8)  Bedreiging of intimidatie van (groepen) jongeren 

(9)  Overlast van hanggroep jongeren die vaak niet in de horeca komen/mogen 

(10)  Bezoekers in een bepaalde straat of plein, namelijk:  

(11)  Andere vormen van overlast, zoals:  

 
 

6.  Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden melding bij de politie gedaan van overlast die 
u heeft ondervonden? 

(1)  Altijd (4)  Bijna nooit 

(2)  Meestal (5)  Nooit 

(3)  Soms wel, soms niet 

 
 
7.  Als u bij de politie geen melding doet van ervaren overlast, wat is daarvan de reden? 

(1)  Daar had ik op dat moment, gezien het tijdstip, geen zin in 

(2)  Ik heb het idee dat de politie er toch niets aan doet 

(3)  Ik voel me bezwaard om de politie te bellen voor dit soort zaken 

(4)  Ik vertrouw erop dat de overlast van korte duur is en het probleem zich zelf oplost 

(5)  Ik heb liever helemaal geen contact met de politie 

(6)  Ik ben bang voor represailles van uitgaand publiek 

(7)  Ik ben bang voor represailles van horecaondernemers 

 

 
Ten slotte nog enkele vragen over uzelf. De antwoorden zijn alleen bedoeld voor onderzoek en 
worden nogmaals strikt anoniem verwerkt. 
 
8.  Wat is uw geslacht? 

(1)  Man  

(2)  Vrouw 

 
 
9.  Wat is uw leeftijd? 

  Jaar 
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10.  Heeft u zelf nog ideeën of suggesties om eventuele onveiligheid en overlast in het 
uitgaansgebied van <…> terug te dringen? 

(1)  Nee 

(2)  Ja, namelijk:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het einde van de vragenlijst.  
 

Wilt u de vragenlijst in de antwoordenveloppe doen en deze vóór <…>  terugsturen. 
Een postzegel is niet nodig. 

 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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BIJLAGE 7: INTERVIEWPROTOCOL 
SLEUTELFIGUREN 
 
Voor het opstellen van dit format is gebruik gemaakt van de inzichten uit de Scanner 
Uitgaan, Alcohol en Drugs, paragraaf 4.2 van het Trimbos-instituut (2008). 
 
Deel A: Algemeen / basisvragen 
 
A. Achtergrondinformatie respondent 
 Leeftijd 
 Geslacht 
 Functie 
 Relatie van de respondent met betrekking tot het thema “veilig uitgaan” 

 
B. Uitgaan algemeen 
Aan de respondent wordt gevraagd om het uitgaansleven in de gemeente <…> kort te 
beschrijven. Laat de respondent de uitgaanssetting en de uitgaanders beschrijven. 
 
 Van welk deel van het uitgaan is de respondent het meeste op de hoogte (soort 

uitgaanssetting, welke groepen jongeren, welke subculturen)? 
 
 Kunt u beschrijven hoe het uitgaansleven in <…> eruitziet? 

Eventueel specifiek doorvragen naar: 
- Populaire cafés en discotheken? 
- Tijdstippen waarop wordt uitgegaan (van hoe laat tot hoe laat)? 
- Verschillen tussen weekend en doordeweeks uitgaan? 
- Sfeer in het uitgaansleven? 

 
 Kunt u een beschrijving geven van de mensen die uitgaan in <…>? 

Eventueel doorvragen naar: 
- Leeftijd uitgaanders? 
- Verhouding mannen en vrouwen? 
- Komen ze uit de regio of van buiten de regio? 
- Opvallende groepen in het uitgaanscircuit? 

 
 Positieve / negatieve kanten van uitgaan 

- Kunt u aangeven wat u positief of negatief vindt aan het uitgaansleven in <…>? 
- In wat voor behoefte voorziet het uitgaansleven? 
- Wat ervaren uitgaanders positief aan het uitgaan? 
- Wat mist u nog? Door wat kan het uitgaan leuker of plezieriger worden? 

