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Voorwoord 
 
 
 
Beste lezer, 
 
 
Voor u ligt mijn masterthesis ‘Voorlichting doet veranderen’. In het onderzoek heb ik gekeken naar hoe 
het middel voorlichting kan bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering bij de ontvangende 
partijen, waardoor de inzet van de Wet Damocles door burgemeesters kan worden voorkomen. Deze 
thesis is geschreven als afronding van de Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen van 
Veiligheid, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van begin maart tot eind juni ben ik bezig geweest 
met het uitvoeren van het onderzoek en het schrijven van deze thesis.  
 
Ik heb dit onderzoek voor een groot deel zelfstandig uitgevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de 
periode waarin ik dit onderzoek heb uitgevoerd erg leerzaam is geweest. Het schrijven van dit 
onderzoek heeft bijgedragen aan een uitbreiding van mijn kennis en mijn onderzoeks-vaardigheden.  
Tijdens het uitvoeren en schrijven van dit onderzoek ben ik begeleid vanuit de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Ik wil graag mijn begeleider Hans Bosselaar en tweede lezer Pieter Wagenaar bedanken 
voor de fijne begeleiding en de feedback die zij hebben gegeven op mijn stukken. Daarnaast wil ik mijn 
medestudent, Chiel, bedanken voor het meelezen, meedenken en sparren over het onderzoeksproces 
en de inhoud van het onderzoek.  
 
Deze thesis is daarnaast tot stand gekomen met de hulp van Platform Veilig Ondernemen Oost-
Nederland (PVO-ON), de opdrachtgever van dit onderzoek. Het onderwerp van deze thesis is ontstaan 
in samenspraak met PVO-ON. Binnen PVO-ON wil ik Anton Jansen, Paul van der Weiden en Vincent 
Leenders en alle andere betrokken bedanken voor het meedenken en voor alle hulp en steun die zij 
mij geboden hebben de afgelopen periode.  
 
Ten slotte wil ik ook nog een aantal andere mensen bedanken die hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van deze thesis. Zo wil ik in het bijzonder al mijn respondenten die middels een 
deelname aan een interview hebben bijgedragen aan de resultaten van dit onderzoek  hartelijk danken 
voor hun tijd en inbreng. Het schrijven van dit onderzoek was niet mogelijk geweest zonder hun 
openhartige en interessante verhalen. Ook wil ik nog graag alle familie en vrienden bedanken die mij 
hebben geholpen en gesteund tijdens dit onderzoeksproces.  
 
 
Ik wens u veel leesplezier, 
 
Renée van den Berge 
Holten, juni 2021 
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Samenvatting 
 
Aanleiding, context en doel 
Criminelen misbruiken diensten van onder andere verhuurbedrijven, particuliere verhuurders en 
woningcorporaties, die bewust of onbewust een pand kunnen verhuren aan criminelen. Criminelen 
gebruiken deze panden voor activiteiten als illegale huisvesting, drugsproductie of hennepteelt. In 
2019 zijn ongeveer 50.000 panden misbruikt voor dit soort ondermijnende criminele activiteiten. Om 
het groeiende illegale gebruik van panden voor (drugs)criminaliteit te bestrijden is de Wet Damocles 
ontworpen.  

Wet Damocles is de informele benaming van artikel 13b van de Opiumwet (OW), een 
bevoegdheid van de burgemeester waarmee hij of zij een pand kan sluiten waar sprake is van overlast 
door criminele activiteiten, waaronder illegale huisvesting, drugsproductie, drugshandel of 
voorbereidingshandelingen hiertoe. Wanneer een pand aan de hand van de Wet Damocles wordt 
gesloten door de burgemeester, blijven de pandeigenaren achter met de gevolgen, zoals financiële en 
reputatieschade.  
 
