Pilot intensivering aanpak woninginbraken NW: Dichters- en Burgemeestersbuurt
Aanleiding
Ten behoeve van de (algemene) aanpak van woninginbraken is in de najaarsdriehoek van oktober
2013 is afgesproken om een pilot op te richten op lokaal niveau: in een paar buurten, geografisch
gelegen in 66n stadsdeel. Doelstelling van de pilot is reductie van het aantal woninginbraken (in de
betreffende pilotbuurten), met als daaraan verbonden subdoelstelling het verstevigen van een
integrate, multidisciplinaire samenwerking. De aanpak dient voorts overdraagbaar te zijn naar andere
buurten in politie-eenheid Amsterdam, waar sprake is van een relatief hoog aantal woninginbraken.
Uitvoering
Na een korte periode van voorbereiding, heeft de politie in december 2013 een startbijeenkomst voor
de (beoogde) samenwerkingspartners georganiseerd. Door de deelnemende partijen is vervolgens
gekozen de aanpak te richten op de Dichters- en Burgemeestersbuurt in Amsterdam Nieuw-West.
Op basis van een zgn. objectieve LOODS-analyse (analyse gericht op locatie, object,
omstandigheden, dader en slachtoffer) 6n in aanvulling daarop de kennis en ervaring van (lokale)
vertegenwoordigers van de verschillende organisaties uit beide buurten is in overleg een pakket aan
maatregelen geformuleerd waar binnen de pilot uitvoering aan dient te worden gegeven. Per
maatregel is in overleg een probleemeigenaar aangewezen die verantwoordelijk is voor de vertaling
van de maatregel naar concrete acties. De probleemeigenaar betrekt hierbij di§
(samenwerkings)partners die voor concretisering en uitvoering nodig zijn. Probleemeigenaren in de
pilot zijn politie (district West; wijkteam Lodewijk van Deysselstraat en SGBO HIC), OM, Dienst
Wonen, Zorg en Samenleven (DWZS), stadsdeel Nieuw-West, De Amsterdamse Federatie
Woningcorporaties (AFWC) en de woningcorporaties met woningen in de pilotbuurten (Stadgenoot,
Eigen Haard, De Alliantie, Rochdale). De Dienst Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft daarnaast
als 'driehoekspartner' een belangrijke (overkoepelende) bijdrage als vertegenwoordiger van het
bestuur. Voorts zijn Dienst Stadstoezicht (DST), Dienst Werk en Inkomen (DWI), het Slachtofferloket
(samenwerkingsverband politie, OM, Slachtofferhulp Nederland), Jeugdbescherming Regio
Amsterdam (JBRA) en Reclassering Nederland (RN) betrokken bij de uitvoering van enkele
maatregelen.
De maatregelen en daarbij behorende acties zijn divers en uiteenlopend van aard. Naast (een
inventarisatie van) aanpassing van huurcontracten van de woningcorporaties, project Zoeklicht gericht
inzetten in de pilotbuurten, versterking van de sociale cohese in de buurten, versterking van toezicht,
wordt er ook geinvesteerd op het voegen van woningcorporaties als benadeelde partij in het
strafproces (en de betrokken organisaties z6 inrichten dat dit proces daadwerkelijk ten uitvoer wordt
gebracht), het verbeteren van hang- en sluitwerk en het onderhouden en verbeteren van de
omliggende (prive)tuinen en openbare ruimte.
Effect
Hoewel het meten van het specifieke effect van de maatregelen in relatie tot reductie van het aantal
woninginbraken niet mogelijk is, gezien de aard van de maatregelen (korte versus lange termijn;
directe of meer indirecte relatie tot de aanpak van woninginbraken) en de inspanningen1 in beide
buurten die naast de pilot-aanpak hebben plaatsgevonden om de criminaliteit (en zo ook
woninginbraken) te drukken, is een algemene buurtvergelijking aan de hand van de cijfers diefstal
in/uit woning en woninginbraken wel mogelijk.
Begin/voorjaar 2014 is met de daadwerkelijke uitvoering van de pilot gestart. Om deze reden wordt het
aantal woninginbraken en diefstallen in/uit woning van april 2014 t/m maart 2015 vergeleken met het
aantal van genoemde delicten over de periode april 2012 t/m maart 2013. Hierbij wordt de
ontwikkeling van het aantal woninginbraken en diefstallen in/uit woning in de Dichters- en
Burgemeestersbuurt vergeleken met het aantal woninginbraken en diefstallen in/uit woning in de
omliggende buurten.
In de Dichtersbuurt is in 2014-2015 sprake van een daling van 36 genoemde misdrijven ten opzichte
1 Van politie en andere partners. Te denken valt bijvoorbeeld aan het zgn. Donkere Dagen Offensief.

