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Criminele 

business gaat 
door in detentie

Project Fabricius 

Naar een nieuw schoon havengebied IJmuiden

Niels Emeis over 
aanpak jihad in  

gemeente Arnhem



 

 

 

Straks alleen nog observeren en tappen?

De kortgedingrechter stelde op 11 maart 2015 de Wet Bewaarplicht 
Telecommunicatiegegevens buiten werking. Aanbieders zijn niet 
langer verplicht om gegevens te bewaren voor de opsporing van 
misdrijven. Wat betekent dat voor de strafrechtpraktijk?

OM en politie achten het bewaren van telecomgegevens van groot 
belang voor de opsporing en bewijsvoering bij ernstige strafzaken. Dat 
bleek ook weer op de dag van de buitenwerkingstelling. De rechtbank 
Limburg veroordeelde een vrouw tot achttien jaar celstraf voor de 
roofmoord op een bejaarde vrouw. Uit telefoongegevens bleek dat 
de hoofdverdachte contact had gehad met het slachtoffer. Maar ook 
met een tweede verdachte, die met de pas van het slachtoffer pinde. 
De vrouw beschuldigde haar handlanger van moord. De rechtbank 
verwierp dat mede op basis van de telefoongegevens. De vrouw kreeg 
de jarenlange celstraf, haar medeverdachte enkele maanden. 

OM en politie sluiten hun ogen niet voor het argument van privacy. 
Maar door het ontbreken van telecomgegevens vrezen zij te moeten 
uitwijken naar observaties en taps: veel zwaardere 

opsporingsmiddelen. Ook denken zij dat 
opsporingsonderzoeken meer tijd en 
capaciteit gaan vergen waardoor een 
onderzoek zelfs spaak kan lopen. 

Aanbieders bewaren nog wel 
gegevens voor hun eigen 
bedrijfsvoering, maar dan korter dan 
de wet eerst voorschreef.

Dit jaar moet 90 miljoen euro afgepakt 
worden van criminelen. Tot en met 

maart hebben opsporingsdiensten, 
politie, OM en andere partners 
gezamenlijk de staatskas aan weten te 

vullen met 13,1 miljoen euro. Daarnaast 
is voor 42,1 miljoen euro aan goederen in 

beslag genomen. 

13,1 
miljoen

Afpakcijfer 2015 tot nu toe
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Project Fabricius creëert een nieuwe werkelijkheid in IJmuiden
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OP NAAR EEN NIEUW 
SCHOON HAVENGEBIED



Hennepplantages in loodsen, illegale 
bewoning in achenebbisj kamertjes 
en witwassen via vastgoed. Zomaar 
een greep uit de verschillende 
vormen van criminaliteit die het 
havengebied van IJmuiden rijk is. 
De driejarige operatie Fabricius wil 
een nieuwe werkelijkheid creëren in 
het gebied. En daar is geen ruimte 
meer voor criminaliteit. Verschillende 
overheidspartijen slaan de handen 
ineen om dit doel te realiseren. Zij 
gaan voor een schoon havengebied 
waar burgers prettig wonen en 
ondernemers graag investeren. 
‘Revitalisering’ is het kernwoord.   

Clemy Bosselaar, werkzaam bij het Openbaar 
Ministerie Noord-Holland, is projectleider van 
Fabricius. Ze legt uit waarom anderhalf jaar geleden 
werd besloten dat er nodig iets moest gebeuren. 
“We zagen opvallend veel politieoptreden in 
IJmuiden en we wilden weten waarom dat zo 
was. Uit onderzoek van het RIEC kwam al snel 
naar voren dat het een complex gebied is, met 
veel verschillende vormen van criminaliteit. Dat is 
vervolgens in kaart gebracht in een zogenaamde 
‘misdaad menukaart’.” In eerste instantie werd bij 
Fabricius vooral op hennep, illegale bewoning en 
witwassen via vastgoed ingezoomd. Inmiddels zijn 
alle partijen breder gaan kijken. Ze richten zich nu 
ook op mensensmokkel, drugssmokkel en visserij. 

