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Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) volgt de actualiteit om zicht te krijgen op trends in veiligheid en 
criminaliteitspreventie. In deze infosheet zijn enkele ontwikkelingen op het gebied van uitgaansgeweld en veilig uitgaan, van 
april 2015 t/m augustus 2015, samengevat.

nieuw onderzoek

Onderzoeksproject Surveillance in urban nightscapes 
In het onderzoeksproject Surveillance in urban nightscapes, 
onder leiding van sociaal geograaf Irina van Aalst, is in kaart 
gebracht hoe veilig jongeren zich voelen onder welke omstan-
digheden. Dit is gedaan door middel van enquêtes, interviews 
en focusgroepen. Het onderzoeksproject, onder andere uitge-
voerd in de gemeente Rotterdam, bevat meerdere projecten en 
onderzoekers. Binnen het project wordt samengewerkt met een 
stadsmarinier, de dienst Cameratoezicht, horecabeveiligers,
horecastewards en horecaondernemers. Onder andere is mee-
gekeken met de toezichthouders in de videoregistratiekamer, 
waardoor aanbevelingen zijn ontstaan voor toezicht zonder 
vooroordelen. Doel van het onderzoek is een bijdrage te leveren 
aan veilige en vrolijke uitgaansgebieden. 

Een van de conclusies uit het onderzoek is dat de focus van 
modern toezicht in stedelijke uitgaansgebieden zou moeten 
liggen op de positieve kracht en de vrolijkheid die de uitgaande 
jongeren ervaren. De focus moet dus niet liggen op de angst 
voor incidenten of ongewenst gedrag. Over het onderzoek is nu 
een video gemaakt genaamd ‘In the camera’s eye’. 
Het project ’Surveillance in urban nightscapes’ is onderdeel van 
het NWO-programma Maatschappelijk verantwoord innoveren. 
Binnen dit programma werken onderzoekers van verschillende 
wetenschapsgebieden met elkaar samen, zoals een ethicus, 
ingenieur en psycholoog. Meer informatie over het project, 
zoals een proefschrift over dit onderwerp, is te vinden op  
www.stadsnachtwacht.nl.

aanpak van uitgaansgeweld: de stand van zaken

Hosts op het Rembrandtplein tegen uitgaansgeweld
Vanaf vrijdag 3 juli is een pilot tegen uitgaansgeweld op het 
Rembrandtplein van start gegaan. Elke vrijdag- en zaterdag-
avond lopen hosts rond op het plein: gastvrouwen en gastheren 
die mensen welkom heten, op weg helpen als dat nodig is, 
maar die bezoekers ook aanspreken als ze overlast veroorzaken 
en die zullen proberen ruzies te sussen voor ze uit de hand 
lopen. Volgens de gemeente Amsterdam zijn de hosts de nog 
ontbrekende schakel tussen bewoners, ondernemers, bezoekers 
handhavers en politie. Het is de eerste zichtbare maatregel die 
wordt doorgevoerd in het kader van de pilot die het Rembrandt-
plein mooier, schoner, veiliger en gastvrijer moet maken. 
Tegelijkertijd worden de openingstijden verruimd voor horeca-
ondernemers die meedoen met de proef en extra verantwoorde-
lijkheid op zich nemen. 

Bij de bestrijding van het uitgaansgeweld werkt de gemeente 
samen met horecaondernemers op het plein, Koninklijke 
Horeca Nederland, de politie en stadsdeel Centrum. De hosts 
worden gezamenlijk betaald door de gemeente en de horeca-
ondernemers, die daarvoor een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) 
hebben opgericht. De vijf partijen hebben een convenant gete-
kend waarin afspraken zijn gemaakt over de maatregelen die 
de komende drie jaar in het kader van de proef worden doorge-
voerd. De proef wordt stapsgewijs verder uitgebreid door het 
plein beter en sfeervoller aan te lichten, door obstakels zoals 
geparkeerde fietsen zoveel mogelijk te verwijderen en door 
andere maatregelen die het plein een aangenamere verblijfsplek 
moeten maken.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de proef is de
betrokkenheid van horecaondernemers. Ook voor hen is het 
uitgaansgeweld en de overlast op het plein een doorn in het 
oog. Daarom zijn ze bereid extra verantwoordelijkheid te 
nemen, niet alleen voor de situatie in hun eigen zaak, maar 
ook op straat, in de directe omgeving van hun zaak. Inmid-
dels hebben eenentwintig zaken een bonus gekregen. Om in 
aanmerking te komen voor de bonus, moeten de ondernemers 
voldoen aan de eisen die zijn vastgesteld in het convenant. 
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http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2015/gw/toezicht-op-uitgaansleven-zou-positieve-focus-moeten-hebben.html
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Concreet betekent dit dat horecapersoneel en portiers worden 
opgeleid zodat zij nog beter geweld kunnen herkennen en 
voorkomen. Ondernemers moeten verder altijd telefonisch 
bereikbaar zijn voor omwonenden en serieus reageren op klach-
ten, niet alleen binnen, maar ook voor de deur op straat. Ook 
mogen ze niet meer meedoen aan pubcrawls en happy hours 
en mogen ze geen gratis rondjes geven of andere acties houden 
met alcohol. Personeel mag bovendien geen alcohol drinken 
tijdens het werk en er moet gratis water verstrekt worden als 
gasten erom vragen.

