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Voorwoord  

 

In januari 2013 gaf de politie beelden vrij van enkele mishandelingen van bezoekers in 

het uitgaansleven. De beelden hielden de gemoederen in Nederland intensief bezig, 

vooral vanwege de heftigheid van het geweld. Daarbij werd ook de vraag opgeroepen 

of er afdoende maatregelen worden getroffen om dergelijke incidenten tegen te gaan.  

 

Al decennia lang worden maatregelen ontwikkeld en ingezet om geweld en overlast 

tijdens uitgaan en evenementen te beteugelen. Niettemin blijft er aandacht voor nieu-

we maatregelen bestaan. Mede daarom heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid (CCV) opdracht tot het vinden van innovatieve maatregelen tegen geweld 

tijdens uitgaan en evenementen gegeven. Deze rapportage is het resultaat van de 

zoektocht naar dergelijke innovatieve maatregelen. Het is te beschouwen als onder-

steunend product richting pilots waarin innovatieve maatregelen worden 

geïntroduceerd en getest op effectiviteit. 

 

Voor de uitvoering van het onderzoek willen wij veel mensen danken. Ten eerste zijn 

dit alle respondenten die we voor dit onderzoek hebben geraadpleegd. Hun namen 

staan in bijlage 1 van dit rapport. Daarnaast hebben experts tijd vrijgemaakt om mee 

te denken over innovatieve maatregelen, waarvoor dank.  

 

Ten slotte zijn we de leden van de begeleidingscommissie, Christa Pronk (Ministerie 

van Veiligheid en Justitie), Karin Bongers (Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid) en Joeri Vig (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), erkente-

lijk voor hun inbreng tijdens de overleggen en bijeenkomsten. 

 

Arnhem, 2013 

Het onderzoeksteam 
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1 Inleiding  

 
Veilig uitgaan en het garanderen van veiligheid tijdens evenementen staan in steeds 

meer gremia in Nederland standaard op de agenda. Zowel landelijk als lokaal worden 

nota‟s, beleidsregels, convenanten, (lokale) wetten en regels ontworpen om de veilig-

heid van burgers tijdens uitgaan en evenementen zoveel mogelijk te garanderen. Het 

terugdringen van geweld en overlast staat daarbij centraal. 

 

Maatregelen ontstaan vaak als een reactie op reeds gepleegde incidenten. Er zijn di-

verse factoren te noemen die veiligheid tijdens uitgaan en evenementen beïnvloeden. 

Factoren die op hun beurt ook nog eens van invloed op elkaar kunnen zijn. Het krach-

tenveld tussen factoren, maatregelen en geweld en overlast tijdens uitgaan en 

evenementen is als volgt weer te geven: 

 

Figuur 1.1: Verhouding factoren, maatregelen en incidenten van geweld en overlast tijdens 

uitgaan en evenementen 

 

 

 

De Groot en Van der Land (2012) vatten de belangrijkste factoren die van invloed zijn 

op uitgaansgeweld samen met de vier D‟s: 

 

 Drank. Geweldsincidenten zijn vrijwel altijd alcoholgerelateerd. Door te veel alcohol zijn men-

sen vaak niet meer in staat om op een manier te reageren die past bij de situatie. 

 Drukte. Er wordt als het druk is vaak geduwd en gebotst en in combinatie met harde muziek 

en alcoholgebruik worden communicatiemogelijkheden beperkt. 

 Drang. Dit staat voor de belangrijke regulerende en sfeerbepalende rol van portiers en ander 

personeel. Zij kunnen problemen voorkomen door goed deur- en schenkbeleid te voeren en 

het in een vroeg stadium signaleren en sussen van problemen. 

 Dolheid. Een uitgaanscentrum wordt vaak gekenmerkt door een uitgelaten en losbandige sfeer 

en moraal. Dit bevordert dat mensen soms primair of agressief reageren op situaties. Alcohol- 

en drugsgebruik worden veelvuldig genoemd als factoren die ontremmend werken, zeker als 

deze twee middelen tegelijkertijd gebruikt worden (combigebruik). 
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De vier D‟s richten zich primair op uitgaansgeweld, maar geweld vormt niet het enige 

probleem waarmee gemeenten met uitgaanscentra te maken hebben. Ook uitgaans-

overlast valt binnen de veiligheidsgerelateerde incidenten in uitgaansgebieden en 

rondom grootschalige evenementen. Met name die vormen van overlast die als be-

langrijkste ergernissen gelden voor uitgaanders, omwonenden en professionals, 

namelijk wildplassen, geluidsoverlast en vernieling, zijn dan relevant.1 

 

In veel gemeenten bestaan diverse projecten en maatregelen om geweld en overlast 

tijdens uitgaan en evenementen te beperken. Toch blijft er behoefte bestaan aan een 

effectieve, beproefde aanpak. De reden hiervoor is drieledig. Ten eerste blijft er aan-

dacht uitgaan naar inzichten die voor een (nog) betere aanpak zorgen. Ten tweede is 

de mate waarin factoren die van invloed zijn op veilig uitgaan elkaar beïnvloeden, een 

tot op heden betrekkelijk onontgonnen terrein. En ten derde wijzen onderzoeken uit 

dat overlast- en geweldgerelateerde incidenten tijdens uitgaan steeds meer in de be-

langstelling staan. De eerste twee redenen zijn onderwerp van dit onderzoek, op de 

derde reden gaan we ter informatie wat dieper in. 

 

1.1 Een overzicht in cijfers en trends 

Inzicht in ontwikkelingen rond geweld en overlast tijdens het uitgaan en tijdens eve-

nementen wordt bemoeilijkt door twee ontbrekende zaken. Ten eerste zijn dat 

eensluidende definities, bijvoorbeeld als het gaat om uitgaansgeweld en uitgaansover-

last, en ten tweede een centrale bron voor het raadplegen en opleveren van cijfers. 

Derks et al. (2012) betogen wat de definitie betreft bijvoorbeeld dat deze voor uit-

gaansgeweld zowel in de literatuur als in de beroepspraktijk verschilt. Zo hanteren 

politiekorpsen en gemeenten verschillende definities. Bervoets et al. (2009) definiëren 

uitgaansgeweld als “geweld met of zonder wapen, met of zonder letsel dat direct in 

verband kan worden gebracht met het bezoeken van uitgaansgelegenheden en het 

verblijf in de binnenstad en op de routes naar de binnenstad toe tijdens het uitgaan”. 

De kritiek op deze definitie is dat deze te ruim is, waardoor uitgaansgeweld een con-

tainerbegrip wordt en ook geweldsincidenten op straat tijdens de winkeluren hieronder 

kunnen vallen. Vandaar dat Derks et al. (2012) een tijdsperiode aan hun definitie toe-

voegen: uitgaansgeweld is “door de politie geregistreerde geweldsincidenten die 

plaatsvinden op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond/-nacht tussen 22.00 uur en 

8.00 uur in het uitgaansgebied”. Ook bij deze definitie zijn de nodige kanttekeningen 

te plaatsen. Het gaat volgens de onderzoekers alleen om geweld tegen personen, niet 

tegen goederen (bijvoorbeeld vandalisme). Verder vallen ook incidenten buiten het 

uitgaansgebied weg, terwijl daar onder andere vernielingen door uitgaanders kunnen 

plaatsvinden op zogenaamde slooproutes.  

                                                

1. Zinberg (1984) spreekt over een interactie tussen drug, set en setting. Ferwerda, Van Hasselt, 

Van Ham en Voorham (2012) maken onderscheid in de vijf factoren middelengebruik, omgevings-

factoren, bejegening, persoonsfactoren en groepsprocessen en -dynamica. We gaan hier in 

hoofdstuk 3 dieper op in.  
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Kuppens, Klöne en Ferwerda (2012) gebruiken in een analyse van uitgaansgeweld in 

drie Rotterdamse uitgaansgebieden een vierdeling in geweldssoorten: geweld tegen 

personen, geweld tegen goederen, conflicten en diefstal met geweld. Daarmee wordt 

nog meer ingezoomd op subvormen van geweld, naast de selectie van uitgaanstijden 

die ook door Derks et al. wordt gebruikt. Uitgaansoverlast is in dat onderzoek alleen 

gerelateerd aan de mogelijkheden die het politiesysteem BVH kan bieden.  

Ook de definitie en daardoor de operationalisatie van uitgaansoverlast zijn diffuus. Het 

komt voor dat overlast in onderzoeken en notities niet (bijvoorbeeld Delwel & Goderie, 

2007), gedeeltelijk (bijvoorbeeld Boelaars, 2011) of geheel verschillend wordt be-

schreven. In het laatste geval worden ook geweldsaspecten in overlastdefinities 

opgenomen (Franx & Bouwmeester, 2010) of juist weggelaten (Postulart & Van de 

Langerijt, 2012). Omdat we in onderhavig onderzoek uitgaansgeweld naast uitgaans-

overlast plaatsen, gaan wij er in ieder geval van uit dat geweld en overlast 

complementaire begrippen zijn die elkaar niet overlappen.  

 

Naast het definitiehiaat bestaat er geen centrale bron voor cijfers rond geweld en 

overlast tijdens uitgaan. Witvliet, Timmermans en Homburg (2010) hebben in op-

dracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) alle 

monitoren voor de weergave van trends in geweld geïnventariseerd. Zij constateren 

dat er op basis van de beschikbare monitoren geen eenduidig beeld te geven is van de 

geweldsontwikkeling in Nederland. Specifiek voor het uitgaansgeweld is in het onder-

zoek geconcludeerd dat objectieve cijfers rond uitgaansgeweld en -overlast niet 

voorhanden zijn. Als de cijfers lokaal wel inzichtelijk zijn, zijn ze grotendeels geba-

seerd op subjectieve waarnemingen van professionals. 

 

Om toch een globaal beeld te kunnen schetsen van de ontwikkeling in geweld en over-

last in uitgaansgebieden is een korte scan uitgevoerd. Het algemene beeld dat hieruit 

naar voren komt, is dat geweldsincidenten en overlast in het uitgaansleven de laatste 

jaren, behoudens enkele piekmomenten, op een constant niveau blijven. Zo hebben 

Derks et al. (2012) gekeken naar uitgaansgeweld in de studentensteden Leiden, Gro-

ningen, Tilburg en Nijmegen. Het aantal aangiften openlijke geweldpleging blijkt in de 

periode 2006 tot en met 2011 nagenoeg gelijk, maar vertoont vooral de jaren 2008 en 

2009 een verhoging. De stijging in 2008 en 2009 in Groningen komt ook naar voren in 

het onderzoek van Bervoets et al. (2009). 
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Kuppens et al. (2012) constateren voor vier Rotterdamse uitgaansgebieden eveneens 

een nagenoeg gelijkblijvende ontwikkeling in geweldsincidenten in 2010 en 2011. 

Twee piekmomenten in die periode worden veroorzaakt door een tijdelijke verhoogde 

politie-inzet en door eenmalig voetbalgerelateerd geweld na een bekerfinale.2 

Hetzelfde stabiele beeld geldt voor steden als Heerlen, Lisse en Eindhoven, die in hun 

beleidsnota‟s specifiek ingaan op de ontwikkeling van gewelds- en overlastincidenten 

in het uitgaansleven (Gemeente Heerlen, 2011; gemeente Lisse, 2012; gemeente 

Eindhoven, 2012).  

Een aparte vermelding verdient de gemeente Amsterdam. De aantallen expressief 

geweld in de periode 2006 tot en met 2010 in Amsterdam nemen, na een piek in 

2007, licht af en liggen rond 10.000 registraties (De Groot en Van der Land, 2012). In 

2009 bericht Trouw echter dat het uitgaansgeweld in Amsterdam sinds 2003 fors, na-

melijk met 74 procent, is toegenomen.3 Het gaat dan met name om het Leidseplein en 

het Rembrandtplein. Op die pleinen komen ook in het jaar 2011 in vergelijking met 

2010 beduidend meer aangiften van uitgaansgeweld voor (Gemeente Amsterdam, 

2012).4  

 

Als het gaat om geweld en overlast tijdens evenementen dan blijft de berichtgeving 

betrekkelijk positief; Koninginnedagen en Oud en Nieuw uitgezonderd. Zo vonden tij-

dens de editie van Lowlands 2012 volgens de politie „geen noemenswaardige openbare 

orde incidenten plaats‟. Verder vertoont het aantal incidenten tijdens de Zwarte Cross 

een volgens de politie “niet-verontrustende” stijging in incidenten, gezien het aantal 

bezoekers. Ook de traditionele avond en nacht voor de TT in Assen is volgens de poli-

tie rustig verlopen, met “hier en daar een incident, maar ernstige ongeregeldheden 

deden zich niet voor”.5 

De berichtgeving over incidenten rond Koninginnedag en Oud en Nieuw volgt vaak 

direct na de festiviteiten. Mogelijk ligt dit aan het meer openbare karakter van deze 

twee evenementen en het feit dat deze overal in Nederland plaatsvinden. Vooral in 

2011 en 2012 zijn de festiviteiten rond Koninginnedag betrekkelijk rustig verlopen.6 

Ook Oud en Nieuw 2012/2013 resulteerde in minder incidenten (van 8.500 naar 8.000 

incidenten), maar hier zouden vooral de slechte weersomstandigheden debet aan zijn.7 

 

                                                

2. Een verhoogde politie-inzet is bij uitstek een voorbeeld van een paradox van de focus op uit-

gaansgeweld. Naarmate er meer aandacht is voor uitgaansgeweld en handhavers hiertegen meer 

inzet plegen (bijvoorbeeld meer fte, maar ook camera‟s), zijn er ook meer „ogen‟ om uitgaans-

geweld te registreren, waardoor er een stijging in incidenten ontstaat.  

3. Bron: www.trouw.nl: „geweld bij uitgaan fors toegenomen‟, 8 april 2009. 

4. Het gaat dan procentueel om een stijging tussen 13 en 61 procent. 

5. Bronnen: www.krantvanflevoland.nl, www.gelderlander.nl en www.dvhn.nl. 

6. Bronnen: www.anp.nl. 

7. Bron: www.nos.nl. Overigens komt het KLPD voor de jaarwisseling 2011/2012 tot 4.061 inci-

denten. In de voorgaande jaren lag dit op achtereenvolgens 5.412, 4.329 en 3.968 incidenten 

(KLPD, 2012). Het KLPD heeft nog geen cijfers over de jaarwisseling 2012/2013 gepubliceerd. 
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Natuurlijk is het de vraag of er bij een stabiel niveau in uitgaans- en evenementgerela-

teerde incidenten ook sprake is van een acceptabel aantal geweldsincidenten. Deze 

afweging ligt meer op het niveau van de vraag of er sprake is van veel of weinig inci-

denten en de ernst en de disproportionaliteit ervan. De prevalentie van incidenten 

beschouwen we in dit onderzoek als gegeven; veeleer is het interessant om te focus-

sen op nieuwe inzichten voor het tegengaan van incidenten. De zoektocht naar deze 

nieuwe inzichten, uitgewerkt in innovatieve maatregelen, is het centrale thema van 

onderhavige rapportage. 

 

De centrale probleemstelling in dit onderzoek luidt: „Wat maakt het uitgaansleven 

(on)veilig en wat kan er beter en effectiever worden gedaan om het veiliger te ma-

ken?‟ Vanuit deze probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

 

1. Welke factoren hebben invloed op de aard en omvang van uitgaansgerelateerde veiligheidsin-

cidenten in uitgaansgebieden en bij evenementen. Hoe groot of klein is deze invloed en hoe 

verhouden deze factoren zich tot elkaar? 

2. Welke factoren zijn van invloed op de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek in uitgaans-

gebieden en bij evenementen. Hoe groot of klein is deze invloed en hoe verhouden de 

factoren zich tot elkaar? 

3. Welke maatregelen zijn effectief in het positief beïnvloeden van de onder 1 en 2 genoemde 

factoren, in welke mate en in welke combinatie? In het bijzonder gaat het om maatregelen 

gericht op: 

 De persoon van de dader en het (potentiële) slachtoffer; 

 De sociale omgeving van de dader en het (potentiële) slachtoffer; 

 De fysieke omgeving: bijvoorbeeld de gebouwen (van binnen en van buiten), inrichting van 

het gebied, toegangswegen, de buurt; 

 De betrokken actoren: de rol en taken van bijvoorbeeld organisatie, horeca, gemeente, poli-

tie, vervoersmaatschappijen (inclusief de organisatie van samenwerking tussen deze 

partijen). 

4. Welke nieuwe en vooral betere maatregelen (van welke aard dan ook) kunnen gemeenten en 

andere relevante veiligheidspartijen nemen om het uitgaan in uitgaansgebieden en bij evene-

menten veiliger te maken? 

 

1.3 Inkadering van de term innovatief 

In het onderzoek staat de zoektocht naar innovatieve maatregelen centraal. We ver-

staan onder innovatieve maatregelen concrete, resultaatgerichte (niet- procesgerichte) 

werkwijzen waarbij het de primaire doelstelling is om geweld danwel overlast tijdens 

uitgaan en evenementen tegen te gaan. Aan de innovatieve maatregelen zijn ook nog 

een tijdsaspect en een vernieuwingsaspect gekoppeld. Een innovatieve maatregel is bij 

voorkeur recent, de afgelopen drie jaar ontwikkeld en moet (in de toekomst) iets 

nieuws in de aanpak van overlast en geweld bieden. 
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Een bestaande maatregel waaraan een nieuw element wordt toegevoegd, is ook te 

beschouwen als een innovatieve maatregel. Het is dan een zogenaamde gerevitali-

seerd innovatieve maatregel. Er zijn drie vormen van innovatieve maatregelen: 

 

- de innovatieve maatregel: de maatregel is de laatste drie jaar ontwikkeld, wordt uitgevoerd en 

bevat vernieuwende, tot op heden nog niet gebruikte componenten; 

- de gerevitaliseerd innovatieve maatregel: de maatregel kan ouder zijn dan twee/drie jaar, 

wordt uitgevoerd en bevat sinds kort, hooguit het laatste jaar, vernieuwende, nog niet gebruik-

te componenten; 

- de potentieel innovatieve maatregel: de maatregel bestaat nog niet en bevat vernieuwende, 

nog niet gebruikte ideeën. 

 

1.4 Kanttekeningen bij het onderzoek 

Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen die van belang zijn voor de uitvoering van 

het onderzoek en de consequenties daarvan. We lichten deze achtereenvolgens toe. 

 

Maatregelen z i jn ger icht  op de problemat iek, n ie t op de context of  het proc es 

Geweld en overlast zijn gevolgen van het uitgaan of een evenement zelf. We benade-

ren uitgaan of evenementen in dit onderzoek vanuit een contextueel, niet- 

veranderbaar perspectief. Met andere woorden: we zoeken naar maatregelen die zich 

richten op de geregistreerde problematiek, niet op de vraag van het nut en de nood-

zaak van uitgaan en evenementen. Evenmin richt het onderzoek zich op procesmatige 

aandachtspunten in bijvoorbeeld de uitvoering/handhaving. 

 

Innovat ief  staat nie t gel i jk  aan veelbe lovend of  ef fect ief  

Primair gaat het in het onderzoek om het vinden van innovatieve maatregelen die in-

gezet (kunnen) worden om geweld en overlast tijdens uitgaan en evenementen tegen 

te gaan. Het uiteindelijke doel van onderhavig onderzoek is inzicht te geven in innova-

tieve maatregelen. Mogelijk zullen innovatieve maatregelen in een vervolgpilot worden 

uitgezet, om zo te kijken welke maatregelen gunstige effecten sorteren. Inherent aan 

innovatieve maatregelen is dat zij zich vanwege hun kortlopende status nog niet altijd 

als veelbelovend of effectief hebben kunnen bewijzen. 8 Daar waar mogelijk, is het 

effectiviteitsvraagstuk in onderhavig onderzoek meegenomen, mede door te kijken 

naar de haalbaarheid van innovatieve maatregelen. 

 

  

                                                

8. In effectiviteitsonderzoek worden maatregelen dan wel interventies die nog niet bewezen ef-

fectief zijn veelbelovend genoemd. De effectiviteit is dan vanuit wetenschappelijk perspectief nog 

niet voldoende onderzocht, maar in de praktijk zijn er wel aanwijzingen voor de effectiviteit van 

een maatregel of een interventie. 
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Zowel ui tgaanscentra als evenementen  

In het onderzoek staan gewelds- en overlastincidenten in uitgaanscentra en tijdens 

evenementen centraal. Enerzijds zit er overlap in de aandachtspunten en mogelijk 

innovatieve maatregelen tussen deze twee locatiesoorten, anderzijds zijn er specifieke, 

op de locatie gerichte zaken die een afzonderlijke maatregel verdienen. Daar waar 

noodzakelijk, zal worden aangegeven of het een specifieke maatregel voor een uit-

gaanscentrum of een evenement is.  

 

1.5 Methoden van onderzoek 

De onderzoeksmethodiek staat in het teken van de zoektocht naar innovatieve maat-

regelen tegen geweld en overlast en valt uiteen in acht onderzoekshandelingen. Alle 

onderzoekshandelingen staan, zoals uit figuur 1.2 blijkt, ten dienste van anderen, met 

als doel om input te leveren voor de daaropvolgende stappen in het onderzoek. We 

lichten de onderzoekshandelingen achtereenvolgens toe. 

 

Figuur 1.2: Onderzoeksdesign 

 

Startbijeenkomst met experts  

Voor een inventarisatie van steden en evenementen met mogelijk innovatieve maatre-

gelen tegen geweld en overlast is een presentatie van de onderzoeksopzet gegeven 

voor de Expertgroep Uitgaansgeweld, die onder leiding van het CCV staat. De expert-

groep is gevraagd mee te denken over steden/evenementen voor het casusonderzoek. 

    Creatieve denktank 

Rapportage 

Casusonderzoek bij: 

Drie soorten 
evenementen 

Uitrollen en toetsen  
casusbeschrijvingen onder: 

Probleem Zoekt 
Oplossing 

(via CCV- en  
Bekenetwerk) 

 
Maatregelenmatrix 

Inventarisatie van: 

Zes soorten 
gemeenten 

Beïnvloedende 
factoren 

Beïnvloedende 
maatregelen 

    Startbijeenkomst met experts 

Soortgelijke 
gemeenten 

Soortgelijke 
evenementen 

 
Burgeronderzoek 

(N=2.000) 
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Ook zijn door de experts factoren aangedragen waarmee volgens hen in het onderzoek 

rekening gehouden dient te worden. Deze factoren betreffen bijvoorbeeld sluitingstij-

den van de horeca, training van het barpersoneel en het type vervoer waarvan 

uitgaanders gebruikmaken. Zie voor een overzicht van de experts in de startbijeen-

komst bijlage 1. 