 
C. Veiligheid in het uitgaansgebied (onveiligheidsgevoelens / incidenten)*  
*Zie bijlage 1 voor een overzicht van incidenten. 

Aan de respondent wordt gevraagd om een algemene indruk te geven van de veiligheid 
op straat in het uitgaansgebied. 
 Hoe ervaart u in het algemeen de veiligheid in het uitgaansgebied? 
 Welke incidenten spelen zich af in het uitgaansgebied? Komen deze vaak voor? 
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 Op welke dagen en tijstippen is de veiligheid in het uitgaansgebied het meest 
kwetsbaar? 

 Voelt u zich wel eens onveilig in het uitgaansgebied? Zo ja, waardoor of door wie én 
waar voelt u zich onveilig?  

 Zijn er voldoende maatregelen genomen om de veiligheid in het uitgaansgebied te 
waarborgen / incidenten te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom 
niet? 

 Op welke wijze zou het uitgaan veiliger kunnen worden in het uitgaansgebied? 
 
D. Veiligheid in de uitgaansgelegenheid (onveiligheidsgevoelens / incidenten)* 
*Zie bijlage 1 voor een overzicht van incidenten. 

 Hoe ervaart u in het algemeen de veiligheid in uitgaansgelegenheden? 
 Welke incidenten spelen zich af in de uitgaansgelegenheden? Komen deze vaak 

voor? 
 Op welke dagen en tijstippen is de veiligheid in uitgaansgelegenheden het meest 

kwetsbaar? 
 Voelt u zich wel eens onveilig in een uitgaansgelegenheid? Zo ja, waardoor of door 

wie voelt u zich onveilig?  
 Zijn er voldoende maatregelen genomen om de veiligheid in uitgaansgelegenheden 

te waarborgen / incidenten te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, 
waarom niet? 

 Op welke wijze zou het uitgaan veiliger kunnen worden in uitgaansgelegenheden? 
  
E. Samenwerking  
 Werkt u samen met andere partijen om de veiligheid in het uitgaansgebied te 

garanderen? Zo ja, op welk vlak? Zo nee, waarom niet? 
 Werkt u samen met andere partijen om de veiligheid in de uitgaansgelegenheden te 

garanderen? Zo ja, op welk vlak? Zo nee, waarom niet? 
 Indien er sprake is van samenwerking: Bent u tevreden over de samenwerking met 

andere partijen? 
 Indien er geen samenwerking is: Heeft u behoefte aan samenwerking en/of overleg 

met andere partijen? 
 
F. Hebt u nog opmerkingen die u belangrijk vindt om te vermelden met betrekking 

tot uitgaan en middelengebruik? Heeft u nog vragen? 
 
Dank de respondent en vraag of hij/zij op de hoogte gehouden wil worden van de 
resultaten van het onderzoek. 
 
 
Deel B: Specifieke vragen voor verschillende sleutelfiguren 
 
Wijkagent 
 Welke aanpak hanteert de politie in het uitgaansgebied? 
 Tegen welke incidenten* wordt het vaakst een proces-verbaal opgemaakt?  
 *Zie bijlage 1 voor een overzicht van incidenten. 

 Zijn er bepaalde groepen of individuen die veel incidenten veroorzaken in het 
uitgaanscircuit? Zo ja,  welke incidenten veroorzaken zij voornamelijk? 

 Zijn er bepaalde uitgaansgelegenheden waar veel incidenten plaatsvinden? 
 Is er -ten opzichte van voorgaande jaren– een toe- of afname waar te nemen qua 

incidenten in het uitgaansgebied? 
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Horecaondernemers 
 Zijn er bepaalde groepen of individuen die veel incidenten veroorzaken in uw 

bedrijf? Zo ja,  welke incidenten veroorzaken zij voornamelijk? 
 Welke maatregelen heeft u genomen die bijdragen aan de veiligheid in uw bedrijf? 
 Is er -ten opzichte van voorgaande jaren– een toe- of afname waar te nemen qua 

incidenten in uw bedrijf? 
 