“Als georganiseerde overheid willen we het pad 
plaveien voor de integere bewoner en ondernemer. 
Weg van de criminaliteit en het beeld dat de 
overheid niet durft aan te pakken. Het creëren van 
de nieuwe, gewenste werkelijkheid is ons ultieme 
doel.”
 
Samenwerking
De projectleider vindt het lastig dat ze bij 
Fabricius niet aan de slag gaan met bestaande 
informatie. Het is juist zoeken naar wat ze niet 
weten. “De criminaliteit komt niet aanwaaien. 
Natuurlijk krijgen we wel eens een melding van een 
hennepkwekerij, maar we moeten diep graven. 
Regelmatig houden we  daarom dynamische 
verkeerscontroles en organiseren we acties gericht 
op illegale bewoning. Verder voeren de douane, 
KMar en de Landelijke Eenheid controles uit en 
organiseren we ‘ogen en oren-bijeenkomsten’ 
om straatinformatie op te halen. Op die manier 
proberen we het beeld over IJmuiden actueel te 
houden en te duiden wat er aan de hand is en waar 
de risico’s zitten.” Bosselaar benadrukt dat politie 
en OM de problemen in de haven niet alleen kunnen 
aanpakken. Samenwerken is de sleutel tot succes. 

Ook projectsecretaris Robert Lehman van de 
gemeente Velsen onderstreept het belang van 
samenwerking. “Wij hebben jaren alleen controles 
gedaan op illegale bewoning. Maar we zagen toen 
dat het probleem steeds terugkeerde. Als mensen 
uit hun woning worden gezet, moet je wel over 

een nieuwe opvulling nadenken. Leegstand is vaak 
een nog groter probleem omdat het bijvoorbeeld 
wietkwekerijen aantrekt. Als we ergens aan 
beginnen, moeten we het daarom zorgvuldig 
afmaken. Daar hebben we andere partijen voor 
nodig. Ook burgers en ondernemers.”

Bosselaar en Lehman denken daarom dat 
urgentiebesef belangrijk is. “Mensen worden er 
soms doodmoe van dat ze bij controles in het 
havengebied al vijf keer van de weg zijn gehaald. 
Maar we willen daarmee vooral duidelijk maken dat 
we er zijn en dat we problemen aanpakken. Daar 
moet je wel mee oppassen: mensen kunnen door 

onze aanwezigheid en controles ook denken: ‘Er is 
wel echt iets groots aan de hand.’ Als we willen dat 
de haven een aantrekkelijk gebied wordt, moeten 
we niet uitdragen dat IJmuiden een crimineel 
broeinest is. Die balans vinden is een uitdaging.” 

Fisherman’s wharf
Het Noord-Hollandse havengebied wordt 
regelmatig als decor voor televisieseries gebuikt. 
De desolate, duistere locatie leent zich goed voor 
krimi’s. Het contrast van het oude en nieuwe 

Het is zoeken naar  
wat we niet weten“
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gedeelte in de haven is groot. In een opgeknapt 
stuk aan het water staat een mooi gerenoveerd 
pand. Aan de gevel hangen borden met de teksten 
‘Bakker gezocht’ en ‘Slager gezocht’, zo hoopt de 
gemeente nieuwe ondernemers aan te trekken. 
Lehman zegt dat het idee is om daar aan het water 
een ‘gezellig havenfrontje’ te maken met winkels en 
restaurantjes. Een soort Fisherman’s Wharf, zoals 
in San Francisco. “Als we het gebied opschonen 
kunnen dit soort veranderingen beter ontplooien.”