 

Inventarisatie van beïnvloedende factoren en maatregelen (deskresearch) 

In deze onderzoeksfase zijn factoren die de veiligheid in uitgaansgebieden en tijdens 

evenementen beïnvloeden, geïnventariseerd. Vanuit deze inventarisatie is een theore-

tisch model ontstaan. Daarin staan (clusters van) factoren die van invloed zijn op 

geweld en overlast, de maatregelen en aanpakken die voorhanden zijn en de risico‟s 

en protectieve factoren. Het theoretisch model is opgebouwd op basis van de resulta-

ten van (inter)nationaal literatuuronderzoek en verschillende databases, waaronder 

PubMED en de database van het ministerie van Veiligheid & Justitie/WODC.9 

 

Bij de inventarisatie is een onderscheid gemaakt tussen diverse factoren die van in-

vloed zijn op gewelds- en overlastincidenten tijdens uitgaan en evenementen, maar 

ook tussen factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving van burgers. Een 

dergelijk onderscheid lijkt enerzijds gerechtvaardigd vanwege het feit dat incidenten 

objectiveerbaar zijn, namelijk terugkerend in bijvoorbeeld politiesystemen. Anderzijds 

is de veiligheidsbeleving van burgers in een breder kader te plaatsen, waarbij objecti-

veerbare incidenten slechts ten dele de veiligheidsbeleving van burgers verklaren.10 

 

Casusonderzoek (N=10) 

Uit onderzoek van Van Hest (2009) blijkt dat het ene uitgaansgebied het andere niet 

is. Zo ervaren kleine gemeenten in vergelijking met middelgrote en grote gemeenten 

minder uitgaansgerelateerde incidenten en nemen gemeenten verschillende maatrege-

len om dergelijke incidenten te voorkomen. Een duidelijke afbakening en omschrijving 

van de te onderzoeken uitgaansgebieden zijn dan ook essentieel. Daarbij is het boven-

dien van belang om niet alleen naar de omvang van de gemeenten te kijken. Ook 

moet gekeken worden naar de ligging van deze gemeenten, de schaal waarop uit-

gaansgelegenheden beschikbaar zijn en de uitstraling die gemeenten in de regio 

hebben. 

 

Daarnaast zijn meerdere typen grootschalige evenementen te benoemen die een 

openbaar karakter kennen en in de openbare ruimte plaatsvinden. We richten ons 

daarbij op grootschalige evenementen waarbij de gemeente de vergunning verleent en 

                                                

9. Hierbij is gebruikgemaakt van zoektermen als: 'alcohol', „drugs‟, „ecstacy‟, „cocaïne‟, „amphe-

tamine‟, „GHB‟, „cannabis‟, 'aggression', 'aggressiveness', 'aggressive behavior', 'violence', 'violent 

crime', 'drunkenness', „intoxication‟, „intervention‟, „group dynamics‟, „impulsive aggression‟, „pu-

blic order policing‟, „collective behavior‟, „police perspective‟ en „crowd policing‟. 

10. Zie bijvoorbeeld Kuppens, Van Tuyn en Ferwerda (2009). 
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politie en andere (particuliere) toezichthouders de veiligheidsbeheersing verzorgt. Op 

basis van ervaringen uit eerder door ons uitgevoerde onderzoeken zijn zes typen uit-

gaansgemeenten en evenementen te onderscheiden. 11  In tabel 1.1 staat naast de 

omschrijving van ieder type gemeente en evenement ook de gemeente dan wel het 

evenement dat voor het casusonderzoek geselecteerd is. De selectie is op basis van de 

inbreng van de leden van de Expertgroep Uitgaansgeweld en informatie over steden en 

evenementen tot stand gekomen. 

 

Tabel 1.1: Omschrijving uitgaanssteden en evenementen naar type 

Type gemeente/evenement Omschrijving 

Uitgaansgemeenten 

G4-gemeente (Utrecht) Grote gemeente, brede uitgaansmogelijkheden en landelijke/ 

internationale uitstraling. 

Regiogemeenten (Eindhoven 

en Amersfoort) 

Gemeente met regionale aantrekkingskracht, maar in verge-

lijking met de G4-gemeenten een kleiner uitgaansleven en 

buiten de Randstad gelegen. 

Grensgemeente (Heerlen) Gemeente die nabij de grens met België en/of Duitsland ligt, 

waardoor in het uitgaansleven niet alleen Nederlanders ko-

men. Daarnaast kan drugsproblematiek voorkomen. 

Toerismegemeente  

(Scheveningen) 

Gemeente met een grote toeristenstroom en daardoor een 

onevenredig groot uitgaansleven 

Werkgemeente (Lisse) Gemeente met in hoofdzaak uitgaanspubliek uit de eigen 

gemeenschap, dat vanaf jonge leeftijd werkzaam is in bij-

voorbeeld de bouw of nijverheidsindustrie. 

Kleinere gemeente met 

nachtvergunning (Beesd) 

Gemeente met een beperkt aantal inwoners, waar aan (een 

beperkt aantal) horecagelegenheden vergunningen worden 

verstrekt zodat deze ook ‟s nachts geopend kunnen zijn. 

Evenementen12 

Sportevenementen 

 (TT Assen) 

(Betaalde) evenementen/wedstrijden waarbij een groot aantal 

fanatieke aanhangers aanwezig is 

Muziek- en dansevenementen 

(Zwarte Cross Oost Gelre) 

Vaak betaald en toegangsgelimiteerd evenement rond mu-

ziek/dans/culturele activiteiten met groot aantal bezoekers.  

Landelijke feestdagen 

(Oud en Nieuw Den Haag) 

Openbare, vaak ongeorganiseerde, „spontane‟ burgeractivitei-

ten die gekoppeld zijn aan een landelijke feestdag. 

 

In het casusonderzoek is per casus zo gestandaardiseerd mogelijk te werk gegaan. Dit 

betekent dat per uitgaansgebied en evenement enkele lokale sleutelpersonen voor een 

interview zijn benaderd.13 Concreet gaat het per casus minimaal om een politiefunctio-

                                                

11. Zie hiervoor Kuppens en Ferwerda (2006; 2008a; 2008b; 2009), Ferwerda, Kerkhof en Kup-

pens (2011), Kuppens et al. (2009), Kuppens et al. (2012) en Muller et al. (2010). 

12. Een vierde evenementtype betreft de evenementen vanuit ideologische overtuiging, zoals 

demonstraties van extreemrechtse groeperingen. Vanwege de focus van het onderzoek op uit-

gaansgerelateerde incidenten laten we dergelijke evenementen buiten beschouwing. 

13. Zie voor een lijst van geïnterviewden bijlage 1 en de topiclijst voor de interviews bijlage 2. 
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naris en de beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid (OO&V) van de gemeente 

waarin zich het uitgaanscentrum of het evenementterrein bevindt. In sommige geval-

len zijn ook andere ervaringsdeskundigen, zoals vertegenwoordigers van een 

bewakingsbedrijf of de brandweer, geïnterviewd. Voor de drie evenementensteden is 

ook de organisator geïnterviewd.  

 

In de interviews komen onderwerpen als de randvoorwaarden bij de geselecteerde 

gemeenten, de mate van afstemming tussen gemeente en politie en andere partijen, 

de aanwezigheid van relevante (monitorings)instrumenten en de aanwezigheid en 

kwaliteit van een risicoanalyse aan bod. Vervolgens is een dienst met een politiefuncti-

onaris meegelopen om de lokale situatie in beeld te krijgen. Thema‟s daarbij zijn onder 

andere randvoorwaarden (samenwerkingsverband, probleem- en risicoanalyse), regel-

geving, infrastructuur en toezicht en handhaving. Dit alles resulteert per 

casusbeschrijving in een beeld van een stad of evenement met daarin onderwerpen als 

de fysieke omgeving van het uitgaansgebied, een beeld van de doelgroep, problema-

tiek en maatregelen daartegen. 

 

Deze onderzoeksfase is complementair met de eerder beschreven inventarisatie van 

veiligheidsbeïnvloedende factoren en maatregelen. Het theoretische model wordt aan-

gevuld met een praktisch overzicht van beïnvloedende factoren, maatregelen en 

aanpakken, uitmondend in tien casusbeschrijvingen.14 Aan de hand daarvan is de pro-

blematiek en de daaraan gekoppelde maatregel(en) per uitgaansgebied en evenement 

in beeld gebracht.15 

 

Uitrollen en toetsen van tien casusbeschrijvingen 

Om het bereik van het onderzoek en daarmee het zicht op elders voorkomende inno-

vatieve maatregelen te verbreden, zijn de tien casusbeschrijvingen uitgerold naar 

„clustergemeenten‟. Dit zijn gemeenten die, onder andere qua aard van de problema-

tiek, soort uitgaansgebied/evenement en soort uitgaanspubliek, te beschouwen zijn als 

„soortgelijk‟.16 De tien casusbeschrijvingen zijn voorgelegd aan 39 beleidsmedewerkers 

Openbare Orde & Veiligheid (OO&V) van gemeenten voor een reactie, aan de hand van 

een standaardvragenlijst.17 Er is met name gevraagd naar de mate waarin de casusbe-

schrijving overeenkomt met het lokale beeld, eigen problemen met geweld en overlast 

en (innovatieve) ervaringen met de aanpak van geweld en overlast. 

                                                

14. De tien casusbeschrijvingen zijn vanwege hun omvang niet aan het rapport toegevoegd, maar 

als downloadbare stukken op www.beke.nl geplaatst. 

15. De vraag of maatregelen effectief zijn, is buiten beschouwing gelaten omdat dit een gedegen 

effectiviteitstudie, niet een inventarisatie zoals in onderhavig onderzoek vereist. Indien dergelijke 

studies per casus voorhanden zijn, zijn deze meegenomen. 

16. Een vertegenwoordiger van een soortgelijke gemeente heeft dus hooguit een casusbeschrij-

ving van een uitgaansgebied of een evenement ontvangen. 

17. Er hebben elf respondenten gereageerd. Zie voor een respondentenlijst bijlage 1 en voor de 

standaardvragenlijst bijlage 3. 
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Aanboren CCV- en Bekenetwerk: ‘probleem zoekt oplossing’ 

Naast het uitrollen en toetsen richting clustergemeenten is gebruikgemaakt van het 

nieuwsbriefnetwerk van het CCV en Bureau Beke om drie problemen aan een breed 

publiek voor te leggen.18 Het gaat om problemen die in meerdere steden voorkomen 

en waarvoor geen afdoende maatregelen voorhanden zijn. Er hebben 29 personen 

gereageerd op de uitvraag. 

 

Maatregelenmatrix 

De voorgaande vier onderzoekshandelingen hebben geresulteerd in de zogenaamde 

Maatregelenmatrix. De matrix omvat een overzicht van maatregelen die in Nederland 

worden ingezet om geweld en overlast in uitgaansgebieden en tijdens evenementen 

tegen te gaan.19 In de Maatregelmatrix staan alleen individuele maatregelen, geen 

processen die meerdere maatregelen in zich herbergen, zoals samenwerkingsverban-

den tussen handhavingspartners. Daarnaast betreft het een presentatie van 

maatregelen op een hoger geaggregeerd niveau. Zo worden niet alle vormen van slui-

tingstijdenbeleid in de horeca genoemd, maar zijn ze samengevat als 

„sluitingstijdenbeleid voor gereguleerde uitstroom publiek‟. 

 

In de Maatregelenmatrix is aangegeven op welke beïnvloedende factor de maatregel 

betrekking heeft. Daarbij is gebruikgemaakt van de vijfdeling die door Ferwerda et al. 

(2012) is gebruikt: middelengebruik, omgevingsfactoren, bejegening, persoonsfacto-

ren en groepsprocessen en -dynamica.20 Bij het invullen van de matrix is gekeken naar 

het primair beoogde doel van de maatregel en de daaraan gerelateerde beïnvloedende 

factor. Het kan namelijk voorkomen dat een maatregel secundair op andere beïnvloe-

dende factoren inwerkt; deze zijn dan bewust niet aangekruist. Als voorbeeld van een 

maatregel geven we de inzet van een campingburgemeester, die de bezoekersstromen 

op de camping van de Zwarte Cross reguleert. De primaire doelen van deze maatregel 

zijn het op een publieksvriendelijke manier benaderen van bezoekers (factor „bejege-

ning‟) en het in een vroeg stadium herkennen van eventuele overlastgevende 

personen (factor „persoon‟). Een campingburgemeester probeert ook de dynamiek in 

een groep bij te sturen, vooral als er alcohol in het spel is (factor „groepsprocessen en 

-dynamica‟). Toch beschouwen we dit als een secundaire factor, mede omdat hier ook 

een rol voor de politie ligt.21
 

 

                                                

18. Bij het CCV gaat het om meerdere nieuwsbrieven, zoals de Nieuwsbrief Geweld, de Nieuws-

brief Veilig Uitgaan en de Nieuwsbrief Integraal Veiligheidsbeleid. De nieuwsbrieven van beide 

instanties hebben een bereik van respectievelijk ongeveer 3.000 en 1.000 aangeslotenen. Daar-

naast is via Twitter aandacht besteed aan het uitrollen van de drie problemen. Zie bijlage 4 voor 

de uitvraag. De reacties van deze respondenten zijn anoniem verwerkt. 

19. Zie bijlage 5 voor de Maatregelenmatrix. 

20. De factoren worden in hoofdstuk 3 beschreven. 

21. Zie bijlage 6 voor de gebruikte definities bij het invullen van de Maatregelenmatrix. 
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Alle maatregelen zijn op basis van de door ons opgestelde criteria voor innovatieve 

maatregelen (zie paragraaf 1.3) beoordeeld. Dit levert uiteindelijk innovatieve maatre-

gelen op die als input zijn gebruikt voor een creatieve denktank en terug zullen komen 

bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. 

 

Burgeronderzoek 

Het burgeronderzoek is in samenwerking met Intomart GfK uitgevoerd. Intomart GfK 

beschikt over een landelijk burgerpanel, waarbinnen een representatieve selectie ge-

maakt is van 2.000 personen tussen 16 en 35 jaar. Deze 2.000 mensen hebben een 

vragenlijst ingevuld over drie onderwerpen: factoren die bijdragen aan geweld en 

overlast, maatregelen die agressie verhogen danwel verlagen en maatregelen die de 

veiligheidsbeleving positief danwel negatief beïnvloeden.22 De grootte van de steek-

proef maakt het mogelijk om te analyseren op mogelijke verschillen tussen geslacht, 

leeftijdscategorieën, frequentie van uitgaan, frequentie van evenementbezoek, grootte 

van de woonplaats en opleiding. 

 

De creatieve denktank 

In de laatste fase van het onderzoek zijn alle onderzoeksbevindingen voorgelegd aan 

een groep experts uit verschillende maatschappelijke sectoren.23 Het hoofddoel van 

deze creatieve denktank bestaat uit het vinden van extra (potentieel) innovatieve 

maatregelen. Dit is via drie activiteiten tot stand gekomen. De experts gevraagd welke 

factoren het meest bepalend zijn voor geweld en overlast in uitgaansgebieden en tij-

dens evenementen, om te kijken welke maatregelen prioriteit verdienen. Vervolgens is 

aan de experts gevraagd om innovatieve maatregelen te noemen voor gewelds- en 

overlastproblemen waarvoor (nog) geen (afdoende) maatregel bestaat. Tot slot heb-

ben de experts gediscussieerd over maatregelen die de veiligheidsbeleving van 

burgers positief kunnen beïnvloeden. 

 

1.6 Leeswijzer 

In de rapportage werken we ten eerste toe naar het beantwoorden van de onder-

zoeksvragen. Daarin zit een reflectie op bepalende factoren van geweld en overlast 

tijdens uitgaan en evenementen verwerkt. Ten tweede resulteert het onderzoek in een 

overzicht van innovatieve maatregelen tegen geweld en overlast tijdens uitgaan en 

evenementen. Ten derde worden suggesties gedaan voor een pilotstudie naar effectie-

ve innovatieve maatregelen. Voordat dit in hoofdstuk 5 gebeurt, zullen we in hoofdstuk 

2 een overzicht geven van de factoren die bijdragen aan geweld en overlast tijdens 

uitgaan. Het gaat om factoren die ook bijdragen aan de veiligheidsbeleving van bur-

gers. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op actuele uitgaans- en evenementenproblemen. 

                                                

22. Zie bijlage 7 voor de vragenlijst. 

23. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de experts. Het gaat dan om experts uit sectoren als 

onderzoek, gemeenten, ministerie, horecaondernemingen, beveiliging, evenementenbureau, 

brandweer en gemeentelijke gezondheidsdienst. 
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De basis hiervoor ligt bij meerdere onderzoekshandelingen, zoals de casusbeschrijvin-

gen, de uitrol hiervan, het raadplegen van experts en het bevragen van burgers. In 

hoofdstuk 4 volgen de meningen van burgers en experts over diverse maatregelen. Dit 

hoofdstuk eindigt met een opsomming van innovatieve maatregelen. Ten slotte is 

hoofdstuk 5, met daarin ook de eerdergenoemde aspecten, te lezen als een samenvat-

ting. 

 

De uiteindelijke bedoeling is om enkele innovatieve maatregelen op basis van de be-

vindingen uit deze rapportage uit te zetten en te testen op effectiviteit. De rapportage 

is daardoor te beschouwen als een tussenproduct. 
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2  Bevindingen vanuit de literatuur  
 

In de media is er veel aandacht voor geweldsincidenten in het uitgaansleven. In deze 

gevallen wordt gesproken van uitgaansgeweld, waaruit kan worden afgeleid dat „uit-

gaan‟ en „geweld‟ in zeker zin bij elkaar lijken te horen. Boutellier (2006) constateert 

dat dergelijk geweld, naast criminaliteit en onveiligheid tot grote bezorgdheid leiden bij 

burgers en overheid. Om de roep om veiligheid goed te kunnen begrijpen, duidt hij 

verschillende ontwikkelingen in relatie tot normen en waarden c.q. normoverschrijdend 

gedrag:24 

 

 Individualisering: hierdoor zijn mensen minder afhankelijk van anderen, wat een 

toenemende behoefte aan keuzevrijheid en zelfsturing tot gevolg heeft. Naarmate 

deze ruimte groter wordt, neemt ook de kans op normoverschrijdend gedrag toe; 

 Informalisering: er is sprake van meer informele omgangsvormen. Daarbij worden 

(enige) zelfcontrole en innerlijke beschaving als gegeven verondersteld. 

 Intensivering: „we willen steeds maar hoger, harder en sneller‟ (Van den Brink, 

2004). Deze individuele beleving vormt een belangrijk criterium voor het gedrag. 

De intensivering van het samenleven genereert normoverschrijding en geïntensi-

veerde vrijheidsbeleving. 

 

Normoverschrijdend gedrag kan mede voortkomen uit een (tijdelijke) ondermijning 

van de zelfbeheersing (Baumeister, 1997). Afhankelijk van het domein kan er sprake 

zijn van verschillen in de mate van zelfbeheersing die personen aan de dag leggen. Op 

het werk of op school zijn er bijvoorbeeld duidelijke normen en verwachtingen. In het 

uitgaansleven kan het gedrag van personen echter veel minder normconform zijn, juist 

omdat hier veel minder duidelijke normen of verwachtingen bestaan (Bieleman, Maar-

singh & Meijer, 1998). Binnen dit kader kan ook wel gesproken worden over een 

„morele vakantie‟ (Weenink, 2011); de neiging van uitgaanders om zich tijdelijk niet 

aan de regels te houden.  

 

Veilig uitgaan en het garanderen van veiligheid tijdens evenementen staan in steeds 

meer gremia in Nederland standaard op de agenda. Landelijk en lokaal worden nota‟s, 

beleidsregels, convenanten, huisregels, (lokale) wetten en regels ontworpen om de 

veiligheid van burgers tijdens uitgaan en evenementen te garanderen. Veiligheid tij-

dens uitgaan en evenementen is een complex fenomeen dat wordt beïnvloed door 

diverse factoren, die bovendien ook nog eens van invloed op elkaar kunnen zijn. Te 

denken valt aan de invloed van alcohol en drugs, bejegening en wijze van toezicht en 

handhaving, groepsdruk en -dynamica, de omgeving en persoonsfactoren. Gezien de 

                                                

24. Naast de genoemde drie ontwikkelingen, benoemt Boutellier (2006) ook internationalisering, 

een fenomeen dat een negatief verband heeft met de verbondenheid met de natiestaat, en infor-

matisering, een fenomeen dat gevolgen heeft voor de (digitale) omgangsvormen tussen mensen. 
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doel- en vraagstelling van onderhavig onderzoek geven we een kort overzicht van de 

reeds bestaande kennis over de invloed van deze factoren. 

 

2.1 De invloed van alcohol en drugs 

Middelengebruik wordt gezien als een belangrijke risicofactor voor gewelddadig gedrag 

in het algemeen en gewelddadig gedrag in het uitgaansleven in het bijzonder. Alcohol 

wordt in het uitgaansleven veelvuldig gebruikt (zie onder andere Van der Poel et al., 

2010) en de relatie tussen alcoholgebruik en agressie is in vele onderzoeken aange-

toond (zie onder andere Bieleman et al., 1998; NIGZ, 1998; Terlouw, De Haan & Beke, 

1999; Van der Linden, Knibbe, Verdurmen & Van Dijk, 2004; Bruinsma, Balogh & De 

Muijnck, 2008; Van Hest, 2009; Ferwerda et al., 2012). Niettemin bestaan er onduide-

lijkheden over de precieze invloed van alcohol op agressief gedrag. Dit is allereerst een 

gevolg van het feit dat middelengebruik bij delicten in Nederland nog niet wordt gere-

gistreerd25 c.q. prevalentiestudies grotendeels ontbreken. Daarnaast is de vraag bij 

welk promillage de kans op agressieve incidenten onder invloed van alcohol toeneemt, 

tot op heden niet beantwoord (Van Hasselt, Bovens, Van Bunningen & Spek, 2010). 

Deze vraag is ook lastig te beantwoorden, daar de effecten van alcohol dosisgerela-

teerd en per individu verschillend zijn (De Haan & De Jong, 2010). Ook is van belang 

dat niet iedereen agressief wordt van alcoholgebruik. Zo zullen jongeren die van zich-

zelf impulsief zijn, eerder agressief gedrag vertonen na alcoholgebruik (Fulwiler, 

Eckstine & Kalsy, 2005) en spelen verwachtingen rondom de effecten van alcoholge-

bruik eveneens een rol. Jongeren die verwachten agressief te worden van alcohol, 

vertonen dit gedrag onder invloed ook vaker (Leonard, Quigley & Collins, 2003; Pihl & 

Sutton, 2009). 