Om dit probleem aan te pakken heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het 
CCV), met ondersteuning van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON), een online 
talkshow ingericht: ‘Crimineel Verpand’, waarin betrokkenen worden bijgepraat over de problematiek 
van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in (huur)panden. Betrokkenen zijn in dit geval alle 
professionals bij zowel publieke als private partijen die te maken hebben met (huur)panden. Daarnaast 
wordt ook ingegaan op de maatregelen die private partijen en gemeenten kunnen nemen om te 
voorkomen dat een pand moet worden gesloten. Dit onderzoek heeft als doel om te kijken of 
voorlichting als preventieve maatregel kan werken zoals wordt verwacht door PVO-ON en dus kan 
bijdragen aan het voorkomen van de inzet van de Wet Damocles door burgemeesters. De volgende 
onderzoeksvraag staat hierbij centraal:  
 

Hoe kunnen de verwachtingen van PVO-ON over hoe voorlichting bijdraagt aan het voorkomen van de 
inzet van de Wet Damocles (art. 13b OW) door burgemeesters worden beoordeeld aan de hand van 
bestaande wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen? 
 
Methode 
Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt in dit onderzoek een evaluatie uitgevoerd aan de 
hand van de Theory of Change-methode (ToC), waarbij onder andere wordt gekeken naar de causale 
verbanden tussen activiteiten van een interventie en de uitkomsten. Daarnaast wordt ook geprobeerd 
de mechanismen die deze causale verbanden creëren en verklaren te achterhalen. Zo draagt deze 
vorm van evaluatieonderzoek bij aan begrip voor hoe en waarom een bepaalde interventie wel of niet 
kan leiden tot een bepaalde (gewenste) uitkomst.  

In dit onderzoek is een ex ante evaluatie (voordat de interventie is ingezet) uitgevoerd om te 
kijken of voorlichting met betrekking tot de inzet van de Wet Damocles kan werken zoals wordt 
verwacht bij PVO-ON. De ToC-methode houdt in dat allereerst wordt achterhaald wat de 
verandertheorie achter een interventie is, in dit geval dus voorlichting van PVO-ON. Deze 
verandertheorie bestaat uit de inhoudelijke assumpties van professionals bij PVO-ON over de werking 
van voorlichting. Deze verandertheorie is vervolgens beoordeeld aan de hand van bestaande 
wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen van geïnterviewde betrokkenen. Op deze manier is 
gekeken of voorlichting kan leiden tot de gewenste uitkomsten en of deze ook praktisch uitvoerbaar 
is. Dit kan vervolgens helpen om deze voorlichting al voor of gedurende de uitvoerfase te verbeteren. 
 
Verandertheorie PVO-ON  
PVO-ON probeert door middel van voorlichting met ‘Crimineel Verpand’ zowel publieke als private 
partijen te bereiken die vanuit professioneel oogpunt te maken hebben met (huur)panden. Met deze 
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voorlichting, ingericht als een online talkshow, hopen zij bewustwording te creëren bij deze partijen 
over hoe zij kunnen omgaan met crimineel gebruik van panden. Ook geven zij in voorlichting kennis en 
informatie over hoe dit probleem kan worden aangepakt. Op deze manier hopen ze bij PVO-ON dat de 
betrokken publieke en private partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen in de aanpak van 
crimineel gebruik van panden en dat zij daarnaast ook met elkaar gaan samenwerken aan een 
gezamenlijke aanpak. Zo kunnen gemeenten uiteindelijk meer draagvlak creëren en een goede 
afweging maken tussen hun zorgplicht en hun plicht om veiligheid te bieden. Private partijen kunnen 
financiële en reputatieschade voorkomen door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
Wanneer dit gebeurt verwacht PVO-ON dat het crimineel gebruik van panden afneemt, waardoor 
burgemeesters vervolgens ook minder vaak gebruik hoeven te maken van hun bevoegdheid om een 
pand te sluiten aan de hand van de Wet Damocles.  
 De causale verbanden die hierboven worden geschetst worden ondersteund door aannames 
van PVO-ON over hoe deze causale verbanden tot stand kunnen komen. Zo is onder andere goed 
nagedacht over de vorm en inhoud van voorlichting. In de voorlichting wordt gebruik gemaakt van 
story-telling: met behulp van beelden in de vorm van foto- of filmmateriaal wordt een verhaal verteld. 
Dit is een verhaal over concrete en waargebeurde voorbeelden uit de praktijk van de doelgroep. Door 
publieke en private partijen met voorlichting gezamenlijk te benaderen worden zij op een 
laagdrempelige manier bij elkaar gebracht. Zo wordt de stap om na voorlichting te gaan samenwerken 
makkelijker gemaakt voor deze partijen.  
 