Lehman merkt dat vooral in de avonduren de 
naargeestige sfeer goed te proeven is. “Er rijden 
auto’s met buitenlandse kentekens waarvan je 
denkt: wat doen zij hier? Verder zijn de straten 
verlaten.” En dat is de reden waarom het 
havengebied zo vatbaar is voor criminaliteit. 
Het IJmuider havengebied kent weinig sociale 
controle, waardoor je er als crimineel anoniem 
kunt opereren. Ook is het een belangrijk logistiek 
knooppunt. Goed voor legale handel, maar ook erg 
vatbaar voor illegale praktijken.

Kinderporno
Operatie Fabricius bracht naast de criminaliteit op 
de ‘misdaad menukaart’ onverwacht een ernstig 
zedenmisdrijf aan het licht. Een 43-jarige man 
kwam in beeld doordat hij een verkeersfuik in 
reed. Hij had geen rijbewijs. Toevallig kwam zijn 
naam ook naar voren bij een controle op illegale 
bewoning. Zo is de bal gaan rollen. De man 
wordt verdacht van ontucht met minderjarige, 

zwakbegaafde jongens. Vanuit zijn stichting 
had hij hen stageplaatsen aangeboden. De man 
zit voorlopig vast op verdenking van ontucht 
en het bezit en vervaardigen van kinderporno. 
“Een ernstige strafzaak die door de controles van 
Fabricius aan het licht is gekomen. Ook hier gold 
weer het belang samenwerking. Want naast het 
optreden van de gemeente, politie en justitie, heeft 
ook de belastingdienst auto’s in beslag genomen.”

Positieve signalen
Operatie Fabricus begint na anderhalf jaar haar 
vruchten af te werpen. Bosselaar en Lehman 
hebben ook al van ondernemers gehoord dat ze 
merken dat het beter gaat in het havengebied. 
Lehman: “Bijvoorbeeld op het gebied van illegale 
bewoning. Verhuurders van illegale kamerwoningen 
hebben zelf hun huurders eruit gezet. De reden: 
angst dat ze gepakt worden tijdens onze controles. 
Dat weten we als gemeente omdat huurders zich 
kwamen beklagen dat ze eruit waren gezet.” Een 
wijkagent vertelde dat hennepkwekerijen ook 
verdwenen uit angst voor de controles. Die signalen 
vinden ze binnen Fabricius zeker net zo belangrijk 
zijn als harde resultaten.

Die harde resultaten liegen er niet om. 
Onder meer: aanhoudingen voor verboden 
wapenbezit, verdovende middelen, 
hennepteelt, mensensmokkel en openstaande 
gevangenisstraffen. Verder zijn er 120 adressen 
gecontroleerd waarvan er bij meer dan de helft 

illegale bewoning is geconstateerd. Er is voor drie 
ton aan openstaande boetes en belastingschulden 
geïnd. Ook zijn er 60 auto’s in beslag genomen. En 
er is een strafzaak geopend naar de ondernemer 
die verdacht wordt van ontucht en het vervaardigen 
en bezit van kinderporno. 

De komende anderhalf jaar is het doel om het 
gebied verder te revitaliseren in breedste zin. 
Daarbij werkt Fabricius graag samen met private 
partners zoals havenbedrijven. Zij knappen de 
kades op en zorgen zo voor een prettige sfeer. 
Ondernemers werken graag mee omdat ook 
zij weer trots willen zijn op hun bedrijf en de 
omgeving. Zonder hun medewerking is de nieuwe 
werkelijkheid niet te realiseren. Bosselaar hoopt 
dat er na drie jaar barrières zijn opgeworpen die zo 
sterk zijn dat de verdreven criminaliteit, zoals de 
hennepkwekerijen, niet opnieuw als paddenstoelen 
uit de grond schieten. Maar misschien is daar 
wel een verlenging van het Fabricius-project 
voor nodig. “We kunnen in drie jaar gewoon niet 
opknappen wat in twintig jaar is verwaarloosd.”
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Sinds jaar en dag is het een ergernis: het terugdraaien van kilometertellers van auto’s. Matthieu Hoogduin, 
senior parketsecretaris van het Functioneel Parket: “Kopers van zo’n auto zijn de dupe, net als bonafide 