van de periode 2012-2013; een daling van ruim 30 procent. In de Burgemeestersbuurt is in 2014-2015
sprake van een absolute daling van 50 misdrijven, ofwel bijna 48 procent in vergelijking met de
periode 2012-2013. Om deze cijfers in perspectief te plaatsen: in geheel Nieuw-West-Noord2 is over
de vergeleken periode sprake van een daling van 246 misdrijven (dus woninginbraken en diefstallen
in/uit woning), ofwel bijna 25 procent. De dalingen in de pilotbuurten is dus groter dan de gemiddelde
daling van het hele gebied Nieuw-West-Noord. Echter, in de Deijssel- en Dobbebuurt is het aantal
woninginbraken en diefstallen in/uit woning percentueel nog meer gedaald dan in beide pilotbuurten
(resp. met 63 en 52 procent). Hier moet wel bij vermeld worden dat de absolute daling van het aantal
genoemde misdrijven in de Deijssel- en Dobbebuurt lager ligt dan in beide pilotbuurten (resp. daling
van 32 en 29 woninginbraken/diefstallen in/uit woning).
Voorts is er door een student van de Vrij Universiteit een plan- en procesevaluatie verricht. Een
samenvatting van de daaruit voortvloeiende bevindingen volgt in onderstaande. De veronderstelde
werking van het pakket aan maatregelen dat door de partners in gezamenlijkheid is geformuleerd,
wordt grotendeels ondersteund door de criminologische literatuur (gebaseerd op empirisch
onderzoek). Met betrekking tot de versteviging van de integrate aanpak volgt uit literatuuronderzoek
dat er tien voorwaarden bestaan voor een succesvolle publiek-private samenwerking. Deze
voorwaarden zijn: helderheid, collectieve spirit, informatieoverdracht, continuiteit, vertrouwen, relatieve
autonomie, improvisatie en exploratie, doelgerichte acties, leidinggeven en het afleggen van
verantwoording. Gebleken is dat de uitvoering van de 'elementen' van de pilot (gebezigde term in het
evaluatie-onderzoek voor de maatregelen/acties in de pilot) en het werkproces, over het algemeen
aansloten bij de genoemde voorwaarden voor een succesvolle samenwerking. Er was vanaf het begin
een bereidheid en wil om met elkaar een aanpak te ontwikkelen om woninginbraken tegen te gaan.
Met name de politie heeft hierin een voortrekkersrol gehad en heeft het proces vanaf het begin
gefaciliteerd en sturing gegeven. Ook bij de gemeentelijke diensten en de corporaties bestond de wil
en betrokkenheid om deel te nemen aan de pilot. In de beginfase was er echter onvoldoende sprake
van de voorwaarden: helderheid, informatieoverdracht, continuiteit, vertrouwen en leidinggeven. De
pilot heeft hierdoor een lange opstartfase gekend. In het verloop van de pilot is er zoveel mogelijk
voldaan aan alle voorwaarden voor een succesvolle samenwerking en is ook de samenwerking sterk
verbeterd.
Overdraagbaarheid pilot
Tijdens de afsluitende (evaluatie)bijeenkomst spreekt een groot aantal partners de wens uit de pilot
ook uit rollen in ander(e) gebied(en) in Amsterdam waar het aantal woninginbraken hoog is.
Randvoorwaarde voor het welslagen van de pilot/aanpak is op managementniveau helderheid en
concrete afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Geadviseerd wordt om bij de start
van een dergelijk traject nog meer te investeren in het zorgen voor steun en commitment vanuit het
operationeel en strategisch niveau van de deelnemende (externe) partners. Binnen de uitgevoerde
pilot in Nieuw-West bestond deze steun wel, maar een groot deel van de partners is de mening
toegedaan dat dit nog explicieter kan worden weggezet en dat meer gelnvesteerd kan worden om het
managementniveau (ook voor de niet-driehoekspartners) mee te nemen in het formuleren van
doelstellingen, ontwikkelingen en voortgang van het traject.
Het concept van de aanpak/pilot is eenvoudig overdraagbaar, in concreto:

2 De nieuwe benaming van het basisteam dat de volgende regiebuurten behelst: Sloterdijk, Dichtersbuurt, Dobbebuurt,
Burgemeestersbuurt, Louterbuurt, Zijlplijnbuurt, Beerenbrouckbuurt, Eendrachtbuurt, Ratiobuurt, Confuciuspleinbuurt,
Deijsselbuurt, Oostoever Sloterparkbuurt, Overtoomseveld ND, Overtoomseveld ZD, Sierpleinbuurt, Wilhelminapleinbuurt en
Kolenkitbuurt.