Uitkomsten 
Literatuur review 
In voorlichting worden argumenten naar voren gebracht om deelnemers te overtuigen en te motiveren 
om iets wel of niet te doen. Het gebruik van narratieve evidentie in een voorlichting kan leiden tot een 
verandering in het denken over de (on)wenselijkheid van een situatie of gevolg. Narratieve evidentie 
houdt in dat voorbeelden of verhalen worden gebruikt om een bepaalde conclusie te ondersteunen. 
De overtuigingskracht van voorbeelden en verhalen bevindt zich in het feit dat men zich kan ‘verliezen’ 
in de wereld van het verhaal, waardoor men minder kritisch wordt en dus makkelijker te overtuigen 
is. De ontvangers van een voorbeeld of verhaal willen graag dat de wereld in het verhaal rechtvaardig 
is, waarin het goede personage wordt beloond en het kwade personage bestraft. Wanneer dit het 
geval is roept een verhaal positieve emoties op en kunnen mensen worden overtuigd dat het gaat om 
een wenselijke situatie. Onrechtvaardigheid in een verhaal roept daarentegen negatieve emoties op, 
waardoor men kan worden overtuigd dat het gaat om een onwenselijke situatie.  

Het gebruik van story-telling door PVO-ON kan worden vergeleken met het gebruik van 
narratieve evidentie in voorlichting. PVO-ON probeert de onwenselijkheid van een situatie – het 
sluiten van een pand – te benadrukken. Dit doen zij door een verhaal te vertellen dat in tegenstelling 
staat tot een rechtvaardige wereld. De verandertheorie van PVO-ON komt op dit vlak overeen met de 
besproken literatuur en blijkt dus plausibel te zijn. 
 
Wanneer mensen overtuigd zijn moeten zij ook nog daadwerkelijk hun gedrag veranderen. Motivatie 
is essentieel om deze gedragsverandering te laten plaatsvinden. Deze motivatie wordt beïnvloed door 
de verwachtingen over de (positieve/negatieve) uitkomst en door de zelfredzaamheid van een 
individu. Uiteindelijk blijkt dat voorlichting helpt in de eerste twee fasen van gedragsverandering, pre-
reflectie en reflectie. In de laatste drie fasen, voorbereiding, aanpak en handhaving is het echter aan 
het individu zelf om daadwerkelijk de gedragsverandering door te voeren en vast te houden.  

Het is dus de vraag of deelnemers naar aanleiding van voorlichting door PVO-ON daadwerkelijk 
hun gedrag zullen gaan veranderen. Op dit punt is de verandertheorie van PVO-ON dus minder 
plausibel.  
 
Ook is gekeken of voorlichting kan bijdragen aan de ontwikkeling van een Publiek-Private 
Samenwerking (PPS). Drivers – leiderschap, motieven om samen te werken, wederzijdse 
afhankelijkheid en onzekerheid – zijn essentieel om een PPS op te kunnen zetten. Hier kan dus op in 
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worden gegaan in de voorlichting. Ook kan voorlichting bijdragen aan wederzijds begrip tussen 
publieke en private partijen en kan worden benadrukt wat het gezamenlijke doel van de publieke en 
private partijen kan zijn. Op deze manier kan de ontwikkeling van een collectieve dynamiek worden 
bevorderd. Dit is de proceskant van de samenwerking waarin bij de betrokken partijen een 
gezamenlijke theorie ontstaat over wat moet worden veranderd en hoe dit kan worden bewerkstelligd.  