autoverkopers die te maken krijgen met concurrentievervalsing. Denk ook aan verzekeraars die meer 
risico’s lopen dan ze kunnen inschatten. En de schatkist wordt benadeeld, want tellerstanden zijn van 

belang voor diverse vormen van belastingheffing.”
Op 1 januari 2014 is een nieuw wetsartikel in werking getreden dat specifiek gericht is op 

kilometerfraude. “Naar aanleiding van deze nieuwe wetsbepaling ontwikkelen we nu een nieuwe 
aanpak tegen de grootste fraudeurs en diegenen die hen technisch faciliteren. Een autohandelaar in het 

oosten van het land heeft al bezoek gehad van een rechter-commissaris, een officier van justitie en de 
FIOD. De zaak is nog in onderzoek, maar de eerste resultaten zijn erg interessant.”
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Voortgezet Crimineel Handelen tijdens detentie 
(VCHD) komt in verschillende vormen voor. Van 
criminelen die tijdens detentie leiding blijven 
geven aan misdaadondernemingen tot het be-
invloeden van getuigen vanuit de gevangenis. 
Het gaat om criminele activiteiten die in detentie 
ontplooien, maar die wel gericht zijn op de bui-
tenwereld.  VCHD is een fenomeen dat het imago 
van onaantastbaarheid van criminele versterkt. 
Maar niet in de laatste plaats levert het risico’s op 
voor de veiligheid en integriteit van het gevange-
niswezen. In een actieve samenwerking zoeken 
DJI, OM en de Politie met elkaar naar barrières 
om het voortzetten van crimineel handelen van-
uit detentie tegen te gaan. 
 
Hoe is VCHD nu mogelijk? 
“Gedetineerden zijn bijzonder inventief en cre-
atief. Daardoor blijft het een continue uitdaging 
voor het DJI-personeel om te kunnen blijven 
zien wat er gaande is in de inrichting. Ook pro-
beren gedetineerden technologische hulpmid-
delen naar binnen te smokkelen om contact te 
maken met de buitenwereld en zaken binnen 
en buiten te regelen. Dat kunnen we helaas niet 
volledig tegengaan. Het blijft mensenwerk.”

Komt crimineel handelen bij bepaalde 
groepen gedetineerden vaker voor?
“Nee. Het komt klein of groot voor. Klein is bij-
voorbeeld dat iemand buiten de gevangenis een 
drugsdealer was die zijn handeltje probeert voort 

te zetten. Maar we hebben ook een voorbeeld 
van een gedetineerde die opnieuw is veroor-
deeld voor mensenhandel vanuit detentie, een 
zeer ernstig feit. Gedetineerden maken gebruik 
van medegedetineerden, misbruiken hun be-
zoekrecht en telefoontjes en gebruiken codetaal. 
Je kunt van alles bedenken, dat doen ze ook.”

Houden jullie zware beroepscriminelen 
extra in de gaten?
“Ja. En daar komt de samenwerking met OM en 
politie om de hoek kijken. OM en politie weten veel 
meer over een persoon, maar de informatie die aan 
de inrichting wordt verstrekt is summier. Het liefste 

krijgen we alle details. Als wij niet heel concreet 
zijn, mogen we geen extra toezichtmaatregelen 
opleggen. Als we meer weten, kunnen we meer 
doen. We krijgen in principe alleen het vonnis, dat 
koppelen we zelf aan de gemeentelijke informatie. 
We krijgen dus geen gegevens uit politieonder-
zoek waarin bijvoorbeeld staat dat een gevangene 

bijzonder manipulatief gedrag vertoont. Soms 
lijkt een puzzelstukje klein, maar als je alle stuk-
jes bij elkaar legt, krijg je toch een beter beeld.”