Collectieve horecaontzegging Katwijk en Noordwijk
Horecaondernemers in Katwijk én Noordwijk kunnen vanaf 
1 juni ’lastige bezoekers’ weren met een collectieve horeca-
ontzegging. Beide gemeenten, politie en horeca hebben hun 
handtekening gezet onder het convenant ‘Collectieve horeca-
ontzegging’. Het protocol is een aanvulling op bestaande 
maatregelen die een horecaondernemer tot zijn beschikking 
heeft. Deze kan namelijk al een vervelende bezoeker de toegang 
tot zijn zaak ontzeggen. Maar vaak wijkt de lastpost vervolgens 
uit naar andere horeca-inrichtingen elders in de gemeente of 
in een andere gemeente, met de kans dat hij (of zij) zich daar 
misdraagt. Dat ‘rondtrekken’ van lastposten kan doorbroken 
worden doordat zij in de horeca-inrichtingen in beide gemeen-
ten niet meer welkom zijn. Aan deze collectieve horecaontzeg-
ging doen alle cafés in het centrum van de gemeenten Katwijk 
en Noordwijk mee. Het gaat om ongeveer 16 horecagelegen-
heden waaronder de grootste discotheken en kroegen. 

De collectieve horecaontzegging van Katwijk en Noordwijk 
staat niet op zich, ook in de Bollenstreek wordt deze ingezet. 
In de Bollenstreek omvat de collectieve horecaontzegging de 
gemeenten Lisse, Hillegom en Teylingen. Zodoende wordt het 
nog onaantrekkelijker voor bezoekers om zich te misdragen in 
de horeca in deze omgeving. 

Innovaties terugdringen alcoholgerelateerd uitgaansgeweld
Sinds de zomer van 2014 loopt vanuit het ministerie van 
Veiligheid en Justitie het initiatief om het alcoholgerelateerde 
uitgaansgeweld verder terug te dringen. Inmiddels hebben drie 
bijeenkomsten met experts en gemeenten plaatsgevonden, die 
een aantal innovatieve ideeën en een vijftal mogelijke experi-
menten in deelnemende gemeenten hebben opgeleverd:  

1. Het met speciale meetapparatuur in een uitgaansgebied 
registreren en analyseren van opvallende geluidspatronen, 
met als doel te onderzoeken of opstootjes zodoende 
kunnen worden voorkomen. 

2. Individuele jongeren en hun ouders confronteren met 
beelden van het gewelddadige gedrag en/of ernstige 
dronkenschap van de jongeren, die via bodycams door de 
politie van hen zijn gemaakt. Hiermee wordt geprobeerd 
een leereffect te bereiken. 

3. Het via workshops lokaal in enkele gemeenten ontwikke-
len van een effectief samenwerkingsmodel tussen  

horecaondernemers, handhavers, politie, gemeente en 
andere partners. De Stockholm-aanpak dient als voorbeeld 
om het alcoholgerelateerde uitgaansgeweld gezamenlijk 
terug te dringen.  

4. Het in samenwerking tussen enkele gemeenten opzetten 
van een proeftuin gericht op vernieuwing en versterking 
van de rol van BOA’s in relatie tot horeca en uitgaan. 

5. Lokale experimenten met name gericht op jongeren onder 
de 18 jaar om alternatieve vormen van alcoholvrij uitgaan 
te ontwikkelen. 

Zodra de experimenten en pilots startklaar zijn, zullen deze via 
onderzoek worden geëvalueerd. 