De vier benoemde drivers worden allemaal belicht in de voorlichting van PVO-ON. Ook 
probeert PVO-ON met voorlichting bij te dragen aan het ontstaan van wederzijds begrip tussen de 
aanwezige publieke en private partijen en in te gaan op het gezamenlijke doel dat kan worden 
nagestreefd in een PPS. Op die manier kunnen zij in een beperkte mate al bijdragen aan het 
ontwikkelen van de collectieve dynamiek. 
 
Uitvoerbaarheid van de verandertheorie 
Alle respondenten hebben aangegeven dat het een goed idee is om voorlichting in te zetten om 
crimineel misbruik van panden te voorkomen. Wel wordt ook door meerdere respondenten benadrukt 
dat al veel andere middelen beschikbaar zijn die ook betrekking hebben op de aanpak van crimineel 
misbruik van panden. Het wordt wel belangrijk geacht dat PVO-ON probeert de verbinding te zoeken 
met de middelen die over dit onderwerp al beschikbaar zijn. 
 
Een grote uitdaging die door meerdere respondenten wordt benoemd ligt in het feit dat de 
verhuursector vrij slecht georganiseerd en gereguleerd is. Het risico is dat deze voor de voorlichting 
belangrijke doelgroep moeilijk bereikbaar is. Hoewel zij hierdoor wellicht in grotere getale slechter te 
bereiken zijn, is dit zeker niet onmogelijk. Daarnaast is naar voren gekomen dat het de vraag is in 
hoeverre onder de private verhuurpartijen een groep bestaat die bereid is te veranderen en dus aan 
de slag wil met de aanpak en het voorkomen van crimineel misbruik van panden. Een aantal 
respondenten heeft aangegeven dat een groep verhuurpartijen hoogstwaarschijnlijk wel kan worden 
bereikt met voorlichting, waaronder bijvoorbeeld de verhuurpartijen die net starten en/of naïef zijn. 
Respondenten van publieke partijen hebben aangegeven dat zij voldoende kennis hebben over de 
Damocleswetgeving. Zij geven wel aan dat het bespreken van actuele ontwikkelingen in de voorlichting 
voor publieke partijen interessant kan zijn. 
 PVO-ON wil door middel van getrapte communicatie een brede doelgroep bereiken. Dit 
betekent dat zij de aankondiging van de voorlichting uitzetten in hun netwerk en aan hun netwerk 
vragen deze verder te verspreiden. De slechte organisatie van de verhuurpartijen kan het voor PVO-
ON ingewikkelder maken om de boodschap onder een groot gedeelte van deze doelgroep te 
verspreiden. Ook de getrapte communicatie kan wegvallen, aangezien het de vraag is in hoeverre 
verhuurpartijen met elkaar in contact staan. Daarnaast is het de vraag of de medewerkers van publieke 
partijen zich aangesproken voelen om aan te sluiten bij de voorlichting. 
 
Uit de interviews komt naar voren dat het vertellen van een verhaal over waargebeurde voorbeelden 
kan werken omdat dit tot de verbeelding spreekt. Ook is naar voren gekomen dat lokale en actuele 
voorbeelden waarschijnlijk goed werken, zo wordt de nabijheid van criminaliteit benadrukt en kunnen 
de nieuwste ontwikkelingen worden besproken. Daarnaast hebben respondenten ook aangegeven dat 
gebruik van cijfers ondersteunend kan werken wanneer deze aansluiten op het perspectief van de 
doelgroep. Verder kan volgens de respondenten ook het gebruik van filmmateriaal goed werken ter 
ondersteuning. Bovendien is met betrekking tot de taal van de voorlichting door respondenten 
aangegeven dat deze begrijpelijk moet zijn voor de doelgroep van de voorlichting. Bij een brede 
doelgroep zoals bij de voorlichting van PVO-ON aan zowel publieke als private partijen moet dan wel 
worden opgelet dat het voor de deelnemers van beide soorten partijen begrijpelijk is. Daarnaast is 
naar voren gekomen dat fysieke en digitale voorlichtingsbijeenkomsten beide voor- en nadelen 
hebben.  