Welke beperkingen op de vrijheden 
van gedetineerden bedoel je dan?
“OM en politie adviseren ons over het risicoprofiel: 
gemiddeld, hoog, verhoogd of extreem. Bij die 
gradaties hoort een bepaald type maatregel. Bij 
hoog is dat bijvoorbeeld extra beveiligd vervoer, 
mogen we telefoongesprekken opnemen en uitluis-
teren en wordt het bezoek gescreend. Bij verhoogd 
volstaat soms alleen het controleren van post.”

Personen met een laag risicoprofiel kunnen 
in de gevangenis toch ook eenvoudig beïn-
vloed worden door een zware crimineel?
“Zeker, dan kom je bij het personeel dat ge-
vangenen in de gaten houdt. Op het moment 
dat medewerkers in de kerk, tijdens het luch-
ten of tijdens recreatie zaken zien die niet 
kloppen, wordt dat gemeld. Soms leidt dat 
alsnog tot een verhoogd risicoprofiel.”

Dat klinkt weloverwogen. Maar is het niet zo dat 
de primaire taak van PI-medewerkers het bewa-
ken van rust en orde is? Dat is totaal anders dan 
het opsporen of voorkomen van strafbare feiten.
“Goed punt. De mensen die in de inrichtin-
gen werken zijn geen opsporingsambtenaren. 
We zijn gericht op het insluiten van mensen, op 
detentie en re-integratie. Maar vanuit het be-

Het liefst zie ik een 
crimineel gevangen in 
een cel op een berg

“
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lang van voorkomen van VCHD zit je wel aan 
de opsporingskant, dat is ingewikkeld.”

Als gevangenen iets crimineels doen, zul-
len ze dat heimelijk doen. Heb je dan niet 
juist mensen nodig die bijzonder sensi-
tief zijn om die signalen op te pikken?
“Ja, dat is een vak apart. We noemen dat peniten-
tiaire scherpte. Er zijn situaties voorgekomen dat 

je denkt: we hadden nog scherper moeten zijn, 
daarmee kom ik weer terug op de creativiteit en 
inventiviteit. Er gebeuren dingen die we niet zien.”

Een beroepscrimineel is groot geworden om-
dat die creatief en manipulatief is. In de PI 
wordt dat vaak niet herkend als probleem. 
“Ik kan jou dan meteen een vraag stellen. 
Zou het dan niet wenselijk zijn dat wij vanuit 

de opsporing meer persoonsinformatie krij-
gen, zodat we beter weten wat voor vlees 
we in de kuip hebben? Die kennis hebben jul-
lie verworven uit onderzoek en rapporten.”

Als een crimineel wordt opgesloten is dat voor 
het OM vaak het moment dat we onze handen 
ervan af trekken. Zelf vind ik ook dat de maat-
schappij er vanuit mag gaan dat een persoon in 
detentie uitgeschakeld is van crimineel gedrag. 
“We proberen het risico zo klein mogelijk te ma-
ken. Bijvoorbeeld door voldoende informatie over 
gevangenen te verkrijgen, maar het heeft ook met 
de indeling van de PI te maken. Op welke afdeling 
zit iemand? Hoeveel bewegingsvrijheid krijgt die? 
We proberen verleidingen zo veel mogelijk in te 
perken. Maar we hebben wel te maken met privacy 
en rechten van gedetineerden. Gevangenen mo-
gen telefoontjes plegen en bezoek ontvangen.”

Als officier heb ik het liefst dat een grote crimineel 
gevangen zit in een cel op een berg, zonder be-
reik. Maar dat is niet reëel. Belangrijk is daarom 
het herkennen van afwijkend gedrag. Verschilt het 
per PI of medewerkers daar sensitief voor zijn? 
“In de basis is de penitentiaire scherpte overal 
aanwezig. Als iemand niet gelovig is en ineens 
drie keer per week in de kerk zit met dezelfde per-
sonen, dan is dat niet verboden, maar wel opval-
lend. Daar zijn we dan extra scherp op. Het ver-
schil zit vooral in de gevangenen: wie zit waar?” 

Penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam
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Is het dan niet zo dat bij bepaalde gedetineerden 
een gespecialiseerde penitentiair medewerker past?
“Zeker. We maken onderscheid tussen de eerder 
genoemde risicoprofielen. Aan de hand daarvan 
plaatsen we gevangenen. Iemand met hoog ri-
sico komt in een inrichting waar extra maatre-
gelen mogelijk zijn. Waar we nu zijn, De Schie, 
is een ‘hoog-inrichting’. In principe zitten alle 
soorten criminelen door elkaar. Maar we ken-
nen ook afdelingen, zoals de Terrorisme Afde-
ling, met gespecialiseerde medewerkers.”

Als ik een beroepscrimineel zou zijn, 
zou ik proberen om juist niet in zo’n 
hoog profiel terecht te komen.
“Mee eens, dan komt weer die creativiteit om 
de hoek kijken. Wenselijk gedrag laten zien…”

Hoe prikken jullie daar dan doorheen?
“We passen steeds meer maatwerk toe. Wat 
laat iemand zien in de dagbesteding? De case-
managers in de inrichting hebben een aantal 

gedetineerden onder zich. Zo proberen we per 
persoon door te prikken op bijvoorbeeld wense-
lijk gedrag. Dat komt aan op vakmanschap.”

Jullie willen een duidelijker beeld over perso-
nen. Maar wij willen andersom graag meer 
informatie vanuit de PI ontvangen. Kan 
die informatiedeling ook intensiever?
“Ja. We zouden meer gebruik moeten ma-
ken van elkaars kennis. Maar intensiever be-
tekent voor ons wel dat het meer tijd en geld 
kost om mensen in de gaten te houden.”

Wat mij van het Britse systeem aanspreekt is dat 
criminelen in de PI bezoek krijgen van de politie. 
Zij vertellen dan dat diegene een person of interest 
is, die ze nauwlettend in de gaten houden. Tijdens 
en na detentie. Dat gebeurt openbaar. Het effect is 
dat medegedetineerden minder snel met die crimi-
neel in zee gaan, omdat ze anders zelf risico lopen 
om in beeld te komen. Een interessante vanwege 
de verstorende werking, denk ik. Hoe zie jij dat?
“Ik kan dat alleen maar volgen. Ik ben ervoor om 
bij te dragen aan de verstoring. De verstoring be-
gint voor detentie en gaat daarna verder. Dat sluit 
mooi aan bij het feit dat detentie slechts een on-
derdeel is van iemands criminele beroepscarrière.”

Tot slot wil ik jou ook graag een vraag stellen Jan 
Hendrik, welke prioriteit heeft VCHD voor het OM?
“Als voorzitter van de Taskforce vind ik het een 
hoge prioriteit hebben. Maar sommige collega’s 

zouden er nog meer oog voor moeten hebben. 
Die focussen zich vooral op het strafproces, onze 
primaire taak. Maar in bredere zin richten we ons 
op personen waar de maatschappij last van heeft. 
Daarbij hoort het verstoren van dit soort onder-
mijnend gedrag. Mijn droom is dat de gevangenis 
geen voedingsbodem is voor crimineel gedrag. 
Samenwerken, capaciteit en geld zijn daarbij 
belangrijk. En de awareness vergroten op het 
bestaan van dit fenomeen, zodat we tijdig kun-
nen ingrijpen. Beroepscrimineel zijn is een vak 
en het verblijf in detentie voor zo’n persoon een 
beroepsrisico. Het zou toch mooi zijn als we een 
carrièrecrimineel gedurende dat verblijf kunnen 
demotiveren. Het mooiste is een criminele burn-
out, dat een crimineel zijn werk neerlegt en denkt: 
‘Het wordt te lastig, doe mij maar normaal werk.’”