 

In het uitgaanscircuit worden naast alcohol ook andere middelen zoals ecstasy, amfe-

tamine en cocaïne relatief vaak gebruikt. Zo blijkt uit vragenlijstonderzoek dat achttien 

procent van de bezoekers van grote feesten diezelfde nacht ecstasy heeft gebruikt. 

Cocaine- en amfetaminegebruik komt, met circa vijf procent van de bezoekers, minder 

voor (Van der Poel et al., 2010). Op basis van vragenlijstonderzoek is te concluderen 

dat drugsgerelateerd geweld in Nederland, ook onder jongeren, aanzienlijk minder 

vaak voorkomt dan alcoholgerelateerd geweld. Tot op heden is echter niet bekend wat 

de precieze omvang van drugsgerelateerd geweld en overlast is (zie onder andere 

Lünneman & Bruinsma, 2005; Bruinsma et al., 2008; Van Ooyen, 2009). Dit komt 

onder andere doordat bij verdachten niet systematisch drugstests worden afgenomen.  

 

  

                                                

25. Er is een wetsvoorstel in ontwikkeling om registratie van middelengebruik bij (gewelds)inci-

denten te realiseren. 
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Intermezzo – Het opwindingsdelier 

Gebruik van middelen als ecstasy, amfetamine en cocaïne verhoogt het risico op 

een zogenaamd opwindingsdelier, als gevolg van de werking die deze drugs op de 

hersenen hebben (Di Maio & Di Maio, 2005; Das, Ceelen, Dorn & De Jong, 2009; 

Mash, 2009). Een opwindingsdelier wordt onder andere gekenmerkt door ongericht 

gewelddadig gedrag, waarbij een persoon geen pijn lijkt te voelen en niet voor rede 

vatbaar is c.q. moeilijk of niet te bedwingen is (Di Maio & Di Maio, 2005). Een op-

windingsdelier heeft dan ook een grote impact op omstanders, slachtoffers en 

ordehandhavers zoals portiers en stewards (Ferwerda et al., 2012).  

 

Recentelijk is in onderzoek naar geweld onder invloed aandacht besteed aan de wer-

king van middelen op de hersenen c.q. de invloed op gewelddadig gedrag. Op basis 

van uitgebreid literatuuronderzoek concluderen de onderzoekers dat niet alleen con-

sumptie van alcohol, maar ook gebruik van cocaïne en amfetamine geweld faciliteert 

door de invloed die deze drugs op de hersenen hebben (Ferwerda et al., 2012). Dit 

effect wordt bovendien versterkt wanneer deze middelen gezamenlijk worden gebruikt 

(combigebruik) (zie onder andere Salloum, Daley, Cornelius, Kirisci & Thase, 1996; 

Nabben & Korf, 2000; Pennings, Lecesse & Wolff, 2002; Duivesteijn, 2004; McCloskey, 

Berman, Echevarria & Coccaro, 2009). Een andere belangrijke onderzoeksbevinding is 

dat gebruik van (een combinatie van) andere middelen dan alcohol, amfetamine of 

cocaïne, geweld niet faciliteert via de werking op de hersenen. Dit betekent niet dat 

geweld onder invloed van deze middelen niet plaatsvindt. Voor de verklaring van dit 

geweld moet naar andere factoren dan de werking van het middel zelf worden gezocht 

(Ferwerda et al., 2012). Op deze factoren gaan we in de volgende alinea‟s verder in. 

 

2.2 Groepsprocessen en -dynamica 

Bij het ontstaan van geweld en andere veiligheidsgerelateerde incidenten in het uit-

gaansleven kunnen groepsdruk en groepsdynamica een belangrijke rol spelen. Zo 

komen uit een typologie van Bakker, Drost en Roeteveld (2010) van geweldplegers in 

een uitgaanssetting naar voren dat groepsgeweld kan worden gepleegd door „de beïn-

vloedbare jongere onder invloed‟ en „de incidentele pleger onder invloed‟. In beide 

gevallen speelt sociale druk een rol bij het vertoonde gedrag. Groepsdruk en groeps-

dynamica kunnen niet alleen direct, maar ook indirect bijdragen aan gewelddadig 

gedrag en overlast. Zoals reeds eerder omschreven, is één van factoren die van in-

vloed is op dergelijk gedrag (de mate van) alcohol- en drugsgebruik. Uit onderzoek 

blijkt dat jongeren die veel tijd met leeftijdsgenoten doorbrengen, vaker grote hoe-

veelheden alcohol drinken (o.a. Schrijvers & Schuit, 2010). Mede door de 

verwachtingen die men heeft over de effecten van alcohol, zijn personen binnen een 

groep vervolgens sterker geneigd zich gewelddadig te gedragen (zie onder andere 

Bjork & Dougherty, 1998; Van der Linden, Knibbe & Joosten, 2004). 
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De gevoeligheid voor sociale druk hangt mogelijk samen met leeftijd. Wilson & Daly 

(1985) spreken van het 'jongemannensyndroom'. Hiermee doelen zij op de neiging 

van jonge mannen om risicovol en gewelddadig gedrag te vertonen met het oog op 

kortetermijnvoordelen. Hieronder valt het verkrijgen van een 'dominante status' bin-

nen de eigen groep (zie ook Muller et al., 2010). Een dergelijke groep kan bestaan uit 

een aantal mensen die elkaar op regelmatige wijze spreken. Ook kan een groep uit 

een collectief bestaan dat in meer of mindere mate saamhorigheid kent zonder dat alle 

personen binnen deze groep elkaar kennen. Dit laatste gegeven is mede opgetekend in 

onderzoek naar twee grootschalige rellen. Daaruit komt naar voren dat veel aange-

houden verdachten voorafgaand aan de rel geen bekenden van elkaar zijn dan wel 

geen groep vormen. Echter, wanneer zij gezamenlijk optrekken en geweld tegen poli-

tie en/of stewarding gebruiken, kunnen zij worden getypeerd als een groep (zie onder 

andere Auditteam Voetbal & Veiligheid 2012a, 2012b). Met andere woorden: of een 

persoon al dan niet tot een groep behoort, is afhankelijk van de setting en de context 

en kan niet (altijd) „op afstand‟ worden bepaald. Zo betekent een aantal wachtende 

jongeren bij een bushalte pas dat deze personen een groep vormen als er meer duide-

lijkheid ontstaat over bijvoorbeeld gezamenlijke intenties.26 

 

Personen die niet tot de „eigen‟ groep behoren, worden gezien als de outgroup. Door 

tegenstrijdige of verschillende belangen kan de ene groep de andere groep afwijzen. 

Dit kan leiden tot een negatieve houding, overlast, pesterijen, geweld of grootschalige 

verstoringen van de openbare orde (Sherif, 1966; Van Leiden, Arts & Ferwerda, 2009; 

Muller et al., 2010). Om een dergelijke ontwikkeling zoveel mogelijk te voorkomen, 

dient dan ook stil te worden gestaan bij de bejegening vanuit toezichthoudende en 

handhavende partijen. Immers, wanneer mensen door bijvoorbeeld de politie worden 

benaderd als een groep, kunnen zij zich sneller als dusdanig gaan voelen en gedragen 

(Reicher et al., 2007; Forsyth, 2009). De invloed van bejegening komt in de volgende 

alinea‟s aan de orde.  

 

2.3 De invloed van bejegening 

Bejegening kan een grote invloed hebben op het gedrag van personen of een (kleine) 

menigte. Over de definitie van een menigte (crowd) is in de internationale literatuur 

geen algehele consensus. Definities nemen als basis het bijeenkomen van personen 

(Challenger, Clegg & Robinson, 2009), waarna vervolgens wordt omschreven wat de 

individuele personen bindt. Dat de meningen daarover uiteen kunnen lopen, blijkt uit 

de definities van Reicher (2001) en Forsyth (2009). Waar Reicher (2001) de nadruk 

legt op het delen van een sociale identiteit door de menigte, hecht Forsyth (2009) 

belang aan een gemeenschappelijk doel of interesse. Ondanks deze verschillen hebben 

bestaande definities in de kern gemeen dat zij ervan uitgaan dat een aantal mensen 

                                                

26. Dit betekent dat de vraag of personen tot een groep behoren niet alleen theoretisch, maar 

ook operationeel van aard is.  
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zich op hetzelfde moment op dezelfde plaats bevindt (Lofland, 1985). Deze kern han-

teert Wijermans (2011) dan ook als uitgangspunt in haar definitie van een menigte en 

hanteren we ook in onderhavig onderzoek. 

  

Uit onderzoek dat sinds het eind van de jaren ‟90 is uitgevoerd, blijkt dat interactie 

tussen groepen, zoals tussen een menigte en de politie, gevolgen kan hebben voor de 

wijze waarop een groep zich gedraagt (zie bijvoorbeeld Stott & Reicher, 1998a, 

1998b). Sinds die tijd wordt bij het verklaren van verstoringen van de openbare orde 

niet langer meer alleen gekeken naar processen die binnen een menigte zelf spelen. 

Ook andere groepen – en dan met name de politie – spelen in dergelijk onderzoek een 

expliciete rol. Er is veel onderzoek verricht naar de rol van bejegening (zie o.a. Stott & 

Reicher, 1998a, 1998b; Drury, Stott & Farsides, 2003; Stott, 2003; Reicher, Stott, 

Cronin & Adang, 2004; Reicher et al., 2007). Uit onderzoek is bekend dat de houding 

van uitsmijters, wanneer deze als slecht ervaren wordt, een agressieve sfeer kan op-

roepen (Van der Linden et al., 2004; Graham et al., 2011). Ook „triggers‟ zoals 

(geïnterpreteerde) kleineringen kunnen leiden tot een agressieve reactie (zie onder 

andere Tuck, 1989; Giancola et al., 2002; Adang et al., 2006). Andersom kan een 

juiste wijze van bejegening een belangrijke rol spelen bij het beperken van het aantal 

incidenten. Sommigen benoemen het bejegeningsprofiel dan ook als cruciaal ter be-

heersing van de openbare orde en veiligheid (Adang & Van Oorschot, 2001). 

  

Belangrijk is echter wel dat conflictsituaties onderling sterk verschillen, waardoor het 

niet mogelijk is een standaard (de-escalerende) methode van bejegening te benoe-

men. Algemene noemers die in de praktijk als good practices worden gezien, baseren 

zich vaak op handelen vanuit wederzijds respect („behandel iemand zoals je zelf be-

handeld wilt worden‟), het geven van duidelijkheid, consequent zijn en de ander de 

ruimte geven om te kunnen reageren (Adang et al., 2006). Een specifiek aandachts-

punt binnen de bejegening is het rekening houden met de reactie van omstanders op 

een incident. Ook toevallige omstanders kunnen zich immers bij een interventie van 

politie tegen de autoriteiten keren (Timmer, 2005). Muller et al. (2010) bevelen dan 

ook een heldere communicatie richting omstanders aan. Los daarvan dient bij het uit-

gaanspubliek duidelijk te zijn voor welke aanpak gekozen wordt en waarom. Op deze 

wijze kan het begrip voor het optreden van politie en andere ordehandhavers worden 

vergroot en zoveel mogelijk worden voorkomen dat een wij-zij- gevoel ontstaat (Rei-

cher et al., 2007). 

 

2.4 De invloed van persoonsfactoren 

Onder persoonsfactoren verstaan we aan individuen te koppelen kenmerken. De meest 

bepalende determinanten op het gebied van het vertonen van gewelddadig gedrag zijn 

leeftijd (jong) en geslacht (mannelijk) (Stuart, 2003). In het algemeen is daarbij van 

belang dat adolescenten, vanwege het feit dat hun hersenen nog niet volgroeid zijn, 
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minder goed in staat het eigen gedrag te inhiberen en de consequenties van het eigen 

gedrag te beseffen (Reyna & Farley, 2006; Jimenez et al., 2007). Ook middelengebruik 

kan hierbij een rol spelen. Zo is bekend dat jonge mannen en adolescenten onder in-

vloed eerder agressief gedrag vertonen dan vrouwen en volwassen mannen (onder 

andere Reiss & Roth, 1993; Van Hasselt, Bovens & Van Bunningen, 2011). Mogelijk 

speelt daarbij mee dat jongeren minder merken van de directe lichamelijke effecten 

van alcohol. Hierdoor zijn zij eerder geneigd om door te drinken (Verdurmen et al., 

2006), terwijl hun hersenen veel kwetsbaarder zijn voor de gedragsmatige effecten 

van alcohol en andere psychoactieve stoffen dan het volgroeide brein (Casey & Jones, 

2010; Guerri & Pascual, 2010). 

  

Echter, niet elke mannelijke adolescent onder invloed maakt zich schuldig aan agressie 

en overlast (Boles & Miotto, 2003). Een belangrijke reden daarvoor is dat niet alleen 

contextuele factoren invloed hebben op het gedrag dat wordt vertoond, maar ook per-

soonsfactoren een rol spelen. Zo verschilt bijvoorbeeld de base-rate c.q. de mate van 

impulscontrole tussen personen (Giancola, 2004; Fulwiler et al., 2005) en de mate 

waarin een persoon van nature de neiging heeft om bijvoorbeeld agressief of geweld-

dadig gedrag te vertonen (Reiss & Roth, 1993; Zhang, Wieczorek & Welte, 1997). Ook 

is eerder al aangegeven dat de verwachting die een persoon van een middel heeft 

(Leonard et al., 2003; Pihl & Sutton, 2009) meespeelt. Verder toont onderzoek van 

Lünneman & Bruinsma (2005) aan dat veel personen die zich schuldig maken aan ge-

weld in het publieke domein, lijden aan een psychiatrische of psychische stoornis. 

Tevens lijken, op basis van zelfrapportage, verschillende vormen van psychosociale 

problematiek voor te komen bij notoire ordeverstoorders (Muller et al., 2010). Bijna de 

helft (46 procent) van hen rapporteert één of meerdere problemen op psychosociaal 

gebied, meer dan een derde rapporteert psychische problemen (35 procent). Ook mid-

delengebruik en geldproblemen komen in deze groep met 27 procent relatief veel 

voor. Andere bevindingen op persoonsniveau wijzen er op dat persoonsfactoren een rol 

kunnen spelen bij het verklaren van gewelddadig en/of overlastgevend gedrag. Te 

denken valt dan aan het gegeven dat gewelddadige jeugdigen een gebrek aan sociale 

vaardigheden en een lager dan gemiddelde intelligentie hebben (Roede, 2007; Oos-

terwaal, 2010). 

 

De notoire ordeverstoorder is bij uitstek een type dader dat actief een podium zoekt 

om te rellen dan wel deze situatie zelf creëert. Het is relevant een onderscheid te ma-

ken tussen personen die, zoals notoire ordeverstoorders, proactief geweld plegen en 

personen die zich schuldig maken aan reactief geweld (Polman, Orobio de Castro, 

Koops, Van Boxtel & Merk, 2007). Proactief geweld verwijst daarbij naar gecontroleer-

de, voorbedachte agressie,27 terwijl met de term reactief geweld wordt gedoeld op 

                                                

27. Doorgaans gaat het in deze gevallen om instrumenteel geweld, zoals bij een overval of in-

braak.  
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geweld dat in reactie op een gebeurtenis, hoe klein ook, plaatsvindt. Reactieve ge-

weldplegers kunnen worden onderscheiden in een externaliserende, onderbeheerste en 

een internaliserende, overbeheerste groep geweldplegers (Curtis, 1985; Werner & 

Smith, 1992; Beke, De Haan & Terlouw, 2001). De externaliserende geweldpleger is 

extreem gevoelig voor externe prikkels en reageert snel met bedreiging of fysiek ge-

weld. Personen binnen de overbeheerste groep geweldplegers kroppen gevoelens van 

irritatie en frustratie in eerste instantie juist op, waarna de opgebouwde spanning zich 

kan uiten in „explosief‟ geweld. 

 

2.5 De invloed van de omgeving  

De omgeving kan het ontstaan van agressie en overlast op twee verschillende manie-

ren beïnvloeden. Ten eerste zijn daar de kenmerken van de omgeving zelf, die indirect 

invloed kunnen hebben op het ontstaan van geweld of de sfeer in een gebied of op een 

evenement bepalen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer het warm is en bezoekers 

weinig bewegingsruimte hebben (Homel, Tomsen & Thommeny, 1992; Homel, Carvol-

th, Hauritz, McIlwain & Teague, 2004) of wanneer een gebied er reeds rommelig 

uitziet en daarmee vandalisme uitlokt (broken windows-theory).28 Ook kan het pro-

grammeren van bepaalde bands of het thema van een evenement de sfeer in de 

omgeving beïnvloeden, doordat het evenement specifieke subgroepen aantrekt. In die 

zin kan het inrichten van de fysieke omgeving bijdragen aan het voorkomen van 

agressie en geweld. Dit door maatregelen in het kader van crowd control, bijvoorbeeld 

in de vorm van looproutes om drukte te voorkomen, en klimaatbeheersing (Green & 

Plant, 2007). Tevens is het van belang de informatiepositie op doelgroepen op orde te 

hebben (Muller et al., 2010).  

 

Ten tweede kan de omgeving in zekere zin „aantrekkelijk‟ zijn voor plegers van geweld 

en overlast, bijvoorbeeld als gevolg van een lage pakkans. Theoretische kaders om 

dergelijk calculerend wangedrag te verklaren, zijn de rationele keuzetheorie en de 

gelegenheidstheorie. Binnen deze kaders staan het perspectief van de dader en de 

keuzes die de dader maakt centraal. Concreet betekent dit dat beide theorieën de da-

der zien als een persoon die bij het maken van keuzes de voor- en nadelen van het 

gedrag tegen elkaar afweegt. Vanuit dit perspectief kunnen situationele kenmerken de 

kans op een delict bevorderen of verminderen. Vanuit preventief oogpunt kan dan ook 

worden ingezet op het zogenaamde target hardening, waardoor het plegen van delic-

ten wordt bemoeilijkt en/of de pakkans wordt verhoogd. Voorbeelden van dergelijke 

preventieve maatregelen zijn de inzet van cameratoezicht, het inzetten van (zichtbare) 

politie en het plaatsen van extra verlichting. Daarnaast kan, met het oog op het begrip 

defensible space, de publieke ruimte dusdanig worden ingericht dat adequate, sociale 

controle mogelijk is. Te denken valt daarbij aan goede zichtlijnen in een uitgaansge-

bied. 

                                                

28. Zie voor meer informatie over deze theorie onder andere Wilson & Kelling (1982).  
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2.6 Weging van en interactie tussen factoren: een onderzoeksmatig hiaat 

De vijf hiervoor genoemde factoren staan in de literatuur vaak op zichzelf; tot op he-

den is nog nooit onderzocht hoe deze factoren zich tot elkaar verhouden. Bovendien is 

uit de literatuur niet te herleiden hoe groot de invloed van de factoren is. Bij dit hiaat 

speelt ook mee dat interactie tussen factoren lastig te kwantificeren is. Elke uitgaans- 

of evenementensituatie is anders en afhankelijk van de persoon, set en setting (Zin-

berg, 1984). Om het met een praktijkvoorbeeld te verduidelijken: bij een incident in 

een smalle, donkere steeg met uitgaansgelegenheden die zich vooral richten op jonge-

ren spelen de vijf factoren een andere rol dan bij een incident op een plein met grand 

cafés voor de oudere doelgroep. Wat betreft interactie tussen de geweldsfactoren in de 

literatuur lijkt dan ook eerder sprake van een gecombineerde invloed van verschillende 

beïnvloedende factoren, zoals ook uit de volgende casus blijkt. 

 

Kevin is een adolescent van zeventien jaar oud (persoonsfactoren) en gaat geregeld 

met vrienden uit (groepsproces). Hij drinkt vaak meer dan hij eigenlijk van plan is 

(groepsproces), omdat veel rondjes gegeven worden en hij niet achter wil blijven bij 

zijn vrienden (groepsdruk). Doordat de hersenen van Kevin nog niet volgroeid zijn, tre-

den vervelende bijwerkingen van alcoholgebruik (zoals het praten met een dubbele 

tong en moeilijk ter been zijn) minder snel op. Tegelijkertijd heeft de alcohol een ster-

ker effect op zijn gedrag (middelengebruik). Kevin is van nature impulsief, wat door het 

alcoholgebruik extra versterkt wordt (persoonsfactoren en middelengebruik). Wanneer 

Kevin en zijn vrienden in een druk, luidruchtig en rokerig café staan (omgeving), stoot 

een andere jongen hem per ongeluk aan en valt er bier op zijn nieuwe shirt. Vrienden 

van deze jongen lachen om deze gebeurtenis, waardoor Kevin zich beledigd en gepro-

voceerd voelt (groepsdynamica). De jongen krijgt geen tijd om excuses te maken, want 

Kevin heeft hem al een klap gegeven. Wanneer de beveiliging ingrijpt en Kevin uit het 

café wil zetten, roeren ook de vrienden van Kevin zich: er ontstaat een grote worsteling 

(groepsproces). 

 

Vanwege de literatuuromissie gaan we in hoofdstuk 3 dieper in op het belang van de 

vijf beïnvloedende factoren, en wel vanuit het perspectief van burgers en experts. 

 

2.7 Onveiligheidsbeleving 

Als het gaat om geweld tijdens uitgaan en evenementen is het ook van belang om te 

wijzen op de perceptie hiervan door burgers. Dit uit zich in de onveiligheidsbeleving. 

Veiligheid bestaat uit fysieke veiligheid, zoals branden, ongevallen of rampen, en so-

ciale veiligheid. Onder sociale veiligheid vallen daadwerkelijk ervaren incidenten, zoals 

bedreigingen en overvallen, maar ook de subjectieve onveiligheidsbeleving. Deze on-

veiligheidsbeleving wordt beïnvloed door een breed scala aan zogenaamde 

determinanten en deze zijn van belang, omdat zij het gedrag van personen kunnen 

beïnvloeden. De ene persoon kan een situatie als bedreigend interpreteren en zich 
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(fysiek) gaan verdedigen, terwijl voor een ander van een bedreigende situatie geen 

sprake is. De determinanten die de onveiligheidsbeleving kunnen beïnvloeden, bevin-

den zich op het situationele, sociaal-culturele en persoonlijke niveau. Individuele 

determinanten die de onveiligheidsbeleving, en daarmee gedrag, kunnen beïnvloeden, 

zijn onder andere persoonskenmerken, zelfredzaamheid, kwetsbaarheid, uitgaansge-

drag en eerder slachtofferschap. Ook het vertrouwen in de overheid, politie en 

risicoperceptie kunnen een rol spelen. Kuppens et al. (2009) hebben een literatuurstu-

die naar alle mogelijke determinanten van onveiligheidsbeleving uitgevoerd, om te 

kijken welke determinanten bepalend zijn. Deze staan weergegeven in figuur 2.1. 