Met betrekking tot de inhoud van voorlichting is in de interviews naar voren gekomen dat het 
belangrijk kan zijn om te bespreken welk belang (private) partijen hebben om aan de slag te gaan met 
de aanpak en het voorkomen van crimineel misbruik van panden. Ook kan worden uitgelegd hoe 
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crimineel gebruik kan worden herkend en handelingsperspectief worden gegeven van hoe partijen 
hier vervolgens mee om moeten gaan. Verder is het ook belangrijk om aan te geven hoe private 
verhuurpartijen kunnen voorkomen dat zij in zee gaan met criminelen. Het is daarnaast ook belangrijk 
om private partijen perspectief te bieden, dus dat zij ook profiteren van het feit dat zij hun 
verhuurproces zorgvuldiger inrichten.  

Uit de interviews is dus gebleken dat lokale voorbeelden en voorbeelden over actuele 
ontwikkelingen, net zoals PVO-ON verwacht, goed zullen aansluiten op de behoeften van de 
doelgroep. Ook is tijdens een van de interviews aangegeven dat het handig kan zijn om voorbeelden 
te geven van crimineel misbruik van verschillende soorten onroerende zaken, omdat op dit vlak 
waarschijnlijk de grootste verschillen liggen tussen verhuurpartijen. Daarnaast wordt ook de 
verwachting van PVO-ON dat de taal waarin voorlichting wordt gegeven belangrijk is bevestigd in de 
interviews. Daarnaast komen de zaken die PVO-ON in de inhoud van voorlichting wil meenemen ook 
overeen met de verhalen van de respondenten. De vorm en inhoud van voorlichting zoals PVO-ON 
deze had bedacht lijkt dus realistisch te zijn.  
 
De respondenten denken wisselend over de mogelijkheid of gedragsverandering kan ontstaan. 
Sommige respondenten hebben aangegeven dat gedragsverandering kan ontstaan, anderen twijfelen 
hier wat meer over en dan voornamelijk over het feit of alle verhuurpartijen hun gedrag zullen gaan 
aanpassen. De gedragsveranderingen die worden genoemd door de respondenten zijn voornamelijk 
dat de meldingsbereidheid en weerbaarheid van de deelnemers omhooggaan.  
 De gedragsverandering die PVO-ON hoopt te bereiken is het omhoog krijgen van de 
meldingsbereidheid en de inzet van een professioneel onderbuikgevoel. Dit komt grotendeels overeen 
met de verhalen van de respondenten uit de praktijk. Ook de door PVO-ON veronderstelde 
gedragsverandering lijkt dus realistisch. 
 
In de interviews is naar voren gekomen dat door voorlichting wederzijds begrip kan ontstaan tussen 
publieke en private partijen en dat het ontstaan van een gesprek tussen deze partijen kan worden 
gestimuleerd. Daarnaast wordt door de respondenten aangegeven dat kan worden ingegaan op 
praktische handvatten over hoe een PPS kan worden georganiseerd. Aangezien een aantal 
respondenten zich afvraagt of en hoe een eventuele samenwerking kan worden ingericht lijkt het 
inderdaad ook belangrijk te zijn om in te gaan op deze praktische handvatten. Ook is naar voren 
gekomen dat een samenwerking met woningcorporaties al wel loopt aangezien sommige 
woningcorporaties zijn aangesloten bij hennepconvenanten. Een van de respondenten geeft aan dat 
deze samenwerking ook bestaat vanwege de publiekgerichte functie van woningcorporaties, een 
andere respondent geeft echter aan dat het belangrijk is om alle verhuurpartijen hetzelfde te 
behandelen in soortgelijke omstandigheden.  
 Zoals PVO-ON verwacht wordt in de interviews bevestigd dat voorlichting mogelijkheden biedt 
om publieke en private partijen met elkaar in gesprek te brengen. Dit kan onder andere door in te gaan 
op hoe kan worden samengewerkt en wederzijds begrip te creëren tussen de partijen.  
 