Het mooiste is een 
criminele burn-out“
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Wie Niels Emeis Wat Adviseur Veiligheid bij 
de gemeente Arnhem  Over Jihadisme in de 
stad Arnhem

  VRAGEN AAN

Arnhem, een jihadistenbolwerk?

5

“In Arnhem hebben we meer geradicaliseerde 
jongeren in beeld dan andere steden in het oosten. 
Of dat komt omdat we beter kijken of dat er meer 
radicalisering is, weet ik niet. In de zomer van 2013 
kwamen we voor het eerst met dit onderwerp in 
aanmerking. We kregen bericht dat jongens uit de 
stad op het punt stonden om uit te reizen naar Syrië. 
Daar zat ook een minderjarige bij. Hoe konden we 
dat voorkomen? We zijn eerst met politie en OM rond 
de tafel gaan zitten. Later met bureau Jeugdzorg en 
de Raad voor de Kinderbescherming. Na dat incident 
hebben we gekeken hoe we voortaan beter signalen 
kunnen ontvangen. Want er speelde kennelijk 
iets, maar wij wisten van niets. We zijn daarom 
ons netwerk in de stad, waaronder islamitische 
organisaties, nagelopen. Direct daarop besloten we 
om professionals te scholen op het onderwerp. Van 
leerplichtambtenaren tot wijkagenten. Omdat we 
beter kijken, zien we nu meer.” 
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“Zesentwintig. Zeven personen zijn uitgereisd en 
vijf personen teruggekeerd naar Arnhem. Verder 
zijn het jongeren die in meer of mindere mate 
geradicaliseerd zijn. Sinds vorig jaar zomer hebben 
we een redelijk stabiel beeld. Nu het netwerk 
op orde is, krijgen we vanuit de wijk, scholen en 
jongerenwerkers meer signalen binnen. Na de 
aanslag in Parijs zijn burgers alerter. Als mensen 
verandering zien onder moslimjongeren, zijn ze 
sneller geneigd dit te melden. Bijvoorbeeld als een 
islamitische jongere plotseling niet meer op school 
komt of IS-propagandafilmpjes bekijkt. Dat hoeft 
niets te betekenen, maar we proberen die signalen 
wel te duiden.”

Hoeveel mensen hebben jullie in beeld?

Na de aanslag in Parijs zijn 

burgers alerter 

Hoe gaan jullie om met teruggekeerde Syriëgangers?

“Voor alle 26 personen hebben we een persoonsgerichte aanpak. We spreken 
wekelijks drie uur lang met verschillende partijen over die personen. Hoofddoel 
is dat diegene weer een normaal bestaan in de stad kan opbouwen. Jongeren die 
niet graag meewerken, bezoeken we actiever. Maar we hebben ook trajecten 
voor mensen die vrijwillig komen. Een groot aantal van de 26 personen heb 
ik persoonlijk ontmoet. Het zijn vooral jonge mannen tussen de 18 en 25 jaar, 
die in gesprekken met professionals vaak niet het achterste van de tong laten 
zien. Veel jongeren kennen elkaar, ze delen een ideologie. Door samen met de 
partners gewogen keuzes te maken tussen de harde (strafrechtelijke) aanpak en 
de bestuurlijke en sociale aanpak, hopen we het verschil te kunnen maken.” 

En de toekomst?

“We zetten nu vooral in op preventie en het beheersen van de 
situatie. Daarbij richten we ons vooral op de kwetsbare groep jonge 
moslims die nog niet geradicaliseerd zijn. Jongeren die openstaan 
voor een ander geluid. We willen met hen in gesprek en hen een 
ander perspectief bieden. Als ze alleen op hun zolderkamertje 
op zoek gaan naar informatie over de islam, komen ze al snel bij 
geradicaliseerde personen uit. Want die zijn actief op internet. Wij 
proberen een gematigd tegengeluid te geven.”