Horecapersoneel 
 Zijn er bepaalde groepen of individuen die veel incidenten veroorzaken in het 

bedrijf waar u werkzaam bent? Zo ja,  welke incidenten veroorzaken zij 
voornamelijk? 

 Welke redenen zijn er te bedenken waardoor de veiligheid in het bedrijf in het 
geding kan raken? 

 Hoe kijkt u aan tegen de maatregelen die zijn genomen om de veiligheid in het 
bedrijf te waarborgen? 

 Is er -ten opzichte van voorgaande jaren– een toe- of afname waar te nemen qua 
incidenten in het bedrijf? 

 In hoeverre bent u getraind om onveilige situaties de baas te kunnen zijn? 
 
Uitgaanspubliek (als informant) 
 Zijn er locaties in het uitgaansgebied (de openbare ruimte) die u als onveilig 

ervaart? Zo ja, welke locaties en waarom? Op welke dag en welk tijdstip geldt dat 
voornamelijk? 

 Zijn er uitgaansgelegenheden die u als onveilig ervaart? Zo ja, welke gelegenheden 
en waarom? Op welke dag en welk tijdstip geldt dat voornamelijk? 

 Vindt u dat er voldoende politietoezicht is tijdens de uitgaansuren? 
 Wat vindt u van de opstelling / aanpak van de politie in het uitgaansgebied? 
 Hoe belangrijk vindt u de aanwezigheid van een portier in de uitgaansgelegenheid? 
 Neemt uzelf maatregelen om je eigen veiligheid te vergroten? Zo ja, welke? 
 Bent u zelf wel eens de veroorzaker van een onveilige situatie in het uitgaansgebied 

of in de uitgaansgelegenheid? Zo ja, hoe? Welke oorzaken zijn daar voor aan te 
wijzen? 

 
Bewoners  
 Heeft u last van horeca gerelateerde overlast? Zo ja, welke vormen van overlast? 
 Zijn er locaties in het uitgaansgebied (de openbare ruimte) waar u last van heeft? 

Zo ja, welke locaties en waarom? Op welke dag en welk tijdstip geldt dat 
voornamelijk? 

 Zijn er uitgaansgelegenheden waar u overlast van heeft? Zo ja, welke gelegenheden 
en waarom? Op welke dag en welk tijdstip geldt dat voornamelijk? 

 Heeft u melding gemaakt van de overlast bij de politie? Zo ja, op welke wijze? Zo 
nee, waarom niet?  

 Is er -ten opzichte van voorgaande jaren– een toe- of afname waar te nemen qua 
horecagerelateerde overlast? 

 
Jongerenwerkers 
Bij het jeugd- en jongerenwerk kan meer informatie verkregen worden over 
verschillende groepen jongeren waar het jeugd- en jongerenwerk mee te maken krijgt 
(bijvoorbeeld hangjongeren, supportersgroepen). Door middel van het interview 
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probeert u eveneens inzicht te krijgen in de leefwereld van de verschillende groepen 
jongeren. 
 
Hangjongeren 
 Zijn er bepaalde hanggroepen die veel incidenten veroorzaken in het 

uitgaanscircuit? Zo ja, welke incidenten veroorzaken zij met name? 
 Waar hangen ze rond (hangplekken)? 
 Hoe besteden ze hun dagen (wat doen ze)? 
 Wat zijn hun favoriete uitgaansgelegenheden? 
 Op welke manier kan deze groep het beste beteugeld worden? 
 
Supportersgroepen 
 Zijn er bepaalde supportersgroepen die veel incidenten veroorzaken in het 

uitgaanscircuit? Zo ja, welke incidenten veroorzaken zij met name? 
 Wat zijn hun favoriete uitgaansgelegenheden? 
 Op welke manier kan deze groep het beste beteugeld worden? 
 