Daarnaast is ook aangegeven door een respondent dat het lastig te beoordelen is of voorlichting 
daadwerkelijk een gedragsverandering teweeg kan brengen. Het feit dat voorlichting deels een 
preventieve kant heeft maakt het lastig om een oorzaak-gevolgrelatie vast te stellen. De respondenten 
geven wel aan dat het belangrijk is om te blijven proberen, te “pionieren”, ook al is het niet bekend of 
iets wel of niet werkt. Ook is het belangrijk om de voorlichting te blijven evalueren bij de deelnemers 
zodat toch in een bepaalde mate duidelijk kan worden of voorlichting het gewenste effect heeft 
bereikt.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat de verwachtingen van PVO-ON over de rol van voorlichting bij 
bewustwording, kennis en inzicht voor het grootste gedeelte overeenkomen met de 
wetenschappelijke literatuur en de besproken praktijkervaringen in de interviews. De 
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wetenschappelijke literatuur en de praktijkervaringen bieden een ongelijke beoordeling over de 
potentiële gedragsverandering die door voorlichting kan worden bereikt. De wetenschappelijke 
literatuur biedt een kritische kijk op de verandertheorie van PVO-ON met betrekking tot de 
gedragsverandering. De besproken praktijkervaringen in de interviews laten echter wel 
overeenkomsten zien met de verwachtingen van PVO-ON en zijn positief over de mogelijkheid om 
gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen met voorlichting. Op dit deel van de verandertheorie 
wijken wetenschappelijke literatuur en praktijkervaringen dus van elkaar af.  

Ook is de mogelijkheid om met voorlichting bij te dragen aan de ontwikkeling van een PPS 
onderzocht. De wetenschappelijke literatuur toont aan dat voorlichting kan bijdragen aan een aantal 
randvoorwaarden die nodig zijn om een PPS op te zetten, verder is het aan de partijen zelf om hier 
meer energie en moeite in te gaan steken. Uit de interviews wordt geconcludeerd dat voorlichting 
bijdraagt aan het ontwikkelen van een PPS. Ook wordt het opzetten van een PPS (naast voorlichting) 
belangrijk geacht voor de aanpak van crimineel gebruik van panden. Daarnaast is echter ook 
aangegeven dat partijen voorzichtig en terughoudend zijn met betrekking tot het opzetten van een 
samenwerking tussen publieke en private partijen. Met betrekking tot samenwerking tussen publieke 
en private partijen wordt dus geconcludeerd dat de verwachtingen van PVO-ON niet op alle vlakken 
overeenkomen met de wetenschappelijke literatuur en de besproken praktijkervaringen in de 
interviews.  
 Een belangrijke uitdaging die naar voren is gekomen uit de besproken praktijkervaringen is het 
bereiken van de doelgroep die PVO-ON graag wil bereiken. Wanneer het bereik van  voorlichting laag 
is komt ook de rest van de verandertheorie in gevaar aangezien het effect van voorlichting kleiner zal 
zijn of niet zal optreden. Een ander belangrijk punt om te benoemen is dat al veel andere middelen 
bestaan om crimineel gebruik van panden aan te pakken en te voorkomen. Naast voorlichting kunnen 
dus ook deze andere externe invloeden bijdragen aan verandering in de capaciteiten en het gedrag 
van mensen. Als laatste is ook nog van belang om te benoemen dat een onbedoeld gevolg kan zijn dat 
private partijen de kennis en inzichten die zij hebben opgedaan in voorlichting gaan inzetten als een 
soort checklist. Het feit dat partijen naar aanleiding van voorlichting een lijst gaan afvinken is dan een 
onbedoeld gevolg van deze voorlichting, aangezien dit voor hen geen volledige garantie vormt dat hun 
pand niet zal worden gesloten. 
 