“
“In de (lokale) media wordt veel geschreven over radicalisering en 
terrorisme. Veel Arnhemmers weten dat dit speelt en dat we er 
bovenop zitten. We zijn ook met projecten bezig om de burgers 
beter te betrekken bij de preventie. Wat kunnen ze signaleren 
en hoe moeten ze daarmee omgaan? Ook gaan we in gesprek 
met bezorgde buurtbewoners. Zeker na grote incidenten zoals in 
Brussel, Parijs en Verviers is dat nodig, die brachten onrust mee. 
Maar er is zeker geen sprake van structurele paniek in de stad.”

Wat merken de burgers van het probleem?
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DE OVERHEID IS NIET 
TRANSPARANT GENOEG NAAR DE BURGER

HET PROBLEEM
De visie van Dr. Bert Pol, vennoot van Tabula Rasa, expert op het gebied van gedragsverandering en communicatie.

Overigens zijn de gevolgen van transparantie niet eenduidig. 
Onderzoek van Stephan Grimmelikhuijsen laat zien dat mensen die 
complete informatie hadden gekregen over de besluitvorming door 
de gemeenteraad minder vertrouwen hadden in de competentie 

van de gemeenteraad, maar meer in de eerlijkheid van de 
raad.  Cynisch geformuleerd: als je heel open bent over 

het besluitvormingsproces kan dat ertoe leiden dat je 
gezien wordt als een weliswaar eerlijke, maar ook 

voortmodderende sukkel. Transparantie hoeft dus niet 
in alle opzichten tot vertrouwen te leiden. 
Maar als volledige transparantie het vertrouwen 
in de eerlijkheid van de overheid vergroot, lijkt me 
dat veruit de voorkeur hebben boven het daarmee 
gepaard gaande risico van imagoschade.

De conclusie lijkt me helder: alle overheidsinformatie 
behoort openbaar, goed vindbaar, gemakkelijk 

toegankelijk en begrijpelijk te zijn. Dat is de norm. Een 
belangrijke opgave is vervolgens die norm te vertalen in 

concrete voorschriften voor de praktijk. Duidelijk moet zijn hoe je 
informatie goed vindbaar en gemakkelijk toegankelijk maakt. En aan 
welke criteria je dat kan toetsen. Dat mag je niet overlaten aan de 
persoonlijke inzichten van betrokkenen.”

”Psychologisch gezien loopt er een lijn van de beschikbaarheid van 
overheidsinformatie naar vertrouwen en ervaren rechtvaardigheid. Dat concludeert 
hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos. Mensen willen niet het idee 
hebben te leven in een chaotische samenleving waar burgers onderhevig zijn aan 
voor hen onbegrijpelijke willekeur. Daarom moet ‘de overheid alles in het 
werk stellen om te zorgen voor het gemakkelijk beschikbaar maken 
van goede, eenvoudig te verwerken informatie’.  

Doet de overheid dat ook? Onderzoek van Guido Enthoven laat 
zien dat er verschillen zijn in de manier waarop bestuurders 
omgaan met het wel of niet geven van informatie aan 
volksvertegenwoordigers. Zo zijn er gemeentebestuurders 
die bij alle stukken naam en telefoonnummer van de 
behandelend ambtenaar vermelden. In andere gemeenten 
gebeurt dat niet. Bij de landelijke overheid zijn er 
bewindspersonen die hun ambtenaren verbieden rechtstreeks 
informatie te verstrekken aan Kamerleden. Anderen hebben 
daar geen probleem mee. Die verschillen zijn onwenselijk. Als 
volksvertegenwoordigers niet alle informatie krijgen, betekent dat 
simpelweg dat zij zich geen oordeel kunnen vormen over de redelijkheid 
en correctheid van voorgenomen besluiten. En als dat zo is, waar moet de 
burger dan op afgaan? Bovendien is de kans groot dat hij nog moeilijker dan 
volksvertegenwoordigers toegang krijgt tot de gewenste informatie.
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