Voorbereiding
Afstemming op strategisch/tactisch niveau -> aanwijzen regievoerder
Regievoerder verzamelt objectieve informatie/analyse aangaande problematiek
Regievoerder organiseert bijeenkomst en nodigt relevante (externe) partners uit
Doel bijeenkomst:
* Partners verkrijgen gezamenlijk beeld problematiek + urgentie aanpak
op basis van objectieve info/analyse en op basis van uitwisselen (subjectieve) ervaringen
(lokaal) experts
* Partners prioriteren knelpunten en vertalen knelpunten naar maatregelen -> aanpak
* Per maatregel wordt in gezamenlijkheid een probleemeigenaar aangewezen
Regievoerder is verantwoordelijk voor het opstellen van het projectplan en (periodiek)
informeren van strategische lijn
Uitvoering
Maatregelen worden door de probleemeigenaar vertaald naar concrete acties
probleemeigenaar voert de regie over zijn eigen maatregel en betrekt die partners daarbij, die
voor succesvolle uitvoering noodzakelijk zijn
Regievoerder nodigt probleemeigenaren en andere direct betrokkenen periodiek uit voor een
voortgangsoverleg3; de probleemeigenaren leggen verantwoording af over voortgang
maatregelen
Regievoerder organiseert een tussentijdse brainstormbijeenkomst
voor het expliciet genereren van nieuwe ideeen voor de aanpak en de 'teambuilding' en focus
Afronding
Regievoerder organiseert een afsluitende (evaluatie)bijeenkomst
Regievoerder zorgt voor een eindverslag (inclusief evaluatie op inhoud en proces)

Hierbij dient niet uit het oog te worden verloren dat de inhoud van de maatregelen zoals deze in
Nieuw-West hebben vormgekregen, afhankelijk van de lokale problematiek, niet (in zijn geheel)
overdraagbaar zal zijn. Afhankelijk van het gezamenlijk beeld van de problematiek dat de lokale
partners creeren, zal een passend pakket aan maatregelen tot stand komen; de aanpak valt en staat
met maatwerk.
Aandachtspunt politie
Essentieel voor een goede samenwerking, gezamenlijke focus en vertrouwensrelatie tussen (externe)
partners is dat helderheid bestaat over welke informatie (indien van toepassing: binnen de wettelijk
kaders) met elkaar gedeeld kan worden. Ter indicatie: hierover bestaat in de politiepraktijk soms nogal
wat onduidelijkheid onder operationeel medewerkers, met als gevolg dat bijvoorbeeld wijkagenten op
lokaal niveau in sommige gevallen minder/niets verstrekken uit angst te handelen in strijd met de Wet
op de politiegegevens (WPG). Het risico hiervan is dat een zekere werkrelatie met externe partners
niet ten voile wordt benut en hierdoor uiteindelijk niet het meest optimale resultaat kan worden bereikt.
3 Nota bene, dit zal afhankelijk zijn van de keuze op lokaal niveau; pilot onderbrengen in bestaande
overlegstructuur/samenwerkingsverband zoals 'leefbaarheidsoverleg', of inrichten van een nieuw samenwerkingsverband dat
zich specifiek richt op de pilot.

Door bijvoorbeeld een overzicht van in een specifieke buurt gepleegde woninginbraken met 'modus
operandi' te verstrekken, kan niet alleen direct(er) worden gereageerd door alle partners vanuit
verschillende invalshoeken, maar kan dit ook zeker bijdragen aan de ontwikkelingen van een lange
termijn visie voor de aanpak. In de pilot is dit gebrek aan informatie-uitwisseling ondervangen door de
regievoerder, maar geadviseerd wordt hier een eenheidsbrede, structurele oplossing voor te bieden
vanuit DRI.