Aanbevelingen 

1) Blijf continu aandacht houden voor het bereik van private verhuurpartijen; 
2) Digitale en fysieke voorlichtingsbijeenkomsten hebben beide zowel voor- als nadelen. Denk na 

over de optie om in de toekomst een hybride vorm van voorlichting in te richten waarbij 
deelnemers zowel fysiek als digitaal aanwezig kunnen zijn; 

3) Onderzoek of het mogelijk is om in voorlichting de vele andere beschikbare middelen te 
benoemen, zodat overzicht kan worden gecreëerd (in plaats van verwarring); 

4) Blijf ook evalueren tijdens de uitvoer van voorlichting, zodat deze opnieuw kan worden 
aangepast en verbeterd.
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1) Inleiding 
 
1.1  Aanleiding 
“Ondernemers willen niet worden meegetrokken naar de onderwereld, via omkoping of bedreiging van 
medewerkers. ... Maar dat is wel wat nu gebeurt. Ondernemers willen en móeten in een veilige 
samenleving hun werk kunnen doen” (VNO-NCW & MKB-Nederland, 2019, p. 2). Dit zijn woorden uit 
‘De onderwereld is al goed georganiseerd. Nu de bovenwereld nog’. Dit document is opgesteld door 
MKB-Nederland1 en VNO-NCW2  waarin de problematiek van ondernemers die te maken krijgen met 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit centraal staat. De Nederlandse economie is open en 
internationaal georganiseerd. Dit maakt dat er een positief ondernemersklimaat heerst. Dit brengt 
echter met zich mee dat criminele organisaties hier ook van kunnen profiteren (VNO-NCW & MKB-
Nederland, 2019).  

De diensten van (legale) ondernemers worden door criminelen misbruikt om hun criminele 
activiteiten te kunnen uitvoeren. Ondernemers raken zo (bewust of onbewust) betrokken bij deze 
activiteiten, met alle gevolgen van dien. Zo kunnen de criminele activiteiten niet alleen leiden tot grote 
materiële en financiële schade, maar ook tot emotionele en mentale schade bij de betreffende 
ondernemers (en hun medewerkers) (VNO-NCW & MKB-Nederland, 2019). Allerlei soorten 
ondernemers kunnen te maken krijgen met deze criminelen, waaronder transportbedrijven, 
energiebedrijven en installatiebedrijven (VNO-NCW & MKB-Nederland, 2019). Ook verhuurbedrijven 
en particuliere verhuurders van vastgoed zijn een potentieel slachtoffer voor criminelen. De panden 
die zij verhuren worden bijvoorbeeld gebruikt voor criminele activiteiten als illegale huisvesting, 
drugsproductie of hennepteelt (PVO Oost-Nederland, z.j.-a; WODC, 2021).  

 
Ondernemers zijn dus kwetsbaar om slachtoffer te worden van georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit. Dit is een vorm van criminaliteit waarbij onder- en bovenwereld met elkaar verweven 
raken (RIEC, 2019). Criminelen misbruiken diensten van ondernemers (in de bovenwereld) voor de 
uitvoer van criminele activiteiten, waardoor ondernemers  bewust of onbewust worden betrokken bij 
deze activiteiten in de onderwereld (VNO-NCW & MKB-Nederland, 2019). Ondernemers kunnen 
echter ook bijdragen aan de opsporing van deze criminaliteit, aangezien zij de omgeving waarin zij 
werken meestal goed kennen (PVO Oost-Nederland, z.j.-a; VNO-NCW & MKB-Nederland, 2019). VNO-
NCW en MKB-Nederland (2019) stellen: “De mogelijkheden om geld te verdienen met criminele 
activiteiten kunnen alleen worden verminderd door eerder in de keten publiek-privaat samen te werken 
en informatie uit te wisselen. Dat leidt tot meer preventie én betere opsporing” (VNO-NCW & MKB-
Nederland, 2019, p. 5). Ook Boutellier (2016) stelt dat bij de aanpak van veiligheidsproblemen – zoals 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit – in de huidige (netwerk)maatschappij de afstemming 
tussen relevante partijen steeds meer centraal komt te staan. Samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen publieke en private partijen wordt dus zowel in de praktijk als in wetenschappelijke 
literatuur steeds belangrijker geacht in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.  
 