Andere risicogroepen volgens het jongerenwerk 
 Zijn er bepaalde groepen die veel incidenten veroorzaken in het uitgaanscircuit? Zo 

ja, welke incidenten veroorzaken zij met name? 
 Wat zijn hun favoriete uitgaansgelegenheden? 
 Op welke manier kan deze groep het beste beteugeld worden? 
 
Personeel van de eerste hulp 
 Welke soort ongevallen/ongelukken/opnames zijn typische uitgaansincidenten? 
 Wat is de omvang van deze uitgaansgerelateerde ongevallen/ongelukken/opnames? 
 Op welke dagen en tijstippen komen deze ongevallen/ongelukken/opnames het 

vaakst voor? 
 Bij welke groepen uitgaanders komen de meeste ongevallen/ongelukken/opnames 

voor? 
 Bij welke uitgaansgelegenheden komen de ongevallen of ongelukken het vaakst 

voor? 
 Is er -ten opzichte van voorgaande jaren– een toe- of afname waar te nemen qua 

ongevallen/ongelukken/opnames vanuit het uitgaanscircuit? 
 
Beveiligingsmedewerkers 
 Zijn er bepaalde groepen of individuen die veel incidenten veroorzaken in het 

uitgaanscircuit? Zo ja,  welke incidenten veroorzaken zij voornamelijk? 
 Hoe treedt u vanuit uw functie op tegen deze incidenten? 
 Zijn er bepaalde uitgaansgelegenheden waar veel incidenten plaatsvinden? 
 Is er -ten opzichte van voorgaande jaren– een toe- of afname waar te nemen qua 

incidenten in het uitgaansgebied? 
 
Buitengewoon opsporingsambtenaar (o.a. toezichthouders of stadswachten) 
 Zijn er bepaalde groepen of individuen die veel incidenten veroorzaken in het 

uitgaanscircuit? Zo ja,  welke incidenten veroorzaken zij voornamelijk? 
 Hoe treedt u vanuit uw functie op tegen deze incidenten? 
 Zijn er bepaalde uitgaansgelegenheden waar veel incidenten plaatsvinden? 
 Is er -ten opzichte van voorgaande jaren– een toe- of afname waar te nemen qua 

incidenten in het uitgaansgebied? 
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BIJLAGE 8: FORMAT OBSERVATIES 
TIJDENS UITGAAN 
 
Format 1: observaties in de uitgaanslocaties 
 
 
Observator: 

 

 
Datum: 

 

 
Plaats: 

 

 
Samen met: 

 

 
 
Bezochte tijd: 

  
uur tot 

  
uur 

 
Naam uitgaansgelegenheid: 

 

 
Type uitgaansgelegenheid: 

 
 

 
Discotheek 

 
 

 
Mainstream 

  
 

 
Swingcafé 

 
 

 

 

 
Kenmerken locatie 
 

Openingstijden van   uur tot  uur 

 

Entree  Nee  Ja, namelijk:  

 

Portiers  Nee  Ja 

 

Leeftijdsgrens aangegeven  Nee  Ja 

 

Controle aan de deur  Geen controle 

  Fouilleren  

  Metaaldetector 

  Legitimatie (i.v.m. leeftijd) 

 

Huisregels zichtbaar?  Nee  Ja 
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Maximaal aanwezige bezoekers  bezoekers 

Schatting aantal aanwezige bezoekers  bezoekers  

Bezetting bezoekers  te druk 

  vol 

  redelijk gevuld 

  weinig gevuld 

 

Geluidsniveau: praten is  goed mogelijk 

  niet goed mogelijk 

  nauwelijks mogelijk 

  onmogelijk 

 

Verlichting ruimte  helder verlicht 

  schemerachtig 

  tamelijk donker 

 

Soort muziek  

  

Sfeer (beschrijving)  

  

  

 

Bezoekersgroep 

 

Jonger dan 18 jaar  % 

18 – 25 jaar  % 

25 – 35 jaar  % 

Ouder dan 35 jaar  % 

 

Groepen 
Zijn er bepaalde opvallende groepen? Geef een korte 
beschrijving (omvang, samenstelling). 