 

Figuur 2.1: Determinanten voor onveiligheidsbeleving 

 

Het blijken veel determinanten te zijn, die vervolgens ook nog eens verschillen in de 

mate waarin ze extern beïnvloedbaar zijn. Enkele determinanten, zoals „inrichting van 

de buurt‟, zijn deels door een gemeente te beïnvloeden, andere, zoals „internationale 

calamiteiten/terrorisme‟ in het geheel niet. Daarnaast zijn het aantal en de invloed van 

determinanten geen vast gegeven. Zo komen nieuwe determinanten op, al dan niet 

onder invloed van media-aandacht. Ook overlappen determinanten, zoals „persoons-

kenmerken‟ en „kwetsbaarheid‟ elkaar. Bovendien zijn er determinanten die positief 

(bijvoorbeeld „beveiliging huis‟) of negatief (bijvoorbeeld „slachtofferervaringen‟) aan 

de veiligheidsbeleving bijdragen. Een voor uitgaan relevante determinant is „risicoper-

ceptie‟. Het hangt van de burger persoonlijk af of hij de geweldsrisico‟s groter inschat 

dan ze zijn, juist een reële inschatting hiervan maakt of deze nonchalant wegwuift. 
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3 Problematiek tijdens uitgaan en evenementen  
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de problematiek die tijdens de casusbeschrijvingen en 

het toetsen ervan bij referentiegemeenten is opgetekend. Ook tijdens de onderzoeks-

activiteit Probleem zoekt oplossing hebben we respondenten gevraagd urgente 

problemen te benoemen (zie hoofdstuk 1). De tijdens deze onderzoeksactiviteit ge-

noemde problemen komen in een aparte paragraaf aan bod. 

 

3.1 Problematiek vanuit casusbeschrijvingen en referentiegemeenten 

Problematiek die uit de casusbeschrijvingen van uitgaansgemeenten naar voren komt, 

varieert van overlast en (gewelds)incidenten tot problemen die van meer procesmatige 

of operationele aard zijn. We gaan in deze paragraaf eerst in op de overlast en de inci-

denten en vervolgens op de meer procesmatige problematiek. 

 

3.1.1 Overlast en incidenten 

De aard van de overlast bestaat overwegend uit geluidsoverlast door horecagelegen-

heden en/of uitgaanders, aanwezigheid van groepen jongeren, vernielingen en 

zwerfafval. Een uitzondering hierop zijn enkele situaties waarin niet de uitgaanders, 

maar taxichauffeurs voor overlast zorgen. In een gemeente rijden niet alleen lokale 

taxichauffeurs de ritten, maar ook chauffeurs van elders. Omdat deze chauffeurs enkel 

de lange ritten willen rijden, kan er onrust tussen taxichauffeurs onderling ontstaan. In 

andere gevallen leven taxichauffeurs regels met betrekking tot de toegangstijden van 

het uitgaans- of evenementengebied niet (voldoende) na. Dit zorgt niet alleen voor 

overlast maar kan in sommige gevallen ook conflicten in de hand werken of het poli-

tieoptreden bemoeilijken. 

 

Net als de aard van de overlast waarvoor uitgaanders verantwoordelijk zijn, wisselen 

ook de oorzaken van deze overlast en zijn deze sterk afhankelijk van de lokale con-

text. In algemene zin zijn er verschillende factoren te benoemen die uitgaans- en 

evenementgerelateerde overlast en geweld kunnen beïnvloeden. Het zijn middelenge-

bruik, groepsdruk en -dynamica, bejegening, persoonsfactoren en de fysieke omgeving 

van het gebied (deze factoren zijn in het vorige hoofdstuk aan de orde gekomen).  

 

Uit de casusbeschrijvingen is af te leiden dat de fysieke omgeving van het gebied pro-

blematisch kan zijn. Sommige respondenten wijzen daarbij op een „tijdelijke‟ situatie, 

zoals een te lange aanwezigheid van een ambulance die reageert op een onwelwording 

van een bezoeker in het uitgaansgebied of een aanhouding in een uitgaanscentrum. 

Deze situatie kan tot een aanloop van omstanders zorgen en vervolgens weer tot inci-

denten leiden. Daarnaast komen ook structurele aandachtspunten met betrekking tot 

de omgeving naar voren. Respondenten wijzen erop dat overlast en incidenten zich 

kunnen concentreren op bepaalde locaties (hot spots). Nabij droge horeca zoals 
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snackbars en shoarmatenten kan bijvoorbeeld veel afval worden achtergelaten of ont-

staan incidenten tussen verschillende groepen uitgaanders. In een onderzochte 

gemeente blijken veel uitgaanders gebruik te maken van bosschages in de buurt en 

tuinen van bewoners als alternatief voor de garderobe. Dit is een direct gevolg van het 

feit dat sommige horecagelegenheden hun garderobe niet op orde hebben en daardoor 

veel uitgaanders bang zijn hun jas daar kwijt te raken. 

 

Soms zien betrokkenen een verband tussen incidenten enerzijds en bepaalde horeca-

gelegenheden, bepaalde personen of bepaalde groepen. Onder andere het drinkgedrag 

van jongeren en het feit dat zij zich in groepen bevinden, kan leiden tot overlast en 

vernielingen. In een casus tekenen we op dat verschillende groepen jongeren indrin-

ken alvorens zij een discotheek bezoeken en kan er op de route tussen de 

horecagelegenheid en het vertrekpunt sprake zijn van overlast voor omwonenden 

(slooproutes).29 In andere gevallen kan er sprake zijn van rivaliteit tussen groepen uit 

verschillende gemeenten, die elkaar in een uitgaanscentrum treffen en elkaar provoce-

ren onder invloed van middelen. In de praktijk kan een „wij-zij‟situatie ook spontaan 

ontstaan. Wanneer een bezoeker door de beveiliging geweigerd wordt naar aanleiding 

van eerder wangedrag, maar bezoekers zelf dit eerdere wangedrag ontkennen, kan er 

onduidelijkheid ontstaan waarin ook andere jongeren zich kunnen mengen. Ook kun-

nen geweigerde personen betrokken raken bij overlast in het uitgaansgebied.  

 

In de casusbeschrijvingen van evenementen wordt vrijwel geen problematiek ge-

noemd. Veelal vertellen respondenten die ten behoeve van het opstellen van de 

casusbeschrijvingen zijn geïnterviewd dat de (multidisciplinaire) voorbereiding essenti-

eel is voor een veilig verloop van het evenement. In de opgetekende casus, maar ook 

bij de referentiegemeenten, zijn de betrokkenen zeer tevreden over deze voorberei-

ding. Van deze gedegen voorbereiding kunnen zij naar eigen zeggen gedurende het 

evenement de vruchten plukken. Uitzonderingen zijn brandstichtingen aan auto‟s en 

andere objecten en het gebruik van zwaar vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Ondanks 

de vele genomen maatregelen is dit laatste een probleem dat zich maar moeilijk aan 

laat pakken. 

  

                                                

29. Aandacht voor slooproutes is er ook wanneer jongeren zich vanuit het uitgaanscentrum naar 

huis of slaapplek (bijvoorbeeld een camping) begeven. De ervaring is dat ook dan overlast kan 

ontstaan en vernielingen worden gepleegd. 
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3.1.2 Procesmatige problematiek 

Uit de casusbeschrijvingen blijkt dat niet alleen nieuwe maatregelen een antwoord op 

de hiervoor geschetste problematiek kunnen zijn. Ook op procesmatig en operationeel 

gebied is nog veel winst te behalen voor wat betreft het terugdringen van uitgaans- en 

evenementgerelateerde overlast en geweld. We benoemen een aantal procesmatige 

problemen die uit de casusbeschrijvingen naar voren zijn gekomen.  

 

In verschillende gemeenten worden noodzakelijke overleggen (bijvoorbeeld portiers-

overleg, pilotoverleg) niet of niet-structureel gehouden en kan de afstemming tussen 

de politie en de portiers beter. De aandacht richt zich daarbij met name op uitwisseling 

van informatie over potentiële overlastgevers in het uitgaansleven. Van belang is ech-

ter ook dat maatregelen met betrekking tot middelengebruik, bejegening en de 

uitstraling van de fysieke omgeving voor verbetering vatbaar zijn. Respondenten wij-

zen op de kwaliteit van de horecabeveiliging waar het bejegening betreft (bijvoorbeeld 

het weigeren van klanten onder invloed). Meer kennis over het herkennen van midde-

lengebruik kan hier volgens sommige respondenten aan bijdragen.30  

 

Ook is het voor jongeren onder de achttien jaar in sommige gevallen nog mogelijk een 

uitgaansgelegenheid te betreden na middernacht, terwijl dit, vanwege indrinkbeper-

kend beleid, niet is toegestaan. Daarnaast ontbreekt het regelmatig aan een 

ondertekend convenant of voldoende controle, waardoor happy hours nog steeds tot 

de mogelijkheden behoren. Handhaving van de sluitingstijden vindt in sommige geval-

len onvoldoende plaats. Dit heeft niet alleen tot gevolg dat jongeren langer in een 

kroeg aanwezig zijn, maar leidt er ook toe dat het beoogde beleid van een gespreid 

vertrek van het uitgaanspubliek niet (afdoende) wordt gerealiseerd. Tevens blijkt voor 

crowd control gedurende een evenement meer informatie nodig over het precieze tijd-

stip waarop optredens zullen eindigen (podiummanagement). De lijn waarlangs deze 

informatie moet lopen is bekend, maar moet worden geborgd. In tabel 3.1 is een over-

zicht van de benoemde problematiek weergegeven. 

 
  

                                                

30. Overigens blijkt uit onderzoek (Ferwerda et al., 2012) dat ook politiepersoneel (nog) onvol-

doende kennis heeft over het herkennen van middelengebruik en de bejegening van personen 

onder invloed. 
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Tabel 3.1: Overzicht van benoemde problematiek in de casussteden en bij evenementen 

Factoren Op overlast- en incidentniveau Op procesniveau 

Omgeving  Geluidsoverlast 

 Diefstal uit horecagelegenheden 

 Hangjongeren 

 Vernielingen 

 Zwerfafval 

 Vechtpartijen 

 Hinderlijk geparkeerde fietsen 

 Brandstichting/gebruik van zwaar vuurwerk 

 Ophoping van uitgaanspubliek bij ambulances 

die eerste hulp verlenen 

 Ophoping van uitgaanspubliek bij droge horeca 

 Podiummanagement ten 

behoeve van crowd control 

Middelen-

gebruik 

 Overmatig middelengebruik 

 Vernielingen 

 Mishandeling 

 

 Herkennen van middelen-

gebruik 

 Handhaven van toegangs-

tijden voor jongeren onder 

achttien jaar 

 Onbedoeld voortbestaan 

van happy hours 

Bejegening  Overlast 

 Al dan niet grootschalige vechtpartijen 

 Conflicten tussen uitgaanders en portiers 

 Bejegening door portiers 

Groepsdruk 

en -dynamica 

 Al dan niet grootschalige vechtpartijen 

 Haantjesgedrag/rivaliteit tussen groepen 

Geen 

Persoons-

factoren 

 Agressief gedrag  Onderlinge uitwisseling van 

informatie over overlast-

gevers 

 

3.1.3 Meningen van respondenten uit referentiesteden over de problematiek 

Om meer zicht te krijgen op de schaal van de problematiek zijn de casusbeschrijvingen 

onder zogenaamde referentiegemeenten verspreid.31 Uit de antwoorden van respon-

denten uit referentiegemeenten blijkt dat zij het opgetekende beeld doorgaans 

herkennen. Het betreft dan zowel het type horeca, de aard van de doelgroepen als de 

problematiek en genomen maatregelen. Zo zegt een respondent: “Bij ons vindt het 

evenement ook in de binnenstad plaats, zonder dat er een hekwerk omheen staat. De 

problematiek geldt bij ons ook”. Een andere respondent geeft aan dat in de casusbe-

schrijving genoemde incidenten grotendeels overeenkomen met de problematiek in 

zijn eigen gemeente. Een andere respondent herkent met name de jeugd die zich in-

drinkt voordat deze zich naar een horecagelegenheid begeeft. Dit is in de 

casusbeschrijving van Beesd een belangrijk aandachtspunt voor politie, gemeente en 

andere betrokkenen. Een andere respondent herkent weer het seizoensgebonden ka-

                                                

31. Zie voor een nadere uitleg van de methoden hoofdstuk 1. 
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rakter van het uitgaansleven, zoals dat bijvoorbeeld in Scheveningen geldt. Na het 

lezen van de casusbeschrijvingen valt respondenten ook een aantal dingen op. Zo 

hebben respondenten bijvoorbeeld vragen over het deurbeleid, de inzet die horecaon-

dernemers zelf plegen in de eigen horeca, op het eigen terrein en in het publieke 

domein en wordt geconstateerd dat er in sommige gevallen jeugdigen in het gebied 

aanwezig zijn die wel en die geen alcohol mogen drinken. Ook noemt één van de res-

pondenten het feit dat tijdens een evenement met verschillende veiligheidsbedrijven 

gewerkt wordt opvallend (“dit vergt een goede afstemming”). Een andere respondent 

vraagt zich af hoe partijen ermee omgaan wanneer de gemeente (als eindverantwoor-

delijke) een minderheidsstandpunt inneemt na multidisciplinair overleg.  

 

Gezien de overeenkomstige problematiek nemen referentiegemeenten vaak dezelfde 

of soortgelijke maatregelen als de onderzoeksgemeenten om bestaande problemen 

(verder) terug te dringen. Zo werkt één van de referentiegemeenten net als onder-

zoeksgemeente Scheveningen met cameratoezicht en de inzet van SUS-teams. Een 

andere respondent geeft aan dat tijdens de voorbereiding van het evenement op een-

zelfde wijze gewerkt wordt zoals bij de festiviteiten rondom de TT in Assen. Een 

andere gemeente maakt, net als de gemeente Den Haag, gebruik van een risicoanaly-

se. Respondenten uit referentiegemeenten noemen ook aanvullende maatregelen, 

waaronder het inhuren van toezichthouders bij een extern bedrijf, het inzetten van 

zogenaamd „zomertoezicht‟, ondersteuning vanuit het regiokorps in de zomermaanden, 

inzet van een burgerpreventieteam in de eigen wijk of het creëren van extra stalling-

plekken voor fietsen en scooters om overlast te voorkomen. 

 

Respondenten is ook gevraagd naar totaal nieuwe maatregelen (of een combinatie 

daarvan) om geweld en overlast in het uitgaansleven tegen te gaan. Sommige respon-

denten geven daarbij aan dat het in ieder geval belangrijk is om niet de verwachting te 

wekken dat een uitgaansleven zonder overlast mogelijk is. “De kern van onze aanpak 

is leefbaarheid. Niet alle overlast kan worden aangepakt en voorkomen, wel moeten de 

uitwassen worden bestreden.” Dit blijkt ook ook uit de reactie van een andere respon-

dent, die stelt dat er geen behoefte is aan aanvullende maatregelen, hoewel er wel 

sprake is van problematiek in het uitgaansleven. Sommigen stellen bovendien dat dé 

maatregel niet bestaat: “Het moet altijd een samenhangend pakket van maatregelen 

zijn om effectief te zijn”. Dit wordt beaamd door een andere respondent, die aangeeft 

dat het bij evenementen om een combinatie van allerlei maatregelen gaat, waaronder 

crowd management, de inrichting van het evenementengebied, de programmering en 

de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Hierover zegt deze respondent: “Dat 

is niets nieuws, maar de combinatie maakt het effectief”. Ook is het volgens één van 

de respondenten belangrijk om genomen maatregelen te evalueren. Op deze wijze kan 

er lering uit worden getrokken voor een volgende editie van een evenement of de or-

ganisatie van een soortgelijk evenement (bijvoorbeeld qua grootte of doelgroep).  
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Twee respondenten benoemen een specifieke maatregel als het gaat om het beïnvloe-

den van de bejegeningsfactor. Zij geven aan dat meer gebruik kan worden gemaakt 

van buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA‟s), die bovendien grotendeels dezelfde 

bevoegdheden als politiepersoneel zouden moeten krijgen. Op deze wijze zouden 

BOA‟s ter plekke handhavend op kunnen treden en vervolgens de politie in kennis stel-

len in het geval van een incident. Een andere respondent koppelt de sluitingstijd van 

horecagelegenheden aan een verplicht happy hour in de vroege avond. Het uitgangs-

punt is dat uitgaanders vroeg op de avond in het uitgaansgebied aanwezig zijn en door 

de verplichte sluitingstijd van 01h00 tijdig vertrekken. Dit geeft meer „rust‟ in de stad. 

Een andere respondent stelt voor om minderjarige, aangehouden uitgaanders na aan-

houding bij de ouders af te leveren of de ouders op het politiebureau te ontbieden. Een 

andere maatregel die wordt genoemd is het hanteren van gelijke sluitingstijden in 

verschillende uitgaansgebieden om mixende doelgroepen en daaruit voortkomende 

incidenten te voorkomen. Ook het gebruikmaken van „cool-down‟ muziek in het laatste 

uur van openstelling, het inzetten van gastvrouwen of -heren in plaats van politie en 

het benutten van zintuigbeïnvloeding (bijvoorbeeld stank) om de uitstroom van bezoe-

kers uit het uitgaansgebied te bevorderen zijn aangehaalde voorbeelden. 

 

3.2 Voorleggen van problematiek in Probleem zoekt oplossing               

Na het inventariseren van de meest voorkomende problematiek in uitgaansgebieden 

en tijdens evenementen zijn in overleg met het CCV verschillende problemen be-

noemd. De twee criteria voor de selectie van een probleem zijn van praktische aard: 

de problematiek moet in meerdere steden voorkomen en een oplossing voor het pro-

bleem lijkt vooralsnog niet voorhanden. Dit resulteert in de volgende drie problemen: 

 

 Brandstichting tijdens de jaarwisseling en andere evenementen; 

 Overlast van omstanders voor ambulancepersoneel dat eerste hulp verleent; 

 Ophoping van uitgaanspubliek bij droge horeca. 

 

De benoemde urgente problemen zijn via een online vragenlijst voorgelegd aan perso-

nen binnen het netwerk van het CCV en Bureau Beke met de vraag welke innovatieve 

maatregelen kunnen bijdragen aan het oplossen van dit probleem. Ook is responden-

ten gevraagd of zij nog met andere urgente problemen op uitgaans- of 

evenementengebied te maken hebben. Zo ja, welke zijn dit en welke innovatieve 

maatregelen kunnen zij hiervoor bedenken?32 We bespreken de antwoorden van deze 

respondenten hierna per probleem.  

 

  

                                                

32. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 4. 
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Probleem 1 – Brandstichting tijdens de jaarwisseling en andere evenementen 

In totaal hebben negentien respondenten gereageerd op dit probleem. Verschillende 

genoemde maatregelen bestaan reeds (langere tijd). Preventief gaat het daarbij bij-

voorbeeld om het afsluiten of tijdelijk verwijderen van openbare prullenbakken en 

postbussen, de inzet van (tijdelijk) cameratoezicht en het geven van voorlichting over 

de gevaren die brandstichting met zich mee kan brengen. Repressief pleiten respon-

denten onder andere voor hogere straffen, hetgeen bijvoorbeeld tijdens de afgelopen 

jaarwisseling onder andere via het supersnelrecht is geïntroduceerd. Sommige respon-

denten beschrijven maatregelen die in de huidige praktijk niet haalbaar zijn 

(bijvoorbeeld een straatverbod voor alle jongeren rondom de jaarwisseling vanaf een 

zeker tijdstip of een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk). 

 

Twee respondenten pleiten voor het verhogen van de meldingsbereidheid van burgers, 

bijvoorbeeld door aan een melding die tot een aanhouding leidt een beloning te koppe-

len.33 Dit lijkt een innovatieve maatregel op het gebied van burgerparticipatie. Voor 

het doen van een melding willen beide respondenten moderne technologie inzetten, 

bijvoorbeeld via een app of via sociale media. Eventueel aanwezig video- en fotomate-

riaal en de geografische gegevens van de locatie worden automatisch meegestuurd. 

Een andere maatregel die innovatief lijkt, is het organiseren van Oudejaarsevenemen-

ten op een besloten terrein dan wel het benaderen van de jaarwisseling als een 

evenement. Tijdens dit evenement wordt vervolgens een professionele vuurwerkshow 

gegeven en is het bezoekers niet toegestaan zelf vuurwerk mee te brengen. 

 

Probleem 2 – Overlast van omstanders voor ambulancepersoneel 

In totaal hebben 23 respondenten een reactie op dit probleem gegeven. Sommige 

respondenten geven een algemene oplossing („het inschakelen van maatschappelijke 

projecten in de buurt‟), waardoor een directe koppeling met de gepresenteerde pro-

blematiek ontbreekt. Tevens worden maatregelen beschreven die reeds getroffen zijn 

(bijvoorbeeld assistentie door politie en/of beveiliging, gebruik van mobiele camera‟s 

op ambulances en bij politiepersoneel, gespreksvoering met omstanders). Tot slot 

wordt repressief gepleit voor zware straffen (bijvoorbeeld een omgevingsverbod voor 

het betreffende uitgaansgebied voor overlastgevers of het verhalen van de kosten op 

relschoppers). 

 

Innovatieve maatregelen richten zich op het weghalen van de „trigger‟, te weten de 

ambulance in het uitgaansgebied, en het op afstand of weghouden van uitgaanspu-

bliek. Zo pleiten respondenten ervoor patiënten niet langer in het uitgaansgebied, 

maar in een rustige omgeving te beoordelen en behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door 

het plaatsen van een vaste ambulancepost in de nabijheid van het uitgaansgebied of 

van een aantal vaste posten binnen een uitgaansgebied waar onwel geworden perso-

                                                

33. Een dergelijke maatregel is breder in te zetten dan in het uitgaansleven alleen.  
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nen zich kunnen melden. Uitgaanspubliek kan op afstand worden gehouden door het 

plaatsen van snelschermen rondom de ambulance wanneer een patiënt behandeld 

wordt. Een andere respondent pleit voor het strafbaar stellen van publieke samenscho-

ling bij incidenten met hulpverleningsactiviteiten. Tevens pleiten sommige 

respondenten voor een minder zichtbare inzet (bijvoorbeeld door het achterwege laten 

van sirenes). Voor het weghouden van uitgaanspubliek na een incident acht een res-

pondent het tijdelijk sluiten van toegangsdeuren van uitgaansgelegenheden of juist 

het hanteren van vervroegde openingstijden voor nieuwe bezoekers interessant. 