Straattheater tegen overlast in Rotterdams uitgaansgebied
De gemeente Rotterdam zet straattheater in om een eind te 
maken aan overlast in uitgaansgebieden. Het project Nacht-
vlinders010 is onderdeel van een vijftal pilots om de kennis over 
veiligheidsbeleving te vergroten en het aantal beleidsinter-
venties dat bijdraagt aan objectieve en subjectieve veiligheid 
te verbeteren. De pilot is gebaseerd op een project in Parijs 
waar ‘Pierrots de la Nuit’ zijn ingezet om ’s nachts de rust in 
Parijse uitgaansbuurten te bewaren. Andere Europese steden als 
Berlijn, Barcelona, Brussel en nu Rotterdam volgen dit voorbeeld 
en zetten ook straatartiesten in. De gemeente Rotterdam heeft 
er bewust voor gekozen een eigen invulling te geven aan de 
straatartiesten en gekozen voor een samenwerking met onder 
andere het Ro Theater, Performancecollectief KOBE en jongeren-
performances TRoep. Ook de Koninklijke Horeca Nederland, de 
politie, Stadsbeheer en Toezicht & Handhaving zijn betrokken 
bij het project.

In de pilot Nachtvlinders010 is deze zomer geëxperimenteerd 
met acteurs die op een luchtige manier overlastgevers moeten 
confronteren met hun overlastgevend gedrag. Zo wordt nale-
vingsgedrag gestimuleerd onder bezoekers van het uitgaansge-
bied. De straatartiesten worden ondersteund door de horecas-
teward, de gastheren en gastdames van de stad. Zij signaleren 
vroegtijdig overlast en spreken bezoekers aan op hun gedrag. 
Ook worden ansichtkaarten en posters ingezet. Begin oktober 
worden de eerste resultaten van een effectmeting en evaluatie-
onderzoek van de pilot verwacht. 



Extra maatregelen tegen invloed Outlaw Motorcycle Gangs in 
beveiligingsbranche
De Nederlandse Beveiligingsbranche gaat via haar gedragscode 
leden verplichten om maatregelen te nemen die de criminele 
inmenging onder beveiligers moet tegengaan. Nu al wordt elke
beveiliger regelmatig door de politie gescreend en hebben 
beveiligingsbedrijven een eigen beleid hierin. Daarnaast 
worden de keurmerken van de branche strenger. Keurmerk-
houders moeten hun personeelsbeleid aanpassen met een 
aantal preventieve maatregelen. Op deze manier gaat ieder 
keurmerkbedrijf minimaal hetzelfde regelen om criminele 
inmenging tegen te gaan en hun processen hierop in te richten. 
Zo moet duidelijk worden dat de leden van de Nederlandse 
Beveiligingsbranche er alles aan doen om brandschoon te zijn. 
Een mooie aanvulling op de aanpak van de problematiek van 
Outlaw Motorcycle Gangs door politie, justitie, Belastingdienst, 
gemeenten en andere partijen. 

Innovatieve maatregelen voor Veilig uitgaan: vijf pilots, vijf 
factoren, elf tips
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
heeft samen met Bureau Beke, onderzoek gedaan naar 
uitgaansgeweld. Daarvoor werden in de gemeenten Alkmaar, 
Amersfoort, Arnhem (Gelredome), Hilversum en Kampen 
innovatieve maatregelen ingezet. Deze pilots waren gericht 
op het verminderen van geweld en overlast in uitgaanscentra 
en bij evenementen. In Hilversum werd bijvoorbeeld een groot 
beeldscherm in het uitgaansgebied geplaatst met daarop live 
camerabeelden van het gebied. Bij het Gelredome in Arnhem 
werd gebruik gemaakt van Predictive Profiling.

Uit het onderzoek blijkt dat vijf factoren invloed kunnen 
hebben op de veiligheid in een uitgaans- of evenementen-
gebied: 1) middelen, met name alcohol, amfetaminen en 
cocaïne, 2) de druk en dynamiek binnen groepen, 3) de houding 
van bijvoorbeeld portiers en politie naar het publiek, 4) de 
uitgaansomgeving en 5) persoonskenmerken. Daarnaast heeft 
het CCV elf tips op een rij gezet die gebruikt kunnen worden bij 
het implementeren van nieuwe maatregelen tegen uitgaansge-
weld en geweld tijdens evenementen. 

In het nieuwe CCV webdossier Veilig Uitgaan is alle informatie 
te vinden over het onderzoek, de innovatieve maatregelen, 
de pilots en de tips. De resultaten van het onderzoek zijn ook 
samengevat in een korte animatie. 

nieuw instrument

Veiligheidsbeleving in vernieuwde Keuzewijzer Veilig Uitgaan
De afgelopen jaren lijkt het aantal incidenten in het uitgaans-
leven af te nemen. In de media zijn echter regelmatig berichten 
over ernstig uitgaansgeweld. Hierdoor kan uitgaanspubliek 
zich onveilig voelen. Je veilig voelen is een voorwaarde voor 
een leuke en gezellige avond. Daarom is de Keuzewijzer Veilig 
Uitgaan uitgebreid met maatregelen die de veiligheidsbeleving 
vergroten.  