  

  

 

Geslacht Aandeel meisjes/vrouwen:  % 
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Incidenten 

 

Welke incidenten zijn er gedurende de avond voorgevallen? 

 Hinderlijk/overlastgevend gedrag  keer 

 Verwijdering bezoeker  keer 

 Vernieling, vandalisme  keer 

 Vechtpartij  keer 

 Ruzie / meningsverschil  keer 

 Doorschenken aan dronken personen  Keer  

 Handel drugs (dealen)  keer 

 Gebruik drugs  keer 

 Anders, namelijk:  

   

   

   

   

 

Beschrijf voor ieder keer dat je het gezien hebt (indien van toepassing): 

 Tijdstip dat je het zag. 
 Aanleiding / aard van het incident. 
 Het aantal betrokkenen + wie (jongens/meisjes, personeel, politie, etcetera). 
 Gedrag van de veroorzaker (agressief, onbeschaamd, onder invloed, etcetera). 
 Reactie van het slachtoffer (emotioneel, angstig, opgefokt, etcetera). 
 Reactie van het personeel. 
 Verdere verloop. 
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Format 2: observaties in het uitgaansgebied 
 
 
Observator: 

 

 
Datum: 

 

 
Locatie: 

 

 
Samen met: 

 

 
 

Periode van 
observatie: 

  
uur tot 

  
uur 

 

Dit is:  Voor sluitingstijd  Na sluitingstijd 

   
 

Incidenten 

 

Welke incidenten zijn er gedurende de avond voorgevallen? 

 Hinderlijk/overlastgevend gedrag  keer 

 Geluidsoverlast (lawaai, kabaal)  keer 

 Verkeersoverlast  keer 

 Verwijdering bezoeker  keer 

 Vernieling, vandalisme  keer 

 Vechtpartij  keer 

 Ruzie / meningsverschil  keer 

 Handel drugs (dealen)  keer 

 Ongeluk, verwonding  keer 

 Gebruik drugs  keer 

 Wildplassen  keer 

 Diefstal  keer 

 Wapengebruik  keer 

 Anders, namelijk:  
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Beschrijf voor ieder keer dat je het gezien hebt (indien van toepassing): 

 Tijdstip dat je het zag. 
 Aanleiding / aard van het incident. 
 Het aantal betrokkenen + wie (jongens/meisjes, personeel, politie, etcetera). 
 Gedrag van de veroorzaker (agressief, onbeschaamd, onder invloed, etcetera). 
 Reactie van het slachtoffer (emotioneel, angstig, opgefokt, etcetera). 
 Reactie van anderen (o.a. omstanders, politie, portiers, toezichthouders, hulpverleners). 
 Verdere verloop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbare orde 

 
Heb je gezien of de beheerder van de gelegenheid (of andere mensen die er werken) geprobeerd 
heeft overlast rond de gelegenheid te voorkomen of te zorgen dat het niet te erg uit de hand liep? 
 

 Nee 

 Ja, want: 

 

 

Was er zichtbaar politie aanwezig in het uitgaansgebied? 

 Nee 

 Ja 

Zo ja, geef aan: aantal politiemensen, op welk tijdstip en uitgevoerde acties/charges 

 

 

Was de politie preventief aanwezig of naar aanleiding van een oproep? 

 Weet niet 

 Vanwege: 
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CENTRUM VOOR 
CRIMINALITEITSPREVENTIE EN 
VEILIGHEID 
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is hét centrum dat kennis en  
samenhangende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke 
veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private 
organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen 
beleid en praktijk. 
 
Het CCV heeft o.a. volgende instrumenten en regelingen in beheer: 
• Keurmerk Veilig Ondernemen 
• Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
• Politiekeurmerk Veilig Wonen 
 
Het CCV richt zich op instanties, instellingen en brancheorganisaties en niet op burgers 
of individuele ondernemers. 
 
De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het 
Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het 
Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen. 
 
Directeur: Mw. mr. drs. I.M. Haisma 
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