 

Probleem 3 – Ophoping van uitgaanders bij droge horeca 

Op dit probleem hebben 28 personen gereageerd. Ook nu worden bestaande maatre-

gelen benoemd, waaronder repressief optreden tegen gelegenheden die betrokken zijn 

bij overlast en aanpassingen in de sluitingstijden van natte horeca. Met dat laatste 

doelt men bijvoorbeeld op gespreide sluitingstijden of het vroegtijdig sluiten van hore-

cagelegenheden voor nieuwe bezoekers. Vermeldenswaardig is echter dat sommige 

respondenten ervoor pleiten om droge horeca eerder te laten sluiten dan de natte ho-

reca om zo problemen te voorkomen. Dit blijkt in Bussum een succesvolle maatregel 

te zijn, terwijl dit probleem in Tilburg, waar droge horeca langer geopend is dan natte 

horeca, niet speelt.34 

 

Een aantal respondenten noemt innovatieve oplossingen op het terrein van crowd con-

trol. Zo zou droge horeca in samenwerking met natte horeca kortingscoupons kunnen 

verstrekken aan bezoekers die op specifieke tijden geldig zijn. Zo kan een spreiding 

van het uitgaanspubliek worden bewerkstelligd. Aan de andere kant kan ophoping van 

uitgaanspubliek bij droge horeca worden voorkomen wanneer natte horeca het assor-

timent qua snacks uitbreidt. Daardoor is er minder noodzaak voor uitgaanspubliek om 

na het uitgaan droge horeca te bezoeken (een zogenaamde cool down ruimte). Ande-

ren pleiten ervoor om het uitgaanspubliek naar droge horeca buiten het 

horecaconcentratiegebied te leiden of droge horeca met behulp van gerichte bestuur-

lijke verspreiding meer buiten het uitgaansgebied te laten huisvesten. Hierdoor kan 

meer „verdunning‟ en gericht toezicht ontstaan. De droge horeca zelf kan volgens res-

pondenten verder bijdragen aan het oplossen van het probleem. Zo wordt gepleit voor 

het beperken van de wachttijden in de droge horeca. Dit kan bijvoorbeeld worden ge-

realiseerd door slechts een beperkt assortiment te verkopen en deze „kant-en-klaar‟ 

aan te bieden. Een andere respondent oppert tot slot om de verbindingen van het 

openbaar vervoer (OV) en het tarief van het nachtelijk OV beter aan te laten sluiten op 

de sluitingstijden van de horeca. Deze respondent constateert dat veel jongeren een 

OV-abonnement hebben waarmee zij goedkoper kunnen reizen dan met de nachtbus. 

                                                

34. Uit een van de casusbeschrijvingen blijkt dat in droge horeca soms ook alcohol verkocht 

wordt.  
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Daarom blijven jongeren in het uitgaansgebied aanwezig, omdat zij wachten totdat de 

eerste trams, treinen en metro‟s weer gaan rijden. 

 

Extra – Overige problemen en oplossingen 

Acht respondenten benoemen een aantal andere urgente problemen, waaronder een 

(te) sterke concentratie van groepen in een uitgaansgelegenheid en overmatig gebruik 

van alcohol en drugs. De maatregelen die hiervoor aangedragen worden, zijn zelden 

innovatief. Het overmatig middelengebruik zou volgens respondenten kunnen worden 

aangepakt door meer voorlichting te gegeven en vaker en duidelijker te bekeuren voor 

openbare dronkenschap. Het gaat hier dus niet om het nemen van nieuwe of andere 

maatregelen, maar om handhaving van bestaande wettelijke kaders. Een respondent 

oppert om een eventueel strikter handhavingsregime in horecagelegenheden onder de 

aandacht van uitgaanders te brengen. Een andere respondent zou graag willen dat 

horecaondernemers meer verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het drink-

gedrag (en daaruit volgende incidenten) van hun bezoekers. Een innovatieve 

maatregel waarop een respondent wijst en die al in de Maatregelenmatrix als innova-

tief is benoemd, is predictive profiling, dat wil zeggen gedragsprofilering in een 

uitgaansgerelateerde context. Uitgangspunt daarbij is dat politie en beveiligers perso-

nen vroegtijdig aanspreken op basis van het vertoonde (afwijkende) gedrag en 

daarmee (escalatie van) incidenten kunnen worden voorkomen. 

 

Samenvattend, geven we de door respondenten genoemde innovatieve maatregelen 

weer. Wat opvalt, is dat respondenten vaak reeds bestaande maatregelen noemen, 

maar ook enkele interessante, innovatieve maatregelen aandragen. Dit vormt een 

bevestiging van de gedachte dat er op het vlak van het inperken van geweld en over-

last tijdens uitgaan en evenementen al veel maatregelen worden ingezet. De volgende 

innovatieve maatregelen zijn genoemd: 

 

 Inzet van sociale media in combinatie met een beloningssysteem om de meldingsbereidheid 

van burgers te vergroten; 

 Behandelen van uitgaanders buiten het uitgaansgebied (bijvoorbeeld vaste ambulancepost 

nabij het uitgaansgebied);  

 Verstrekken van kortingcoupons die op specifieke tijden geldig zijn; 

 Organiseren van een Oudejaarsevenement (inclusief vuurwerkshow) op een besloten terrein; 

 Inzet van snelschermen die het zicht van uitgaanspubliek ontnemen;  

 Uitbreiding van het aanbod aan snacks binnen natte horeca c.q. een cool down-ruimte; 

 In geval van een incident horecaondernemers vragen tijdelijk geen uitgaanders naar buiten te 

laten;  

 Vestigen van droge horeca buiten de uitgaanskernen/het gebied met een grote concentratie 

natte horeca; 

 Strafbaar stellen van publieke samenscholing bij incidenten met hulpverleningsactiviteiten; 

 Droge horeca die een beperkt assortiment verkoopt en deze kant-en-klaar aanbiedt; 



R em  d e  o n tr em m in g ,  tu s s en r a p p o r ta g e  -  3 4  -  

 Aanpassen van de tijden en tarieven van het nachtelijk openbaar vervoer; 

 Gebruikmaken van gedragsprofilering door handhavende partijen binnen een uitgaanssetting 

om (escalatie van) incidenten te voorkomen. Handhavende partijen kunnen hierin getraind 

worden. 

 

3.3 Welke factoren vinden burgers en experts belangrijk?   

In het burgeronderzoek is aan 2.000 respondenten gevraagd naar hun mening over 

bepalende factoren voor geweld en overlast tijdens uitgaan en evenementen en de 

invloed van getroffen maatregelen op agressie en veiligheidsbeleving.35 We gaan in 

deze paragraaf dieper in op de eerste twee onderwerpen. De agressie- en veiligheids-

belevingbeïnvloedende maatregelen volgen in hoofdstuk 4.  

 

Enkele achtergrondgegevens van burgers 

In tabel 3.2 staan de achtergrondgegevens van de 2.000 burgers die een vragenlijst 

hebben ingevuld. Het gaat dan om geslacht, leeftijd, opleiding, stadsgrootte, uitgaans-

frequentie en bezoekfrequentie van evenementen. Daarnaast staat in de tabel 

aangegeven welke subcategorieën in vergelijking met de andere subcategorieën het 

vaakst (+) of juist het minst vaak (-) uitgaan danwel een evenement bezoeken.36 

 

Tabel 3.2: Achtergrondgegevens burgers 

 N % Uitgaans-

frequentie 

Bezoek- 

frequentie  

evenementen 

Geslacht 

Man 1008 50,4 + + 

Vrouw 992 49,6 - - 

Leeftijd 

16-20 jaar 526 26,3 + + 

21-25 jaar 530 26,5 + + 

26-30 jaar 526 26,3   

31-34 jaar 418 20,9 - - 

 
 
 
 

                                                

35. Zie bijlage 7 voor de vragenlijst. Door middel van de weging is de verdeling naar leeftijd, 

geslacht en opleiding gecorrigeerd richting de Gouden Standaard die in de CBS-data gebruikt 

wordt, zodat deze verdeling representatief is voor Nederland. 

36. Resultaten zijn gebaseerd op een tweezijdige toets met een significantieniveau van 0,05. „Het 

vaakst‟ of „het minst vaak‟ zijn alleen complementaire termen, in de zin dat een + automatisch 

een – inhoudt, als het gaat om achtergrondgegevens met twee subcategorieën, in dit geval alleen 

geslacht. In de tabel staan alleen tekens als de subcategorie in vergelijking met (bijna) alle ove-

rige subcategorieën significant lager danwel hoger scoort.  
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Tabel 3.2: Achtergrondgegevens burgers (vervolg) 

 N % Uitgaans-

frequentie 

Bezoek- 

frequentie  

evenementen 

Opleidingsniveau37 

Laag 200 10,0 - - 

Midden 962 48,1   

Hoog 838 41,9 +  

Stadsgrootte 

G438 213 10,7   

G3239 528 26,4   

Overige steden 1.259 62,9 -  

Uitgaansfrequentie 

Niet 597 29,8 nvt - 

0 -1 keer/maand 563 28,2   

> 1 keer/maand 840 42,0  + 

Bezoekfrequentie evenementen 

Niet 779 38,9 - nvt 

0 -1 keer/half jaar 769 38,5   

> 1 keer/half jaar 452 22,6 +  

 

Enkele achtergrondgegevens zijn noemenswaardig. De mannen in het burgeronder-

zoek geven aan frequentere uitgaanders en evenementbezoekers te zijn dan de 

vrouwen. Daarnaast zal het niet verwonderlijk zijn dat met name de jongste twee leef-

tijdscategorieën vaker uitgaan en evenementen bezoeken dan de oudste twee 

categorieën. Alleen de 31- tot en met 34-jarigen verschillen significant van de andere 

drie leeftijdscategorieën wat betreft frequentie; zij gaan minder uit. 

De respondenten geven aan dat veelvuldig uitgaan vaker door hoger opgeleiden wordt 

gedaan. Wat betreft de bezoekfrequentie van evenementen is dit „opleidingseffect‟ niet 

terug te vinden. Wel gaan lager opgeleiden beduidend minder dan de overige catego-

rieën uit en naar evenementen. 

Qua stadgrootte levert het burgeronderzoek alleen verschillen op tussen de grootste-

delingen en anderen. De uitgaansfrequentie van de laatstgenoemden ligt lager, wat 

betreft evenementbezoek zijn er geen grote verschillen. 

                                                

37. Het gaat dan om de volgende indeling: laag (geen, basis, LBO, VMBO kader en beroep), mid-

den (MAVO, VMBO, MBO, HAVO/VWO) en hoog (HBO/WO) 

38. Dit zijn Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 

39. Bron: G32.nl. De huidige 34 gemeenten van de G32 zijn: Alkmaar, Almelo, Almere, Amers-

foort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, 

Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, 

Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard-Geleen, Tilburg, Venlo, 

Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle. 
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Ten slotte blijkt de frequentie van (niet-)uitgaan samen te hangen met de bezoekfre-

quentie van evenementen en vice versa. Mensen die niet uitgaan, gaan beduidend 

vaker ook niet naar evenementen en mensen die frequent uitgaan juist vaker wel. 

 

Factoren volgens burgers  

Aan burgers is gevraagd welke van de voorgelegde factoren in de vragenlijst volgens 

hen bijdragen aan geweld en overlast tijdens uitgaan en evenementen. De antwoorden 

op deze twee vragen resulteren in figuur 3.1. 

 

Figuur 3.1: Door burgers genoemde factoren die bijdragen aan geweld en overlast (in %) 

 

De eerdergenoemde vijf factoren uit de literatuurverkenning (middelengebruik, 

groepsprocessen en -dynamica, bejegening, persoonsfactoren en omgeving) worden in 

meer of mindere mate ook door burgers genoemd. Burgers vinden vooral middelenge-

bruik, de omgeving en groepsprocessen van belang, persoonsfactoren minder. De 

bejegening, in de vragenlijst toegespitst op portiers, politie en stewards, speelt vol-

gens hen een minder grote rol. De fysieke omgeving van het gebied is als enige factor 

bepalender voor overlast dan voor geweld. Een van de mogelijke verklaringen hiervoor 

is dat burgers maatregelen om wildplassen tegen te gaan erg belangrijk vinden.40 

                                                

40. Aan burgers is nog gevraagd of ze zelf factoren zien die bijdragen aan geweld en overlast. 

Respectievelijk 32 en 20 burgers hebben hierop geantwoord. Aangedragen factoren voor geweld 

liggen voornamelijk op het gebied van het karakter van uitgaanders zelf/haantjesgedrag (57,5 
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Factoren volgens experts 

Tijdens de creatieve denktank is een presentatie gegeven over de vijf factoren die van 

invloed zijn op geweld en overlast tijdens uitgaan en evenementen. Daarbij is even-

eens aandacht besteed aan de mening van burgers over de factoren. Vervolgens is aan 

de experts gevraagd om de vijf factoren te rangschikken. Zij achten middelengebruik 

de meest bepalende factor voor geweld en overlast, gevolgd door achtereenvolgens 

groepsprocessen en -dynamica, persoonsfactoren, de omgeving en bejegening.41  

Geconcludeerd kan worden dat zowel burgers als experts middelengebruik als centrale 

factor voor geweld en overlast beschouwen. Een interessante discussie is ontstaan 

over de invloed van middelengebruik en persoonsfactoren, vooral welke van de twee 

aan de wieg van de ander staat. Met andere woorden: leidt middelengebruik tot ge-

dragsverandering en daardoor tot geweld en overlast of zijn het juist mensen met 

bepaalde persoonlijkheden die onder invloed van middelengebruik geweld en overlast 

plegen? Ten slotte is de omgeving voor experts minder een doorslaggevende factor 

dan voor burgers, maar is voor beiden bejegening de minst bepalende factor. 

 

3.4 Beschouwing op dit hoofdstuk 

Op een meer geaggregeerd niveau leveren de casusbeschrijvingen het inzicht op dat 

er meer problematiek lijkt te zijn in uitgaanscentra dan tijdens evenementen. Dit heeft 

mogelijk met de grotere „controleerbaarheid‟ van evenementen te maken. Een evene-

ment speelt zich af op een afgebakend gebied, vaak met hekken eromheen. De 

vergunningverlening en de (multidisciplinaire) overleggen die aan een evenement 

vooraf gaan, spelen mogelijk ook mee. Het gaat niet, zoals bij het uitgaansleven, om 

een scala aan belanghebbende horecaondernemers, maar juist om één hoofdverant-

woordelijke; de organisator. 

Ook zijn evenementen minder anoniem, omdat er bijna altijd toegangskaartjes voor 

gekocht moeten worden en een bezoeker ook daadwerkelijk wat te verliezen heeft, 

namelijk de toegang, als hij of zij overlast pleegt. Een derde factor die voor het lagere 

niveau in geweld en overlast bij evenementen aan te dragen is, is de multidisciplinaire 

aanpak voorafgaand aan en tijdens een evenement. Een bevestiging van het voor-

gaande is dat juist evenementen met een betrekkelijk openbaar en anoniem karakter, 

bijvoorbeeld de vreugdevuren tijdens Oud en Nieuw of de festiviteiten tijdens Konin-

ginnedag, te maken lijken te hebben met meer geweld en overlast. 

 

                                                                                                                                 

procent), allochtonen (12,1 procent), slechte opvoeding (9,1 procent), gebrek aan tolerantie (6,1 

procent), de maatschappij waarin we leven (6,1 procent), een combinatie van allerlei factoren 

(6,1 procent) en discriminatie (3,0 procent). Bij overlast gaat het voornamelijk om het karakter 

van uitgaanders zelf/haantjesgedrag (35,0 procent) en wildplassen/ontbreken van openbare 

toiletten (25,0 procent). 

41. Het aantal experts is te klein om valide uitspraken te doen over verschillen in rangschikking 

tussen experts (bijvoorbeeld overheid versus particuliere bedrijven of, nog meer gedetailleerd, 

politie versus beveiliging of gemeenten).  
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Geweld en overlast tijdens uitgaan en evenementen hoeven niet alleen met innovatie-

ve maatregelen bestreden te worden. Ook het inblazen van nieuw leven in bestaande 

maatregelen die minder goed lopen of het introduceren van in andere settings gebruik-

te maatregelen kunnen uitkomst bieden. Het strikt handhaven en borgen van opgeda-

opgedane kennis zijn daarbij een belangrijke voorwaarden. 

 

De innovatieve maatregelen die respondenten noemen naar aanleiding van de drie 

genoemde problemen liggen voornamelijk op de beïnvloedende factoren middelenge-

bruik, omgeving en bejegening. Kennelijk is het lastiger om innovatieve maatregelen 

te bedenken om groepsdruk en -dynamica en persoonsfactoren te beïnvloeden. Ook de 

2.000 bevraagde burgers en de experts in de creatieve denktank zien middelengebruik 

als belangrijkste factor voor geweld en overlast. In tegenstelling tot de burgers achten 

de experts daarnaast de persoonsfactoren van doorslaggevende betekenis bij geweld 

en overlast. We komen hier in hoofdstuk 4 op terug.  
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4 Meningen over (innovatieve) maatregelen  

 

In dit hoofdstuk volgt de eerste stap in de richting van het presenteren van innovatie-

ve maatregelen. Daarvoor komen eerst burgers aan het woord over agressie- en 

veiligheidsbelevingbeïnvloedende maatregelen. Vervolgens geven de respondenten 

commentaar op de casusbeschrijvingen en de drie problemen (in Probleem Zoekt Op-

lossing). Tot slot is aan de experts in de creatieve denktank een aantal problemen 

voorgelegd en gevraagd innovatieve maatregelen aan te dragen. Dit alles resulteert in 

een lijst met innovatieve maatregelen.42 

 

4.1 Maatregelen die agressie tegen gaan en veiligheidsbeleving bevorderen  

In het burgeronderzoek is aan 2.000 respondenten gevraagd welke maatregelen vol-

gens hen de agressie en de veiligheidsbeleving laten toe- en afnemen.43 De burgers 

konden kiezen uit 32 maatregelen en mochten daaruit een top vijf selecteren van 

maatregelen die het meest bepalend zijn voor een stijging danwel daling van hun 

agressie en veiligheidsbeleving.44  

 

Bewust is ervoor gekozen om burgers niet alleen innovatieve maatregelen voor te leg-

gen, maar juist een breder aanbod, dus ook van bestaande maatregelen. Dit om te 

bepalen waar vanuit burgerperspectief interessante invalshoeken zitten om geweld en 

overlast te beïnvloeden. Het gaat dan met name om de in het tweede hoofdstuk ge-

noemde vijf factoren middelengebruik, groepsdruk en -dynamica, persoonsfactoren, 

omgeving en bejegening. Met andere woorden: wat vinden burgers bepalend als het 

gaat om de invloed van bepaalde factoren op agressie en veiligheidsbeleving?  

 

In tabel 4.1 staat een overzicht van maatregelen die het meest door burgers genoemd 

zijn als het gaat om de invloed op agressie en veiligheidsbeleving. Interessant is dat 

burgers vier agressieverhogende maatregelen benoemen die min of meer te relateren 

zijn aan alcoholgebruik. Dit terwijl uit hoofdstuk 3 blijkt dat burgers middelengebruik 

als voornaamste factor voor geweld en overlast beschouwen. Hoewel burgers dus de 

invloed van middelengebruik op geweld en overlast inzien, zetten middelenregulerende 

maatregelen in de uitgaans- en evenementenpraktijk volgens hen ook aan tot agres-

sie. 

 

 

 

  

                                                

42. Een verdieping op de maatregelen volgt uiteindelijk in hoofdstuk 5. 

43. Zie bijlage 7 voor de vragenlijst. 

44. Zie voor een totaaloverzicht van genoemde percentages bijlage 8. 
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Tabel 4.1: Top vijf van maatregelen die volgens burgers inwerken op agressie en veiligheidsbe-

leving* 

 Agres-

sie-

verho-

gend 

Agres-

sie- 

verla-

gend 

Veilig-

heids-

bele-

ving-

verho-

gend 

Veilig-

heids-

bele-

ving-

verla-

gend 

Een uur voor sluitingstijd geen alcoholverkoop meer   1    

Sluitingstijden: horeca eerder dicht   2   5 

(Preventief) fouilleren   3   3 

Prijsbeleid: bier duurder maken   4    

Alcoholblaascontroles tijdens het uitgaan 5    

Meer politie op straat  1 2  

Overlast-/geweldplegers weren uit het uitgaansgebied   2 1  

Zwaarder straffen     3 3  

Cameratoezicht  4 4  

Zerotolerancebeleid van de politie/beveiliging   5 5  

Minder politie op straat    1 

Tolerante houding politie/beveiliging    2 

Veel vrouwelijk personeel    4 

* De cijfers in de cellen verwijzen naar de rangschikking in de top vijf. 

 

Wat de maatregelen die de veiligheidsbeleving verlagen betreft, plaatsen burgers min-

der politie op straat veruit op de eerste plaats. Bijna ex aequo volgen de vier 

maatregelen daarna, waarbij veel vrouwelijk personeel de vierde plaats behaalt. 

Nummer 2, de tolerante houding van politie/beveiliging is eveneens vermeldenswaar-

dig, mede met het oog op het feit dat burgers een zerotolerancebeleid van handhavers 

als veiligheidsbelevingverhogend en agressieverlagend benoemen. 

De top vijf van maatregelen die volgens burgers agressieverlagend werken, komt 

exact overeen met de vijf maatregelen die volgens burgers het meest veiligheidsbele-

vingverhogend zijn. Deze maatregelen liggen vooral op het gebied van repressie en 

zichtbare dan wel strikte handhaving. 

 

Wanneer we naar alle vier de rangschikkingen kijken, dan blijken meer of minder inzet 

van politie, repressie en enkele alcoholgerelateerde maatregelen het meest bepalend 

voor het agressiegevoel en de veiligheidsbeleving van burgers. Daarom is het interes-

sant om voor deze maatregelen te bekijken of burgers bepaalde subcategorieën meer 

of minder belangrijk vinden. 