De nieuwe maatregelen in de Keuzewijzer zijn uitvoerig getest 
tijdens het Innovatieproject Veilig Uitgaan van het CCV en 
bureau Beke. Bestaande maatregelen in de Keuzewijzer zijn 
tegen het licht gehouden en aangepast. Op de vernieuwde web-
site, die op 28 augustus in de lucht is gegaan, kunt u bovendien 
snel zien welke maatregel geschikt is voor uw gemeente.

De Keuzewijzer is uitgebreid met twee best practices uit het 
Innovatieproject Veilig Uitgaan. Een groot beeldscherm op 
straat dat live camerabeelden uitzendt, heeft een positieve 
invloed op de veiligheidsbeleving. Predictive profiling, het 
proactief signaleren en aanpakken van verdacht gedrag, bleek 
tijdens een groot evenement en een voetbalwedstijd effectief. 
Met de Keuzewijzer kunnen andere gemeenten nu ook profite-
ren van de positieve resultaten uit het Innovatieproject. Daar-
naast heeft de Keuzewijzer een nieuwe vormgeving gekregen: 
alle maatregelen staan nu op een rij. Het is snel duidelijk of een 
maatregel geschikt is voor een gemeente. De infosheet helpt 
gebruikers stap voor stap met de implementatie en evaluatie 
van de maatregel in de gemeente. 

In de vernieuwde Keuzewijzer staan effectieve en de meest 
toegepaste aanpakken voor een veilig uitgaansleven. De 
aanpakken richten zich op het tegengaan van geweld, overlast, 
misbruik van alcohol en drugs, straatroof en zakkenrollen, en 
het vergroten van de veiligheidsbeleving. Welke aanpak het 
beste past in een gemeente, is niet altijd duidelijk. Daarom 
helpt de keuzewijzer bij het kiezen van een aanpak die het 
beste aansluit bij de lokale uitgaansproblematiek.
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http://www.hetccv.nl/dossiers/innovaties-veilig-uitgaan/index
http://www.hetccv-veiliguitgaan.nl/
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Twee nieuwe initiatieven zoeken gemeenten
Bij het CCV zijn twee initiatieven gericht op het voorkomen van 
uitgaansgeweld bekend. Beide initiatieven zijn op zoek naar een 
of meerdere gemeenten om hun pilots te testen. 

Het eerste betreft een model gericht op het betrekken van 
omstanders, dat is ontstaan uit een studie naar de psychologie 
van de burgermoed. Het model is gevormd rond situationele en 
emotionele factoren die een overweging om tot actie te komen, 
kunnen beïnvloeden tijdens een geweldsdelict. Het zogenaam-
de Involved Bystander Model maakt duidelijk welke psychologi-
sche componenten van invloed zijn bij het tot actie aanzetten 
van omstanders bij een geweldsincident. De makers van dit 
model zoeken meerdere gemeenten of (vervoers)bedrijven die 
willen meewerken aan een campagne op dit onderwerp. 

Het tweede initiatief gaat uit van de inzet van geuren bij het 
terugdringen van uitgaansgeweld. Het project omvat een pilot 
en een vooronderzoek. In het vooronderzoek wordt onderzocht 
welke geur het meeste invloed heeft op het reduceren van 
agressie, onder andere via laboratoriumonderzoek waarbij ook 
de combinatie met alcohol wordt onderzocht. In de pilotfase 
wordt de geur die het meeste effect op agressief gedrag heeft, 
getest in de praktijk bij een gemeente. Een effectmeting 
verzorgt een volledig beeld van de invloed van de geur op uit-
gaansgeweld. Het bedrijf achter dit project zoekt een of meer-
dere gemeenten om met hun project van start te kunnen gaan. 

Geïnteresseerd?
Gemeenten die geïnteresseerd zijn in één of beide initiatieven 
kunnen via CCV-adviseur Mette Meerdinkveld boom  
(mette.meerdinkveldboom@hetccv.nl) in contact komen met 
de uitvoerende organisaties.
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Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 
CCV-projectleider Uitgaansgeweld Marjolijn van Hest, via 
e-mail marjolijn.vanhest@hetccv.nl of tel 06 1335 0089.

meer informatie
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