 

Meer politie op straat wordt breed gedragen door burgers om de veiligheidsbeleving te 

verhogen en de agressie te verlagen. Dit geldt voor alle categorieën, zowel wat ge-
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slacht, leeftijd, opleiding, stadsgrootte als uitgaans- en evenementbezoekfrequentie 

betreft. De hoogopgeleiden en vrouwen achten minder politie op straat juist significant 

vaker veiligheidsbelevingverlagend dan mannen, maar voor de vrouwen alleen wan-

neer de maatregel die op nummer 1 staat maatgevend is. 45  Daarnaast geven 

significant meer vrouwen aan dat cameratoezicht agressie tegengaat en beschouwen 

hoger opgeleiden het weren van overlast- en geweldplegers uit het uitgaansgebied als 

een agressieverlagende en gelijk een veiligheidsbelevingverhogende maatregel.  

Wat het verhogen van de veiligheidsbeleving betreft, heeft een zerotolerancebeleid 

van de politie/beveiliging vooral bij mannen, de meestfrequente uitgaanders en de 

oudste twee leeftijdscategorieën (26 tot 34 jaar) effect. 

  

Significant meer vrouwen geven aan dat de maatregelen om een uur voor sluitingstijd 

geen alcohol meer te verkopen en bier duurder te maken agressie oproepen.46 Vrou-

wen en hoger opgeleiden vinden dat alcoholblaascontroles uitvoeren tijdens het 

uitgaan tot meer agressie leidt. Ten slotte heeft de maatregel om de sluitingstijden 

van de horeca te vervroegen vooral invloed op het uitgaans- en evenementenbezoek: 

juist de bezoekers vinden dat hun veiligheidsgevoel door eerder sluiten afneemt. 

 

4.2 Meningen van experts in de creatieve denktank 

In hoofdstuk 2 zijn de meest voorkomende problemen uit de casusbeschrijvingen ge-

presenteerd. Enkele van deze problemen zijn aan de experts in de creatieve denktank 

voorgelegd, met het verzoek hiervoor innovatieve maatregelen te bedenken. Daarbij is 

getracht om weer andere maatregelen aan te dragen dan de reeds in de Maatregelen-

matrix genoemde innovatieve maatregelen. Per probleem dragen de experts de 

volgende maatregelen dan wel denkrichtingen aan:47 

 

  

                                                

45. Wanneer gekeken wordt naar de top vijf van genoemde maatregelen, dan valt dit verschil 

weg. 

46. Dit geldt alleen voor het benoemen van deze maatregel als de (op een na) belangrijkste 

maatregel. 

47. Al bestaande genoemde maatregelen zijn eruit gefilterd. Op de denkrichtingen komen we in 

hoofdstuk 5 terug. „Diefstal uit horecagelegenheden‟ en „het gebruik van zwaar vuurwerk‟ zijn 

vanwege tijdgebrek niet aan bod gekomen. Het aandachtspunt „conflicten tussen uitgaanders en 

portiers‟ is door de experts niet genoemd als een punt dat primair bij portiers ligt en niet altijd 

herkend wordt. Van belang is, maar dat gebeurt al veel, dat beveiligers er als een gastheer uit-

zien en dusdanig handelen. Het niveau van de portiers is volgens veel experts ook toegenomen. 

In zoverre de oorzaak hiervoor bij de uitgaanders te vinden is, wordt daarom verwezen naar de 

andere op uitgaanders gerichte aandachtspunten. 
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Tabel 4.2: Overzicht van genoemde maatregelen per probleem 

Overmatig middelengebruik  

- Eten aanbieden tijdens de avond („shop in shop-idee‟) 

- Tijdelijke alcoholacties/happy hours verbieden.  

- Ondernemers die met elkaar hun alcoholbeleid afstemmen 

- Slechte ondernemers aanpakken, bijvoorbeeld via vergunningenbeleid 

- De „rotte appels‟ op hooguit één locatie laten uitgaan 

- Overmatige gebruikers na boete confronteren met schokkende afbeelding, zoals bij tabak 

gebruikelijk is 

- Raddraaiers een nacht met de politie laten meelopen zodat zij de problematiek van een andere 

kant belicht krijgen 

Gelu idsover last van ui tgaanspubl iek  

- Gratis uitdelen van lollies bij het vertrekken uit de horecagelegenheid 

- Burgers het nummer van de horecatelefoon geven en ze laten bellen in het geval van geluids-

overlast 

Haantjesgedrag/r ival i te i t  tussen groepen, onder meer b i j  „droge‟  horeca  

- Droge horeca eerder sluiten of gelijktijdig aan de sluitingstijden van de horeca 

- Alcohol en eten combineren in club/discotheek, ook na 12 uur „s nachts. „Shop in shop‟-idee 

- Algeheel alcoholverbod droge horeca 

Ophoping van ui tgaanspubl iek b i j  ambulances d ie eerste hulp ver lenen  

- Beelden van hulpverleners via beeldschermen projecteren als er schermutselingen plaatsvin-

den 

- Begeleidend team van beveiligers bij hulpverlenende hulpverleners 

- Ambassadeurs in het publiek 

- Symbool uitdelen om de mind set van het publiek te doorbreken en daarmee voorkomen dat 

hulpverleners in hun werk gestoord worden 

Hinder l i jk  geparkeerde f ietsen  

- Tijdelijke fietsparkeervakken door middel van laserlicht op hoogte, dat op de grond een tijde-

lijk parkeervak aanschijnt („Fietsenzwermen‟) 

- Fietsenstallingapp ontwikkelen, met daarop gratis (bewaakte) parkeermogelijkheden en alter-

natieven in het geval locaties vol staan 

Brandst icht ing t i jdens Oud en Nieuw (met name auto‟s/caravans)  

- Voor de jaarwisseling de sociale media monitoren op specifieke woorden, zoals „pallet‟ 

- Het centraal organiseren van grote vuren 

- Risicoanalyse uitvoeren van panden/objecten die mogelijk doelwit van brandstichtingen zijn 
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Positief beïnvloeden van veiligheidsbeleving van uitgaanders 

Tijdens de creatieve denktank is ook aandacht uitgegaan naar het beïnvloeden van de 

veiligheidsbeleving van uitgaanspubliek. De perceptie van veiligheid tijdens het uit-

gaan hoeft namelijk niet overeen te komen met de objectieve veiligheid zoals die uit 

politiecijfers blijkt. Volgens de experts ligt hier een belangrijke rol voor communicatie 

over uitgaan en evenementen. Het kan dan een innovatieve maatregel zijn om de vei-

ligheidsbeleving van burgers te beïnvloeden door aan betere/volledigere communicatie 

te werken. De berichtgeving na een uitgaansweekend en na evenementen richt zich 

regelmatig op incidenten, arrestaties en middelengebruik. Dit geeft een sfeerbeeld dat 

slechts door een klein gedeelte van het publiek veroorzaakt wordt. In die zin kan het 

leerzaam zijn om te kijken hoe de Zwarte Cross, de TT Assen, Lowlands en Pinkpop 

een positief imago (proberen te) krijgen. Enkele experts geven aan dat het noemen 

van incidenten eigenlijk geen toegevoegde waarde heeft, anderen vinden het juist 

interessant om een laag aantal incidenten te vermelden, omdat dit ook een positief 

beeld kan geven. 

Het introduceren van projecten voor aspirant-uitgaanders en hun ouders wordt ook 

door experts genoemd als maatregel om in te spelen op een positieve benadering van 

uitgaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een project waarin politie, een instelling voor 

verslavingszorg, een horecaondernemer en jongeren die al uitgaan hun visie op uit-

gaan geven. Dergelijke projecten zijn in Utrecht, Arnhem en Nijmegen al eens 

uitgevoerd, soms in het kader van een alcoholmatigingsproject. 

 

4.3 Potentieel innovatieve maatregelen in de casusbeschrijvingen 

Ook aan de geïnterviewden uit de fase van het verzamelen van materiaal voor de tien 

casussen is gevraagd welke potentieel innovatieve maatregelen zij kunnen bedenken 

voor het inperken van geweld en overlast. Het gaat dan om de volgende, nog niet 

bestaande maatregelen: 

 

 Uitgaansgebieden als evenemententerrein 

Het benaderen van een deel van een uitgaanscentrum als evenemententerrein, met een be-

paalde vorm van toegangscontrole, particuliere beveiliging en hooguit op de achtergrond 

opererende politie. Een uitgaanscentrum blijft natuurlijk openbaar terrein, waardoor niemand 

geweigerd kan worden, maar een vorm van toegangscontrole op flessen en dergelijke is dan 

mogelijk. Een dergelijke constructie zou vooral kunnen werken in omgevingen die door hun 

ligging gemakkelijk af te schermen zijn. Tijdens het EK voetbal in 2012 is hiermee in een en-

kele plaats op kleine schaal al geëxperimenteerd, vooral met de gedachte om zelf 

meegenomen blikjes en flessen en de gevaren daarvan tijdens de euforie na een doelpunt te-

gen te gaan. 
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 Regionale horecaontzegging 

In de wat kleinere uitgaanssteden bestaat de mogelijkheid dat jongeren die met een collectie-

ve horecaontzegging in een stad uitgaan in een buurstad en daar voor overlast zorgen. Twee 

geïnterviewden geven daarom aan dat de voorkeur uitgaat naar een regionale horecaontzeg-

ging. Dit geeft horecagelegenheden in buurtsteden ook de gelegenheid om overlastgevende 

jongeren te weren. 

 

 Gebiedsverbod koppelen aan een collectieve horecaontzegging 

Naast de collectieve horecaontzegging overweegt een van de tien casusgemeenten om over-

treders ook standaard de toegang tot het gehele uitgaansgebied te ontzeggen, op basis van 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

 

4.4 Beschouwing op dit hoofdstuk 

De mening van burgers over agressie- en veiligheidsbeïnvloedende maatregelen rich-

ten zich vooral op middelengebruik en handhaving. Vooral middelenregulerende 

maatregelen werken volgens burgers agressieverhogend. Burgers hebben in de Bur-

gerenquête aangegeven dat middelengebruik volgens hen de belangrijkste factor voor 

geweld en overlast is. Klaarblijkelijk is er sprake van een tegenstelling tussen de door 

burgers noodzakelijk geachte maatregelen om geweld en overlast tegen te gaan en de 

effecten die deze maatregelen volgens diezelfde burgers kunnen oproepen. Het is 

daarom belangrijk dat hiermee rekening gehouden wordt als eventuele pilotmaatrege-

len zich richten op het beïnvloeden van middelengebruik.  

 

Vrouwen zijn wat veiligheidsgevoel betreft meer gericht op de preventieve kant dan 

mannen; als er voldoende politie en camera‟s aanwezig zijn, voelen zij zich veiliger. 

Mannen hebben een verhoogde veiligheidsbeleving als de politie strikt handhaaft; zij 

geven ook aan dat dergelijke maatregelen agressieverlagend werken. Het is natuurlijk 

de vraag of het vervolgens interessant is om seksespecifieke maatregelen door te voe-

ren of uitgaansgeweld sekseneutraal te benaderen. Tot op heden gebeurt een 

seksespecifieke aanpak in het uitgaansleven in ieder geval amper. 

 

Interessant is dat burgers vooral refereren aan meer of minder inzet van politie, re-

pressie en alcoholgerelateerde maatregelen die invloed hebben op agressie en 

veiligheidsbeleving. Dit in tegenstelling tot de experts in de creatieve denktank, die 

middelengebruik als centrale factor voor geweld en overlast beschouwen. Voor de ge-

noemde problemen hebben burgers maatregelen aangedragen die de vijf 

beïnvloedende factoren voor geweld en overlast raken. Dit roept de vraag op welke 

mening(en) leidend moeten zijn bij het formuleren van pilots en hoe daar in de prak-

tijk mee omgegaan kan worden. Op dit punt komen we terug in hoofdstuk 5. 
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5  Naar een innovatief kader 
 

Geweld en overlast tijdens uitgaan en evenementen blijft een actueel thema, op meer-

dere terreinen. Na ieder weekend en na evenementen worden berichten via de media 

verspreid die vooral gericht zijn op het aantal en de soort gewelds- en overlastinciden-

ten. Op beleidsmatig terrein en in onderzoek is vooral aandacht voor de oorzaken van 

geweld en overlast, maar minder voor onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen 

die daartegen worden ingezet. Niettemin worden er regelmatig nieuwe maatregelen 

ingevoerd om geweld en overlast tijdens uitgaan en evenementen te bestrijden. 

 

Centraal in onderhavig onderzoek staat het duiden van factoren die bijdragen aan ge-

weld en overlast tijdens uitgaan en evenementen en het vinden van innovatieve 

maatregelen hiertegen. Onder dergelijke maatregelen wordt het volgende verstaan: 

concrete, resultaatgerichte (niet procesgerichte) werkwijzen waarbij primair de doel-

stelling is om geweld dan wel overlast tijdens uitgaan en evenementen tegen te gaan. 

Een innovatieve maatregel is bij voorkeur recent, de afgelopen drie jaren ontwikkeld 

en moet iets nieuws in de aanpak tegen overlast en geweld bieden. Het onderzoek 

staat uiteindelijk ten dienste van innovatieve maatregelen die in pilots op effectiviteit 

worden uitgetest.  

 

In het onderzoek is gebruikgemaakt van diverse methoden, zoals casusonderzoek bij 

zeven gemeenten en drie evenementen, een literatuurstudie, het raadplegen van bur-

gers en experts en het uitrollen van onderzoeksbevindingen bij ervaringsdeskundigen. 

Daarbij is bewust gekozen voor het raadplegen van personen die vanuit diverse (pro-

fessionele) invalshoeken te maken hebben met geweld en overlast tijdens uitgaan en 

evenementen, maar ook voor personen die vanuit hun professie een frisse blik op de 

materie werpen. 

 

5.1 De eerste duiding van de resultaten: beantwoording van de onderzoeksvragen 

In hoofdstuk 1 is de centrale probleemstelling in dit onderzoek als volgt beschreven: 

„Wat maakt het uitgaansleven (on)veilig en wat kan er beter en effectiever worden 

gedaan om het veiliger te maken?‟ Vanuit deze probleemstelling zijn vier onderzoeks-

vragen geformuleerd die achtereenvolgens beantwoord worden. Na het beantwoorden 

van de eerste drie onderzoeksvragen staan we uitgebreid stil bij het inkaderen van de 

gevonden innovatieve maatregelen. 

 

1. Welke factoren hebben invloed op de aard en omvang van uitgaansgerelateerde veiligheidsin-

cidenten in uitgaansgebieden en bij evenementen. Hoe groot of klein is deze invloed en hoe 

verhouden deze factoren zich tot elkaar? 
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De Groot en Van der Land (2012) brengen de factoren die van invloed zijn op uit-

gaansgeweld samen in de vier D‟s: drank, drukte, drang en dolheid. Deze factoren zijn 

voor een groot deel vanuit het perspectief van de uitgaander en de handhaver gefor-

muleerd. Zinberg (1984) spreekt van drug, set en setting, waarmee hij respectievelijk 

het gebruik van middelen, de invloed van persoonsfactoren en de fysieke omgeving 

waarin de gebruiker zich bevindt bedoelt. Ferwerda et al. (2012) zien deze factoren 

ook terugkomen, maar trekken deze breder in de door hen gebruikte termen invloed 

van middelengebruik, bejegening, omgevingsfactoren, groepsdruk en -dynamica en 

persoonsfactoren. Uit de literatuur valt te herleiden dat geen enkele specifieke factor 

aan te wijzen is als dé verantwoordelijke voor veiligheidsgerelateerde incidenten in het 

uitgaansleven. Veeleer is er sprake van een combinatie van factoren die per situatie 

verschilt. 

 

De burgers en experts in dit onderzoek beschouwen middelengebruik als de belang-

rijkste factor voor geweld en overlast. Op zich is dit niet verwonderlijk, omdat de term 

uitgaansgeweld in de algemene opinie bijna automatisch gekoppeld wordt aan midde-

lengebruik en minder aan de overige vier genoemde factoren. 48  Dat wil nog niet 

automatisch zeggen dat middelengebruik direct de eerstverantwoordelijke en belang-

rijkste factor voor geweld en overlast tijdens uitgaan en evenementen is. Zo wordt 

door experts getwijfeld of het niet de persoonlijkheid van mensen is, eventueel onder 

invloed van alcohol, die geweld en overlast aanjaagt,  

In de literatuur worden de vijf genoemde factoren op zichzelf, niet naar zwaarte of in 

verhouding tot elkaar, gepresenteerd. Aangenomen wordt dat alcohol een grote rol 

speelt, maar middelengebruik op zichzelf hoeft geen gewelddadig gedrag te faciliteren 

(Ferwerda et al., 2012). Wel zijn er talloze varianten van persoonskenmerken die de 

agressie van burgers kunnen opwekken en hetzelfde geldt voor de brede variatie in 

omgevingskenmerken, groepsdruk en -dynamica en bejegening van handhavers. 

 

De vijf genoemde factoren voor geweld en overlast zijn merendeels dynamisch; de 

invloed van de factoren kan per situatie verschillen. Dat betekent dat pogingen om toe 

te werken naar de meest bepalende factor(en) voor geweld en overlast voorbijgaat 

aan soms subtiele varianten. 

 

                                                

48. Op de CCV-website (www.hetccv.nl) staat het als volgt verwoord: „Bijna driekwart van de 

daders is op het moment van agressief gedrag in het uitgaanscircuit onder invloed van middelen. 

Hierbij gaat het in 86 procent van de gevallen om alcohol en in 14 procent om een combinatie 

van alcohol en drugs. Alcohol vergroot het risico op agressief en gewelddadig gedrag, vooral als 

er steeds meer gedronken wordt. Diverse studies concluderen echter dat maatregelen tegen 

alcoholgerelateerde agressie niet alleen gericht dienen te zijn op vermindering van de alcoholcon-

sumptie, maar ook op de context waarin gedronken wordt en op andere risicofactoren in de 

persoon en in de omgeving‟.  
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Strikt genomen, is ook te betogen dat een te rigide focus op de invloed van de facto-

ren het oplossen van problemen tijdens uitgaan en evenementen niet dichterbij 

brengt. Dit kan ook niet altijd, omdat het karakter van de factoren verschilt. Persoons-

factoren van mensen zijn bijvoorbeeld amper zichtbaar, maar het is mogelijk om 

bijvoorbeeld de bejegening van handhavers volledig anders vorm te geven. De focus 

kan naar onze mening daarom beter komen te liggen op de mate van beïnvloedbaar-

heid van de factoren. Op basis van die meetlat plaatsen we de persoonsfactoren aan 

de minst beïnvloedbare en de bejegening door handhavers aan de meest beïnvloedba-

re kant. Daartussen bevinden zich, in oplopende volgorde van beïnvloedbaarheid, de 

factoren groepsdruk en -dynamica, middelengebruik en omgeving. Hierbij gaan we 

ervan uit dat een maatregel meer beïnvloedbaar is als deze zich in handen van hand-

havers bevindt. 

 

Het bepalen van de beïnvloedbaarheid van de factoren legt impliciet een verband met 

maatregelen die aan de factoren gekoppeld kunnen worden. We komen hier dan ook 

bij het beantwoorden van onderzoeksvraag 3 en 4 op terug. 

 

2. Welke factoren zijn van invloed op de veiligheidsbeleving van het uitgaanspubliek in uitgaans-

gebieden en bij evenementen. Hoe groot of klein is deze invloed en hoe verhouden de 

factoren zich tot elkaar? 

 

In de literatuur worden individuele, situationele en sociaal-culturele determinanten 

voor de veiligheidsbeleving van burgers onderscheiden. De individuele determinanten 

zijn onder andere te relateren aan eigen slachtofferervaringen en hoe kwetsbaar en 

risicomijdend iemand is, maar hangen ook af van persoonskenmerken en het vertrou-

wen in instanties. Situationele determinanten liggen op het terrein van de inrichting 

van de buurt, of en hoeveel toezicht gehouden wordt en de mate van verloedering, 

criminaliteit en overlast in de buurt. Bij sociaal-culturele determinanten is vooral de 

berichtgeving in de media, zowel lokaal (geweld en overlast) als (inter)nationaal (ca-

lamiteiten/terrorisme) noemenswaardig. 

 

Evenals de gewelds- en overlastfactoren kunnen determinanten voor veiligheidsbele-

ving van persoon tot persoon en lokaal verschillen. Er valt dus geen rangschikking in 

meest bepalende determinanten op de veiligheidsbeleving van burgers te geven. Wel 

zijn sommige determinanten een betrekkelijk vast gegeven (bijvoorbeeld geslacht), 

maar daarnaast spelen specifieke levenservaringen, zoals slachtofferschap, en ook het 

uitgaansgedrag een rol. De impact van deze determinanten is groot, omdat ze inwer-

ken op de persoonlijke levenssfeer van burgers. Toch verschilt het per persoon hoe 

deze omgaat met al deze determinanten. Dit wordt allesomvattend uitgedrukt door de 

determinant risicoperceptie: hetzelfde aantal incidenten alsmede de ernst ervan kan 

door burgers verschillend beoordeeld worden. 
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De situationele determinanten zijn van de drie determinantvormen het meest beïn-

vloedbaar. De mate van (buurt)toezicht en de beveiliging van het huis zijn 

bijvoorbeeld situationele determinanten waarin variatie zit, ook waar het om het eigen 

initiatief van de burger gaat. Overigens vertonen determinanten enige overlap, vooral 

als het gaat om de meer individuele en de staat van de buurt, uitgedrukt in verloede-

ring, overlast en inrichting van de buurt.  

 

Het Burgeronderzoek wijst uit dat het inzetten van maatregelen die vooral gericht zijn 

op repressie de veiligheidsbeleving laten toenemen. In de top vijf van meest genoem-

de maatregelen staan meer politie op straat, overlast-/geweldplegers weren uit het 

uitgaansgebied, zwaarder straffen, cameratoezicht en zerotolerancebeleid van de poli-

tie/beveiliging. En burgers geven daarnaast aan dat juist minder politie op straat en 

een tolerante houding van politie/beveiliging tot een daling van de veiligheidsbeleving 

leidt. Kortom: uit het burgeronderzoek blijken situationele determinanten, die ook nog 

eens het meest beïnvloedbaar zijn, de grootste invloed te hebben op veiligheidsbele-

ving. 

Hoewel er enkele verschillen optreden als het gaat om opleiding (laag, midden en 

hoog) en uitgaansfrequentie (nooit, soms, vaak), ontstaan er wat veiligheidsbeleving 

betreft vooral verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen verschillen van man-

nen doordat ze redeneren vanuit maatregelen die de veiligheidsbeleving verlagen, 

mannen vanuit maatregelen die de veiligheid verhogen. Maar beide maatregelen liggen 

op het terrein van de inzet van bejegening van handhavers en de omgeving. 

 

Uitgaan en evenementen worden meestal vanuit een gezondheidsvisie of een openba-

reordevisie bekeken. Bij gezondheid gaat het bijvoorbeeld om verantwoord drinken en 

het adequaat helpen van gewonden bij calamiteiten. Bij de openbareordevisie zijn de 

aantallen gewelds- en overlastincidenten vaak leidend. Misschien is het interessant om 

in de toekomst bij uitgaan en evenementen ook meer te redeneren vanuit het beïn-

vloeden van de veiligheidsbeleving van burgers. In dit verlengde is het relevant om 

dieper in te gaan op de congruentiehypothese van Eysink Smeets et al. (2010). Vol-

gens hen is de manier waarop het beleid of de aanpak van de overheid uiteindelijk 

ingericht en vormgegeven is van invloed op de percepties van burgers van onder an-

dere overlast. Door een bepaalde aanpak of communicatie over de aanpak wordt de 

aandacht juist gericht op specifieke vormen van overlast. Dit is goed als de aandacht 

van het publiek daar toch al op gericht is en het publiek zich daar zorgen over maakt. 

In dat geval werkt die extra aandacht ook, want het publiek ziet dat de overheid en/of 

andere partners hun probleem zien én daar wat aan doen. Maar als bij (een deel van) 

het publiek geen probleembesef omtrent de betreffende vorm van overlast bestaat, 

kan dat probleembesef als gevolg van de aanpak of communicatie alsnog ontstaan of 

intensiever worden. Kortom: partners die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van 

overlast moeten ervoor zorgen dat de zichtbaarheid van de aanpak overeenkomt met 
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het probleembesef onder het publiek. Dit is de zogenaamde congruentiehypothese en 

wordt door figuur 5.1 weergegeven: 

 

Figuur 5.1: Perceptie van overlast: uitwerking congruentiehypothese 

  Zichtbaarheid van de aanpak 

  Laag Hoog 

Probleembesef 

onder het publiek 

Laag Geen probleem 
Kans op toename van  

gepercipieerde overlast 

Hoog 

Aantasting vertrouwen in  

overheid: „heeft geen  

aandacht voor ons probleem‟ 

Geen probleem 

Bron: Eysink Smeet et al. (2010) 

 

Voor dit onderzoek betekent dit concreet dat per uitgaansgebied danwel evenement 

nader bekeken zou kunnen worden wat het probleembesef rond overlast en geweld is. 

Dit zal per uitgaansgebied en evenement verschillen. We komen hier bij het beant-

woorden van onderzoeksvraag 4 op terug. 

 

3. Welke maatregelen zijn effectief in het positief beïnvloeden van de onder 1 en 2 genoemde 

factoren, in welke mate en in welke combinatie? In het bijzonder gaat het om maatregelen 

gericht op: 

 De persoon van de dader en het (potentiële) slachtoffer; 

 De sociale omgeving van de dader en het (potentiële) slachtoffer; 

 De fysieke omgeving: de gebouwen (van binnen en van buiten), inrichting van het gebied, 

toegangswegen, de buurt, et cetera; 

 De betrokken actoren: de rol en taken van bijvoorbeeld organisatie, horeca, gemeente, poli-

tie, vervoersmaatschappijen (inclusief de organisatie van samenwerking tussen deze 

partijen). 

 

Hoewel er zeer veel maatregelen ingezet worden om geweld en overlast tijdens uit-

gaan en evenementen tegen te gaan, zijn er nog maar weinig (combinaties van) 

maatregelen bewezen effectief gebleken. Dit vereist een gedegen effectiviteitsstudie. 

Een dergelijke studie wordt bemoeilijkt door een aantal zaken. Het gaat dan bijvoor-

beeld om de toewijsbaarheid van maatregelen aan de gewelds- en overlastreductie. 

Maatregelen worden namelijk niet in een statische, maar juist in een dynamische om-

geving met elkaar beïnvloedende factoren en maatregelen uitgezet. Daarnaast is 

effectiviteitsonderzoek lastig vanwege de steeds wisselende omstandigheden tijdens 

uitgaan en evenementen. De programmering van de avond kan bijvoorbeeld invloed 
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hebben op het type en aantal bezoekers, maar ook meer ongrijpbare omstandigheden, 

zoals het weer, kunnen bijdragen aan een dynamische omgeving.49  

 

Weliswaar zijn er enkele effectiviteitstudies uitgevoerd, vooral naar cameratoezicht 

(zie bijvoorbeeld Van Leiden et al., 2006; Flight, Hulshof & van Soomeren, 2006; Van 

Schijndel, Schreijenberg, Homburg & Dekkers, 2012). Maar het aantal studies op an-

dere vlakken is beperkt en conclusies rond effectiviteit worden met de nodige 

voorbehouden getrokken.50 Recent is een studie uitgevoerd naar de nieuwe politiële 

aanpak in het uitgaansgebied van Groningen, het Openbare Orde Team (Veenhuis, 

2013). Strikt genomen, is ook dit geen effectonderzoek, maar is er vanuit verschillen-

de perspectieven naar de nieuwe politieaanpak gekeken. Zo is het aantal meldingen 

van geweld tegen politieambtenaren met veertig procent gedaald en constateert Veen-

huis met enige armslag een lichte daling van het aantal geweldsincidenten. 

Tegelijkertijd relativeert hij deze laatste bevinding omdat “uitgaansgeweld soms 

vreemde pieken vertoont en dat meten lastig maakt”.51 Interessant in het kader van 

de congruentiehypothese dat zichtbaarheid van handhaving soms belangrijk kan zijn, 

is dat de helft van de burgers denkt dat de politie met meer dan de daadwerkelijke 

acht personen op straat loopt. Men denkt soms tot wel twintig personen, 

 

Uit het Burgeronderzoek komt naar voren dat burgers vooral naar repressieve maatre-

gelen kijken wanneer hen gevraagd wordt een top vijf van maatregelen te noemen die 

agressie terug kunnen dringen en de veiligheidsbeleving laten toenemen. In brede zin 

kan dus gesteld worden dat deze maatregelen vanuit het perspectief van de burger 

effectief zijn. We hebben echter in het Burgeronderzoek ook gezien dat de kritische 

kijk van de burger over de inmenging in de eigen levenssfeer een stuk minder tolerant 

is, vooral als het om maatregelen gaat die uitgaanstijden en alcoholgebruik moeten 

reguleren. Deze maatregelen werken volgens burgers agressieverhogend, ondanks dat 

diezelfde burgers alcoholbeperkende maatregelen in het algemeen onderschrijven. 

Wat betreft de persoon van de dader en het (potentiële) slachtoffer wijst de Burger-

enquête uit dat er enkele verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan. Deze heb-

ben voornamelijk betrekking op de veiligheidsbeleving, minder op agressie.  

 

                                                

49. Om een overzicht te geven van effectieve en/of meest toegepaste aanpakken voor een veilig 

uitgaansleven heeft het CCV in december 2012 de Keuzewijzer Veilig Uitgaan opgezet. 

50. De algemene tendens van de eerste twee genoemde cameratoezichtstudies is „bezint eer ge 

begint'. Weliswaar tekenen Van Leiden et al. (2006) op dat de baten van cameratoezicht “niet 

zozeer in de preventieve sfeer als wel in de proactieve en repressieve sfeer liggen”, maar wordt 

regelmatig niet goed doordacht met welk doel de camera‟s opgehangen worden (Flight et al., 

2006). Ook het onderzoek van Van Schijndel et al. (2012) wijst uit dat de camera‟s in veel geval-

len niet voor preventie van criminaliteit zorgen. Er is alleen preventie te verwachten bij delicten 

van ervaren en calculerende daders. Toch geven de auteurs ook hier aan dat cameratoezicht 

nuttig kan zijn bij het tijdig signaleren van dreigende veiligheidsproblemen en opsporing. 

51. Bron interview: Blauw. Het politievakblad. Jaargang 9, 16 maart 2013. 
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Naast het ontbreken van effectiviteitstudies is het ook vanwege het eerdergenoemde 

dynamische karakter van de omgevingfactor onmogelijk om aan te geven welke op de 

fysieke omgeving gerichte maatregelen effectief zijn. Iedere omgeving verschilt, zodat 

er eerder sprake is van een zoektocht naar effecten op maat dan naar algemeen gene-

raliseerbare effecten van specifieke maatregelen. In de casusbeschrijvingen zijn 

voorbeelden genoemd die effectief lijken voor overlastreductie in de omgeving. Een 

voorbeeld hiervan zijn afzinkbare plaszuilen. De effectiviteit van dergelijke zuilen zal 

onder andere afhangen van de mate waarin uitgaanders zich schuldig maken aan wild-

plassen. Dit hangt onder andere weer af van de aanwezigheid van bijvoorbeeld 

donkere steegjes en bosschages in het uitgaanscentrum.  

 

Een laatste punt van onderzoeksvraag 3 betreft de rol en taken van de betrokken ac-

toren. Een algemeen, logisch beeld in de casusbeschrijvingen, is dat korte 

overlegstructuren, voor evenementen uitgewerkt in multidisciplinair overleg, de aan-

pak van geweld en overlast ten goede komen. Het tegenovergestelde gebeurt ook: als 

de lijnen niet kort zijn, dan kennen de handhavende partijen elkaar niet en lijkt de 

samenwerking minder gestroomlijnd. Dit wreekt zich vooral in uitgaansgebieden, min-

der bij jaarlijkse evenementen. Uitgaansgebieden hebben namelijk te maken met de 

noodzaak van constante aandacht voor veiligheid. Dit uit zich bijvoorbeeld in de nood-

zaak tot regelmatige overleggen tussen portiers, horeca-eigenaren en politie, een 

fenomeen dat het ons-kent-ons-gevoel in stand kan houden. Effectiviteit heeft daarom 

ook te maken met de wil tot het continueren van bestaande afspraken in plaats van 

met het invoeren van nieuwe maatregelen. 

 

4. Welke nieuwe en vooral betere maatregelen (van welke aard dan ook) kunnen gemeenten en 

andere relevante veiligheidspartijen nemen om het uitgaan in uitgaansgebieden en bij evenemen-

ten veiliger te maken? 

 

Een scan heeft een overzicht van 85 maatregelen tegen geweld en overlast tijdens 

uitgaan en evenementen opgeleverd (zie bijlage 5). Op basis van de opgestelde crite-

ria zijn vervolgens 50 maatregelen als innovatief bestempeld. Het gaat dan om de 

volgende maatregelen: 
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Tabel 5.1a: Innovatieve maatregelen (Maatregelenmatrix) naar beïnvloedende factor 
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Tabel 5.1b (vervolg): Innovatieve maatregelen (Maatregelenmatrix) naar beïnvloedende factor 
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Tabel 5.1c (vervolg): Innovatieve maatregelen (Maatregelenmatrix) naar beïnvloedende factor 
 

 

 

De focus op innovatieve maatregelen betekent geen diskwalificatie van de overige 

maatregelen als het gaat om nut en noodzaak. De achterliggende gedachte van de 

nadruk op innovatieve maatregelen is om enkele hiervan uit te proberen in binnenkort 

te starten pilots.  

 

5.2  De tweede duiding van de resultaten: van factoren tot denkrichtingen 

Tot op heden zijn de onderzoekresultaten op een afzonderlijke wijze besproken. Dat 

wil zeggen dat er nog geen koppeling tussen factoren voor geweld en overlast en 

maatregelen heeft plaatsgevonden. In deze paragraaf proberen we het grotere geheel 

van factoren, problemen en (innovatieve) maatregelen aan elkaar te koppelen. 

 

Eerder in dit hoofdstuk is al aangegeven dat de invloed van factoren op geweld en 

overlast als een dynamisch gegeven beschouwd kan worden. De mate van beïnvloed-

baarheid van factoren is mogelijk een beter uitgangspunt om maatregelen aan te 

koppelen. Wanneer dit uitgangspunt centraal staat, is er een rangorde in de vijf facto-

ren te geven, namelijk persoonsfactoren, groepsdruk en -dynamica, middelengebruik, 

omgeving en bejegening, in oplopende volgorde van beïnvloedbaarheid. Deze volgorde 

gaat uit van de assumptie dat burgers lastiger te beïnvloeden zijn dan handhavers. 

Waarschijnlijk niet toevallig kenmerkt deze volgorde zich ook door de mate waarin 

maatregelen kunnen doordringen in de persoonlijke levenssfeer van burgers. Een hy-

pothese is, dat het doorvoeren van innovatieve maatregelen effectiever gaat wanneer 

er gekozen wordt voor de gemakkelijkst te beïnvloeden factor.  
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Omdat persoonsfactoren lastig te beïnvloeden zijn, kunnen maatregelen om de veilig-

heidsbeleving van burgers te beïnvloeden een alternatief zijn.52 Ook middelengebruik 

en groepsdruk en -dynamica zijn lastiger te beïnvloeden via maatregelen, in tegenstel-

ling tot bejegenings- en omgevingsfactoren.  

 

In de creatieve denktank is gepoogd om oplossingen voor problematiek te vinden. 

Daarnaast zijn enkele denkrichtingen naar voren gekomen die zijn te lezen als belang-

rijke thema‟s bij de bestrijding van geweld en overlast tijdens uitgaan en 

evenementen. Mede gezien het voorgaande lijkt het niet toevallig dat de denkrichtin-

gen zich meestal op de moeilijk te beïnvloeden persoonsfactoren richten: 

 

Tabel 5.2: Genoemde denkrichtingen tijdens de creatieve denktank naar factor 

Persoonsfactoren 

- Hoe zijn trends in het drinkgedrag/bingedrinken van jongeren bij te sturen? 

- Hoe is de BOB-functie uit te breiden? 

- Hoe is gematigd alcoholgebruik te belonen? 

- Hoe zijn burgers te motiveren om zich meer te verplaatsen in het werk van hulpverleners? Hoe 

is het wij-zijperspectief te doorbreken? 

- Hoe zijn burgers/instanties aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om bijvoorbeeld bevei-

liging te regelen of voorzorgsmaatregelen te treffen? 

Omgeving 

- Hoe zijn bepaalde fietsroutes voor en na het stappen onaantrekkelijk te maken? 

- Hoe kan een ondernemer verantwoordelijker gemaakt worden voor zijn schenkbeleid? 

- Hoe is de monocultuur van horeca te doorbreken, vooral als het om natte horeca gaat? 

- Welke alternatieven kunnen geboden worden om de fiets te parkeren indien een fietsenstalling 

vol is? 

Bejegening 

- Hoe is beter te handhaven op openbare dronkenschap? 

 

Uit alles blijkt dat persoonsfactoren het lastigst te beïnvloeden zijn. Een alternatief 

hiervoor kan het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving zijn, omdat dit raakt aan het 

persoonlijk welbevinden van iedere uitgaander. Er zijn namelijk veel meer determinan-

ten voor veiligheidsbeleving dan alleen de gewelds- en overlastincidenten. Op dit 

uitgangspunt gaan we in de laatste paragraaf dieper in. 

 

  

                                                

52. In dit kader moeten persoonsfactoren die voortkomen uit gedrag niet verward worden met 

maatregelen die op de fysieke aanwezigheid van een persoon in de omgeving gericht zijn. Het 

weren van een persoon uit een uitgaansgebied of bij een evenement kan namelijk wel degelijk 

effectief zijn, zowel sanctionerend als preventief. 
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5.3 Tot besluit: richting een pilot 

Uit het casusonderzoek komt naar voren dat zich vooral bij uitgaanscentra, en in min-

dere mate bij de evenementen, problemen voordoen als het gaat om geweld en 

overlast. Een eerste gedachte is om bij een eventuele pilot vooral te focussen op uit-

gaanscentra. In dat geval kan er ook sprake zijn van gunstige neveneffecten, omdat 

eerder al is aangegeven dat juist uitgaanscentra regelmatig te maken hebben met 

afnemende, intensieve samenwerking bij het tegengaan van geweld en overlast. Een 

pilot kan als extra stimulans gelden om deze samenwerking weer te vernieuwen. 

 

Bij het starten van een pilot zijn twee zaken van belang. Ten eerste is dat de termijn 

van de pilot. Een kortetermijnpilot betekent een andere invulling van door te voeren 

maatregelen en metingen van de effecten dan een langetermijnpilot. Ten tweede be-

oogt de pilot effecten te meten en moet kritisch gekeken worden naar het niveau 

waarop te effecten gemeten worden. Primair kan gedacht worden aan het meten van 

gewelds- en overlastincidenten (via voor-, eventueel tussen- en eindmeting), secun-

dair aan het meten van de veiligheidsbeleving van uitgaanders. 

 

Een eerste gedachte voor een opzet van de pilot is het selecteren van vier uitgaansge-

bieden. Een basisvoorwaarde voor de selectie van de uitgaansgebieden is, met het oog 

op effectiviteitsmetingen, dat deze bestaand uitgaansbeleid uitvoeren en dat hieraan 

tijdens de pilotperiode niets veranderd wordt. Ook zal de pilot zich richten op een clus-

ter van maatregelen die op de factoren, groepsdruk- en dynamica, middelengebruik, 

bejegening en omgeving betrekking hebben. Persoonsbeïnvloedende maatregelen la-

ten we buiten beschouwing vanwege de mindere beïnvloedbaarheid. Vervolgens stellen 

we voor om vijf deelpilots uit te voeren, met de volgende invulling per pilot: 

 

- Deelpilot A: in een uitgaansgebied een cluster van innovatieve maatregelen op de factor mid-

delengebruik introduceren; 

- Deelpilot B: in een uitgaansgebied een cluster van innovatieve maatregelen op de factor 

groepsdruk en -dynamica introduceren; 

- Deelpilot C: in een uitgaansgebied een cluster van innovatieve maatregelen op de factor beje-

gening introduceren. 

- Deelpilot D: in een uitgaansgebied een cluster van innovatieve maatregelen op de factor om-

geving introduceren; 

- Deelpilot E: tijdens een evenement een cluster van maatregelen op een nader te bepalen 

factor introduceren. 

 

Enkele opmerkingen zijn belangrijk voor het welslagen van de pilots. Ten eerste wijst 

onderhavig onderzoek uit dat de pilots niet alleen gericht moeten zijn op het meten 

van aantallen incidenten geweld en overlast, maar ook op de veiligheidsbeleving van 

burgers. 
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Ten tweede stellen we clusters van innovatieve maatregelen per beïnvloedende factor 

voor, om de ontwikkeling in gewelds- en overlastincidenten toe te kunnen wijzen aan 

de betreffende factor. Welke maatregelen binnen het cluster vallen, is aan de uitvoer-

der van de pilot. Waar wel rekening mee gehouden moet worden, is dat effecten 

slechts toewijsbaar zijn aan het gehele cluster innovatieve maatregelen, niet naar indi-

viduele maatregelen binnen dat cluster. 

Ten derde is het voor een wetenschappelijk verantwoorde pilot noodzakelijk om in 

ieder geval een voor- en nameting te houden, eventueel aangevuld met een tussen-

meting. Een eerste gedachte is om deze metingen op drie niveaus uit te voeren: onder 

burgers, onder handhavers en via een analyse van gewelds- en overlastincidenten uit 

BVH, het registratiesysteem van de politie. 

Ten slotte moet in de pilots tevens aandacht voor het proces zijn. Met name de vraag 

hoe bestaande maatregelen gehandhaafd worden, is dan relevant. Het is namelijk 

belangrijk dat effecten toegewezen kunnen worden aan de clusters van innovatieve 

maatregelen en niet aan eventuele veranderingen in al bestaande maatregelen. 
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Bijlage 1: Respondentenlijst  
 

Naam Instantie 

EXPERTS STARTBIJEENKOMST 

Anne Arendsen Gemeente Amersfoort 

Bjorn Dirkse Gemeente Rotterdam 

Chantal Dirkse Het CCV Utrecht 

Carin Hageman Gemeente Haarlem 

Marjolein van Hest Het CCV Utrecht 

Peter Hoes Alpha Security/VBE Haarlem 

Denise van Kesteren Trimbos-instituut Utrecht 

Eefje Smits Gemeente Eindhoven 

Undine Stevens Gemeente Amsterdam 

René Tieleman Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 

Gert Varkevisser Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Emile Vermeulen Regiopolitie Utrecht 

Joeri Vig Het CCV Utrecht 

Arnout de Vries TNO Delft 

  

GEÏNTERVIEWDEN CASUSONDERZOEK 

Enrique Alonso Gemeente Den Haag 

Math Augenbroe Regiopolitie Limburg-Zuid 

Marcel Buikema Brandweer gemeente Assen 

Marian Breukelman  Gemeente Lisse 

Gerrit Broeders Regiopolitie Brabant Zuid-Oost 

Susan Coen  Gemeente Amersfoort 

Ronnie Degen  Alles Komt Goed B.V. 

Maurice Elenbaas Regiopolitie Haaglanden 

Eugène van Gerwen  Polyground Eindhoven 

Vera Gielen  Gemeente Eindhoven 

Martin Grimmius  Arriva 

Arjan Hof Gemeente Assen 

Marcel Hulshof  Gemeente Oost Gelre 

Martijn Jansen Regiopolitie Utrecht 

Peter de Jong  Trigion  

Peter Koot  Regiopolitie Hollands-Midden 

Maarten Manders  Regiopolitie Brabant Zuid-Oost 

Erna Mezach Regiopolitie Drenthe 

Carolien Moerdijk  Gemeente Utrecht 

Sophie Overbosch  Gemeente Den Haag 

André Renkens  Brandweer/Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 

Hendrik van Rijn  Regiopolitie Hollands-Midden 

Erwin Slomp  Regiopolitie Drenthe 

Eefje Smits  Gemeente Eindhoven 

Herman Stemfoort  Gemeente Den Haag 

Bert Stronks  Regiopolitie Gelderland-Zuid 

Frits Tuijt Gemeente Assen 

Rik VanderBroeck  Gemeente Heerlen 

Emile Vermeulen  Regiopolitie Utrecht 

Marinus van der Vos  Regiopolitie Haaglanden 

Sjoerd van Zoeren  Gemeente Geldermalsen 
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RESPONDENTEN UITROLFASE 

Robert-Jan Baars Gemeente Zandvoort 

Pieter van den Brink  Gemeente Noordwijk 

Jan de Haan Gemeente Hoorn 

Carin Hageman Gemeente Haarlem 

Ron Horbach  Gemeente Beek 

Peter van Horen Gemeente Gemert-Bakel 

Marc Oosterdijk Gemeente Texel 

Michiel van der Pijl Gemeente Tilburg 

Thelma Visser Gemeente Velsen 

David Volmer Gemeente Tiel 

Virgie Withagen Gemeente Nijmegen 

  

EXPERTS CREATIEVE DENKTANK 

Irina van Aalst Universiteit Utrecht 

Karin Bongers Het CCV Utrecht 

Ninette van Hasselt Trimbos-instituut Utrecht 

Daniëlle Fictorie Universiteit Utrecht 

Marjolein van Hest Het CCV Utrecht 

Jan Hoencamp Politie Gelderland-Zuid 

Ronny Hooch Antink Lowlands 

Jim van Huizen PPS Security „s-Hertogenbosch 

Iris Koningstein GG&GD Utrecht 

Twan Krebbers The Matrixx Nijmegen 

Mark de Laat Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

Hans Mangnus Politie Amsterdam-Amstelland 

Manon Nooteboom Openbaar Ministerie Utrecht 

Martijn Planken GGD Nijmegen 

Christa Pronk Ministerie van Veiligheid en Justitie Den Haag 

Ruben Spelier Denkkracht Utrecht 

Undine Stevens Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam 

Joeri Vig Het CCV Utrecht 

Lotte Voorham Trimbos-instituut Utrecht 

Willem Westermann Vereniging van EvenementenMakers Ermelo 
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Bijlage 2: Topiclijst casussen Rem de Ontremming 
 
Kenmerken binnen het gebied 

1. Hoe is de fysieke infrastructuur van en rondom het uitgaansgebied te typeren? 

(aansluitende wegen, stegen, straten, cameratoezicht, openbaar vervoergelegen-

heden) 

2. Welke voorzieningen c.q. horecagelegenheden zijn in het gebied aanwezig en hoe 

zijn deze te typeren? 

3. Wat kan er gezegd worden over de bereikbaarheid van het gebied? 

4. Rondom welke tijd(en) is het in het gebied het drukst? Is hier een specifieke reden 

of verklaring voor? 

5. Via welke routes verlaat het uitgaanspubliek het gebied en leidt dit tot problemen? 

6. In welke mate doen zich problemen voor als gevolg van de fysieke kenmerken van 

het gebied? Wat zijn protectieve en faciliterende factoren? 

 

Kenmerken uitgaanspubliek 

1. Hoe zou u het reguliere publiek in het uitgaansgebied beschrijven in termen van 

leeftijd, geslacht, middelengebruik en gedrag? 

2. Welke reguliere doelgroepen zijn in het uitgaansgebied te benoemen? Verschillen 

deze qua leeftijd, geslacht, etniciteit, middelengebruik en/of gedrag? Is sprake van 

verschillende subculturen? Leidt dit tot problemen? 

3. Welke groepen zijn naast het reguliere uitgaanspubliek te benoemen? Op welke 

momenten zijn zij in het uitgaansgebied aanwezig en zijn daarvoor redenen aan te 

wijzen? (zoals een themafeest) 

4. In welke mate verplaatst het reguliere uitgaanspubliek zich in het uitgaansgebied 

zelf en/of tussen uitgaansgebieden? Spelen specifieke uitgaansgelegenheden zoals 

discotheken of nachtclubs hierbij een rol? 

 

Problematiek uitgaansgebied 

1. Welke problematiek speelt met name in het uitgaansgebied? 

2. Valt er iets te zeggen over de specifieke locaties binnen het uitgaansgebied (hot 

spots) en tijdstippen waarop de problematiek met name speelt? Welke oorzaken of 

verklaringen zijn hiervoor te geven? 

3. Welke groepen en/of personen zijn met name bij deze problematiek betrokken? 

Komen zij ook in andere contexten (bijvoorbeeld voetbal, in de wijk) in aanraking met 

de politie? 

4. Is een recente probleem- en risicoanalyse beschikbaar? Zo ja, zouden wij die kun-

nen ontvangen? Worden incidenten structureel gemonitord? Zo ja, welke rol speelt dit 

bij het formuleren van maatregelen? 
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Maatregelen 

1. Welke samenwerkingsverbanden zijn aangegaan om de problematiek aan te pakken 

en welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Is van deze samenwerkingsverbanden 

documentatie beschikbaar en zo ja, zouden wij deze kunnen ontvangen? 

2. Eerder noemde u een aantal protectieve en faciliterende factoren binnen het gebied. 

Welke maatregelen worden genomen om deze factoren te beïnvloeden? Welke daarvan 

acht u het meest succesvol en waarom? 

3. Richten maatregelen zich ook de fysieke infrastructuur en zo ja, welke maatregelen 

zijn dat? 

4. Welke regelgeving en sanctionering van normovertredend gedrag worden in het 

uitgaansgebied gehanteerd en op welke wijze wordt met regelgeving en sanctionering 

omgegaan? Zijn er specifieke delicten die prioriteit krijgen bij de aanpak? (zoals bele-

diging van politiepersoneel) 

5. Wat is wat u betreft een maatregel die specifiek voor dit uitgaansgebied – of mis-

schien wel voor alle uitgaansgebieden – effectief is of kan zijn? Welke maatregelen 

mist u nog? 

6. Per in het interview genoemde maatregel: wat zijn de succes- en knelpunten? (te 

denken valt daarbij aan problemen met de uitvoering, de samenwerking etc.).   
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Bijlage 3: Standaardvragenlijst uitrolfase  
 

1. Welke dingen vallen op als u kijkt naar type horeca, aard van de doelgroepen, 

problematiek en maatregelen? 

 

2. Welke problematiek is in uw gemeente herkenbaar? 

 

3. Worden in uw gemeente andere maatregelen ingezet om de herkenbare problema-

tiek aan te pakken? (graag per problematiek maatregelen noemen) 

 

4. Bestaat in uw gemeente nog andere problematiek?  

 

5. Welke belangrijke maatregelen neemt uw gemeente tegen deze andere problema-

tiek? (graag per problematiek maatregelen noemen) 

 

6. Stel: u mag een totaal nieuwe maatregel tegen deze problematiek verzinnen. Wat 

is volgens u dé maatregel tegen uitgaans- en evenementengerelateerde problema-

tiek? (u mag ook een combinatie van maatregelen noemen) 
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Bijlage 4: Vragenlijst Probleem zoekt oplossing  
 
De vragenlijst is op de internetpagina van het CCV (www.hetccv.nl) verschenen. Via de 

nieuwsbrieven van het CCV (onder andere de nieuwsbrieven Geweld, Veilig Uitgaan en 

Integraal Veiligheidsbeleid), de nieuwsbrief van Bureau Beke en het twitteraccount van 

Bureau Beke zijn personen die zich opgegeven hebben voor de nieuwsbrieven uitgeno-

digd de vragenlijst in te vullen. 

 

Oproep: help ons bij het vinden van oplossingen voor uitgaansincidenten 

In opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) voert 

Bureau Beke onderzoek uit naar innovatieve maatregelen die uitgaans- en evene-

mentgerelateerde incidenten en overlast kunnen terugdringen. Wij vragen uw hulp 

hierbij. 

 

Uit casusonderzoek komen verschillende problemen naar voren waarvoor nog geen 

directe oplossing voorhanden is. Deze problemen vindt u onder deze link. Graag willen 

we u vragen welke oplossingen u heeft voor één of meerdere van de gepresenteerde 

problemen. Het CCV en de onderzoekers danken u bij voorbaat voor uw medewerking.  

 

•  Brandst icht ing t i jdens oud & nieuw en bij  evenementen  

Brandstichting van kartonnen bierhouders tijdens evenementen of van auto‟s of ande-

re objecten tijdens de jaarwisseling blijft een probleem ondanks verschillende 

maatregelen die reeds worden getroffen. Brandstichting is een „anoniem‟ delict; door 

de drukte, door geluid van muziek of het beperkte zicht op straat door het afgestoken 

vuurwerk, kan dit onopvallend worden gedaan. Daders worden nauwelijks gepakt.  

Vraag: welke innovatieve maatregel(en) kan (kunnen) bijdragen aan het oplossen van 

dit probleem?  

 

•  Over last van omstander s b i j  ambulancepersoneel  

Uitgaanspubliek drinkt veel alcohol. Meerdere keren op een uitgaansavond kan dit tot 

onwelwordingen leiden, waarbij ambulancepersoneel eerste hulp moet verlenen of een 

uitgaander naar het ziekenhuis moet vervoeren. De zichtbare aanwezigheid van ambu-

lances in het uitgaansgebied zorgt regelmatig voor aanloop van omstanders („kijkers‟) 

die het met elkaar of met de politie aan de stok krijgen. 

Vraag: welke innovatieve maatregel(en) kan (kunnen) bijdragen aan het oplossen van 

dit probleem? 
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•  Ophoping u itgaanspub l iek b i j  droge horeca  

Uitgaanspubliek treft elkaar aan het einde van de avond (na sluitingstijd van de natte 

horeca) regelmatig op plaatsen zoals patatzaken en shoarmatenten. Het uitgaanspu-

bliek verkeert dan dikwijls in beschonken toestand, waardoor regelmatig incidenten 

ontstaan. 

Vraag: welke innovatieve maatregel(en) kan (kunnen) bijdragen aan het ontstaan van 

deze incidenten? 

 

Tot s lo t  

Heeft u nog met andere urgente uitgaans- of evenementgerelateerde problemen te 

maken? Zo ja, welke problemen zijn dit en welke innovatieve maatregelen kunt u 

daarvoor bedenken? 
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Bijlage 5: De Maatregelenmatrix  
 

De innovatieve maatregelen zijn blauw gearceerd. Wetten (zoals de nieuwe Drank- en 

Horecawet en de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast) 

zijn niet opgenomen.  
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Bijlage 6: Gebruikte definities Maatregelenmatrix  
 

De zoektocht naar innovatieve maatregelen heeft zicht gegeven op een veelheid van 

maatregelen die in Nederlandse gemeenten worden ingezet. Deze maatregelen hebben 

betrekking op één of meer van de vijf factoren die veilig uitgaan beïnvloeden: midde-

lengebruik, groepsprocessen en -dynamica, bejegening, persoonsfactoren en de 

omgeving. Ter verduidelijking staat in onderstaand kader een definitie van deze facto-

ren beschreven. 

 

Middelengebruik (alcohol en drugs) 

Maatregelen die zich op deze beïnvloedende factor richten, beogen de consumptie van 

alcohol of drugs te veranderen dan wel de effecten daarvan te beperken. Voorbeelden 

van dergelijke maatregelen zijn het invoeren van maatregelen op het gebied van prijs-

beleid (verbieden van happy hours), het schenken van festivalbier met een lager 

promillage en het geven van voorlichting aan jongeren over de effecten van alcohol en 

drugs.  

 

Groepsprocessen en -dynamica 

Maatregelen onder dit kopje beogen te voorkomen dat een situatie met groepen esca-

leert of maken gebruik van groepsprocessen en/of -dynamica om overlast en agressie 

rondom het uitgaan te beperken. Een groep bestaat uit minimaal twee personen op 

dezelfde locatie en deelt een „sociale identiteit‟. Of een persoon al dan niet tot een 

groep behoort, is afhankelijk van de setting en context en kan niet altijd „op afstand‟ 

worden bepaald. Denk bijvoorbeeld aan een aantal jongeren dat wacht op de bus. 

Wanneer zij allemaal gekleed zijn in de kleuren van „hun‟ club, kunnen zij als een 

groep worden beschouwd. Wanneer slechts sommigen van hen een voetbaltenue dra-

gen, kan dit niet op voorhand worden gesteld. Het bepalen van de sociale identiteit 

van groepen is derhalve niet alleen een theoretisch, maar ook een operationeel vraag-

stuk. Tussen groepen met een verschillende sociale identiteit, zoals uitgaanspubliek en 

politiepersoneel, kan een tweedeling ontstaan waardoor zij met elkaar in conflict ra-

ken. Dergelijke processen speelden onder andere bij de rellen in Hoek van Holland een 

rol. 

 

Bejegening 

Hierbij gaat het om maatregelen die mede betrekking hebben op de bejegening tijdens 

face-to-facecontact tussen medewerkers met een handhavende, toezichthoudende of 

controlerende taak en het uitgaanspubliek. Voorbeelden van dergelijke maatregelen 

zijn de de-escalerende inzet van SUS-teams tijdens een conflict tussen uitgaanders, 

trainingen voor politiefunctionarissen, portiers/beveiligers en barpersoneel waarin zij 

leren hoe zij om moeten gaan met agressieve en onder invloed verkerende klanten en 

de wijze waarop het deur- en toelatingsbeleid wordt toegepast en gecommuniceerd. 
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Persoonsfactoren 

Maatregelen die gericht zijn op een of meerdere uitgaanders of maatregelen waarbij 

rekening gehouden wordt met hun kenmerken en achtergronden. Voorbeelden van 

dergelijke maatregelen zijn het opleggen van een horeca- of gebiedsontzegging of 

(preventief) fouilleren.  

 

Omgeving 

Maatregelen die een zichtbaar effect hebben op de omgeving en/of de infrastructuur 

van het uitgaansgebied. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn het voeren van 

een sluitingstijdenbeleid (om de drukte in het gebied te spreiden), aansturing en/of 

gerichte inzet van politiepersoneel, het vergroten van de zichtbaarheid van politie en 

beveiliging, het optimaliseren van de communicatieverbindingen en aanpassingen in 

de inrichting van horecagelegenheden en/of. het horecagebied. 
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Bijlage 7: Vragenlijst burgeronderzoek  
 
Vraag 1: Ga je wel eens uit (kroegen, discotheken) en, zo ja, hoe vaak? [S]  

1. Nee 

2. Ja, ongeveer …. per maand 

 

Vraag 2: Ga je wel eens naar een evenement (bijvoorbeeld popfestival, dance-feest, 

TT Assen, Nijmeegse Vierdaagse) en zo ja, hoe vaak? [S] 

1. Nee 

2. Ja, ongeveer …. per half jaar 

 

Vraag 3: Onder geweld verstaan we voornamelijk bedreigen en mishandelen. Uit on-

derzoek blijkt dat onderstaande factoren kunnen bijdragen aan geweld tijdens uitgaan. 

Welke van onderstaande factoren dragen volgens jou het meest bij aan geweld tijdens 

uitgaan? Het aankruisen van meerdere antwoorden is toegestaan. Kruis de laatste optie aan als 

je vindt dat geen van deze factoren bijdragen aan geweld tijdens uitgaan. 

 

1. Drankgebruik 

2. Gebruik van softdrugs 

3. Gebruik van harddrugs 

4. Combinatie van drank en drugs 

5. Gedrag van de portier aan de deur 

6. Bejegening door de politie 

7. Bejegening door stewards 

8. Gedrag van vrienden 

9. Houding van onbekende omstanders 

10. De sfeer in het gebied (bijvoorbeeld door aanwezige groepen en/of personen) 

11. De fysieke omgeving van het gebied (bijvoorbeeld smalle steekjes, weinig verlichting, drukte) 

12. Irritatiemomenten met bekenden (bijvoorbeeld ruzie/relatieproblemen met vrienden) 

13. Irritatiemomenten met onbekenden (bijvoorbeeld iemand aanstoten, een drankje omstoten) 

14. Anders, namelijk……… 

15. Geen van deze factoren draagt bij aan geweld tijdens uitgaan 
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Vraag 4: Onder overlast verstaan we voornamelijk zaken als schreeuwen, wildplassen 

en openbare dronkenschap. Uit onderzoek blijkt dat onderstaande factoren kunnen 

bijdragen aan overlast tijdens uitgaan. Welke van onderstaande factoren dragen vol-

gens jou het meest bij aan overlast tijdens uitgaan? Het aankruisen van meerdere 

antwoorden is toegestaan. Kruis de laatste optie aan als je vindt dat geen van deze factoren 

bijdragen aan geweld tijdens uitgaan. 

 

1. Drankgebruik 

2. Gebruik van softdrugs 

3. Gebruik van harddrugs 

4. Combinatie van drank en drugs 

5. Gedrag de portier aan de deur 

6. Gedrag van de politie 

7. Gedrag van stewards 

8. Houding van vrienden 

9. Houding van onbekende omstanders 

10. De sfeer in het gebied (bijvoorbeeld door aanwezige groepen en/of personen) 

11. De fysieke omgeving van het gebied (bijvoorbeeld smalle steekjes, weinig verlichting, drukte) 

12. Irritatiemomenten met bekenden (bijvoorbeeld ruzie/relatieproblemen met vrienden) 

13. Irritatiemomenten met onbekenden (bijvoorbeeld iemand aanstoten, een drankje omstoten) 

14. Anders, namelijk……………… 

15. Geen van deze factoren draagt bij aan overlast tijdens uitgaan 

 

Vraag 5: In onderstaand overzicht staan maatregelen om agressie en overlast tijdens 

uitgaan en evenementen tegen te gaan. Lees eerst deze maatregelen even door voor-

dat je de vragen beantwoordt. 

 

Maatregelen tegen alcohol- en drugsgebruik     

-1- Sluitingstijden: horeca eerder dicht 

-2- Sluitingstijden: horeca langer open 

-3- Prijsbeleid: bier duurder maken 

-4- Festivalbier (met lager alcoholpromillage) schenken   

-5- Voorlichting over alcohol, drugs en gedrag geven 

-6- Een uur voor sluitingstijd geen alcoholverkoop meer  

-7- Alcoholblaascontroles tijdens het uitgaan  

-8- Alcoholblaascontroles na het uitgaan  

   

Fysieke maatregelen     

-9- Straatvuil opruimen  

-10- Loszittend straatmeubilair (stenen/verkeersborden) opruimen  

-11- Sterkere verlichting bij incidenten  
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-12- Cameratoezicht  

-13- Meer politie op straat 

-14- Minder politie op straat  

-15- Plaatsen van (mobiele) urinoirs  

-16- Plastic drinkglazen  

 

Op de persoon gerichte maatregelen     

-17- Overlast-/geweldplegers weren uit alle kroegen 

-18- Overlast-/geweldplegers weren uit het uitgaansgebied  

-19- (Preventief) fouilleren 

-20- Zwaarder straffen 

     

Aanwezigheid van en bejegening door de handhavers     

-21- Aanwezigheid van beveiligers op de openbare weg 

-22- Aanwezigheid van susteams (burgers) op de openbare weg 

-23- Aanwezigheid van politie in het openbaar vervoer  

-24- Aanwezigheid van beveiliging in het openbaar vervoer 

-25- Zero-tolerancebeleid van de politie/beveiliging  

-26- Tolerante houding van de politie/beveiliging 

 

Maatregelen in en rond de horecagelegenheid     

-27- Portier aan de voordeur 

-28- Beveiliger in de horecagelegenheid 

-29- Gebruik van detectiepoortjes 

-30- Fouilleren aan de deur 

-31- Veel vrouwelijk personeel 

-32- Voornamelijk mannelijk personeel 
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5a. Geef een top vijf van maatregelen die jouw veiligheidsgevoel tijdens het uitgaan laat toene-

men. 

Meest belangrij-

ke maatregel: 

 

 

   Minst belangrijke 

maatregel: 

 

 

5b. Geef een top vijf van maatregelen die jouw veiligheidsgevoel tijdens het uitgaan laat afne-

men. 

Meest belangrij-

ke maatregel: 

 

 

   Minst belangrijke 

maatregel: 

 

5c. Geef een top vijf van maatregelnummers die agressie tijdens het uitgaan oproepen. 

Meest belangrij-

ke maatregel: 

 

 

   Meest belangrij-

ke maatregel: 

 

5d. Geef een top vijf van maatregelnummers die agressie tijdens het uitgaan tegengaan. 

Meest belangrij-

ke maatregel: 

 

 

   Meest belangrij-

ke maatregel: 
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Bijlage 8: Resultaten burgeronderzoek: maatregelen  
 
In de tabel is in procenten aangegeven welke maatregelen volgens burgers van in-

vloed zijn op agressie en veiligheidsbeleving, zowel in toenemende () als afnemende 

() zin. De top 5 is gearceerd weergegeven. 

 

 

Veilig-
heids- 
bele- 
ving  

Veilig-
heids- 
bele- 
ving  

Agres- 
sie  
 

Agres- 
sie  
 

     

Sluitingstijden: horeca eerder dicht 12,6 25,3 40,3 11,3 

Sluitingstijden: horeca langer open 6,2 19,9 5,9 10,5 

Prijsbeleid: bier duurder maken 4,6 18,7 31,0 5,0 

Festivalbier (lager alcoholpromillage) schenken 12,0 7,7 8,2 18,6 

Voorlichting over alcohol, drugs en gedrag geven 8,7 5,0 2,7 9,9 

Een uur voor sluitingstijd geen alcoholverkoop meer 13,9 23,7 43,5 11,6 

Alcoholblaascontroles tijdens het uitgaan 9,1 15,7 29,9 6,5 

Alcoholblaascontroles na het uitgaan 10,0 6,9 11,3 5,7 

Straatvuil opruimen 3,9 3,6 1,4 6,1 

Los straatmeubilair (stenen/verkeersborden) opruimen 8,0 5,8 7,3 15,1 

Sterkere verlichting bij incidenten 12,4 4,4 3,1 16,4 

Cameratoezicht 32,6 10,3 4,0 30,6 

Meer politie op straat 43,7 19,7 24,8 44,9 

Minder politie op straat 2,1 48,3 17,2 3,8 

Plaatsen van (mobiele) urinoirs 10,4 8,4 3,1 6,4 

Plastic drinkglazen 14,0 5,5 3,9 10,9 

Overlast-/geweldplegers weren uit alle kroegen 25,7 10,5 16,2 21,2 

Overlast-/geweldplegers weren uit het uitgaansgebied 49,8 11,9 13,3 39,4 

(Preventief) fouilleren 15,1 27,4 36,0 16,5 

Zwaarder straffen 43,1 9,9 6,5 33,9 

Aanwezigheid van beveiligers op de openbare weg 13,6 7,1 9,0 14,4 

Aanwezigheid van susteams op de openbare weg 6,9 11,1 9,3 9,1 

Aanwezigheid van politie in het openbaar vervoer 9,9 6,7 8,9 11,3 

Aanwezigheid van beveiliging in het openbaar vervoer 9,2 3,6 3,9 6,6 

Zero-tolerancebeleid van de politie/beveiliging 26,7 21,8 25,5 22,3 

Tolerante houding van de politie/beveiliging 9,9 28,1 13,8 14,4 

Portier aan de voordeur 19,3 7,4 9,6 18,0 

Beveiliger in de horecagelegenheid 20,9 7,2 8,4 18,8 

Gebruik van detectiepoortjes 10,1 17,1 12,6 9,9 

Fouilleren aan de deur 9,8 16,2 24,5 9,1 

Veel vrouwelijk personeel 5,2 27,0 8,0 8,3 

Voornamelijk mannelijk personeel 3,3 8,7 7,0 3,0 
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