 
1.2 Casus en context 
1.2.1  Georganiseerde ondermijnende criminaliteit  
Wat is georganiseerde ondermijnende criminaliteit precies? Kolthoff en Khonraad (2016) stellen dat in 
principe elke vorm van criminaliteit ondermijnend is. Toch wordt vaak de aanname gedaan dat 
ondermijning te maken heeft met de georganiseerde criminaliteit. Dit heeft te maken met de gevolgen 
van deze vorm van criminaliteit: de aantasting van de rechtsstaat of samenleving in brede zin die 
georganiseerde criminaliteit met zich meebrengt, maakt dat gesproken kan worden van ondermijning 
(Kolthoff & Khonraad, 2016). De definitie van georganiseerde ondermijnende criminaliteit van Van Der 
Steen, Schram, Chin-A-Fat en Scherpenisse (2016, p. 7) sluit hier mooi op aan:  

 
1 MKB-Nederland: Midden- en Klein Bedrijf Nederland 
2 VNO-NCW: Verbond van Nederlandse Ondernemingen - Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
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“Georganiseerde ondermijnende criminaliteit duidt op georganiseerde criminaliteit, die de 
legale en beoogde werking van het samenlevingssysteem aantast. Georganiseerde 
criminaliteit is dan de oorzaak, het ondermijnende effect op de samenleving is één van de 
gevolgen – en niet per se het door de criminelen beoogde effect.”  

 
Criminelen kunnen met illegaal verkregen vermogen economische en sociale macht- en invloedposities 
innemen in de samenleving waardoor onder- en bovenwereld sterk met elkaar verweven raken (RIEC, 
2019). Voorbeelden van georganiseerde ondermijnende criminaliteit zijn onder andere 
drugsproductie, drugshandel, mensenhandel, en criminele motorbendes (Outlaw Motor Gangs 
(OMG’s)) (Lam & Kop, 2018). Deze activiteiten zijn schadelijk voor zowel individuele burgers als voor 
de maatschappij als geheel en hebben zo een ondermijnend effect op de samenleving (Lam & Kop, 
2018; RIEC, 2019).  
 De Nederlandse overheid is de afgelopen decennia begonnen met de strijd tegen de 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Bruijn & Vols, 2017). In het bijzonder drugsproductie en 
drugshandel zijn vormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit waar in Nederland veel 
aandacht aan wordt besteed. Drugscriminaliteit heeft de afgelopen jaren kunnen groeien in Nederland 
door de open fysieke en economische infrastructuur en de gedoogcultuur die heerst omtrent 
drugsgebruik (Boutellier, Van Steden, Eski, & Boelens, 2020; VNO-NCW & MKB-Nederland, 2019). 
Criminelen hebben panden nodig voor de opslag, handel en productie van drugs en voor andere 
illegale activiteiten (WODC, 2021). In 2019 zijn naar schatting ongeveer 50.000 panden – zowel 
woningen als bedrijfsruimten – gebruikt om ondermijnende criminele activiteiten te faciliteren. Dit 
komt neer op 0,5 procent van de woningen en bedrijven in Nederland. Hiervan worden ongeveer 
40.000 panden gebruikt voor opslag van, handel in en productie van illegale goederen, waarvan 
voornamelijk drugsgerelateerd (WODC, 2021). Om dit groeiende illegale gebruik van panden voor 
drugscriminaliteit te bestrijden is de Wet Damocles ontworpen (Bruijn & Vols, 2017).  
 
1.2.2  Wet Damocles 
De Wet Damocles3 is sinds 2007 een nieuwe bevoegdheid van de burgermeester (Bruijn & Vols, 2017). 
Deze bevoegdheid houdt in dat burgemeesters een pand kunnen sluiten waar sprake is van 
drugsproductie of drugshandel. De bevoegdheid is geregeld in artikel 13b van de Opiumwet (OW). In 
de volksmond heeft dit artikel de naam “Wet Damocles” gekregen. Het artikel luidt als volgt: 
 
De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of 
lokaal of op een daarbij behorend erf: 
a) een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt 

verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is; 
b) een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is. 
 
De Wet Damocles (art. 13b OW) geeft de burgemeester de bevoegdheid om last onder bestuursdwang 
toe te passen. Last onder bestuursdwang betekent dat de burgemeester bevoegd is om op te treden 
tegen overtredingen van de wet en illegale situaties. Het doel van de last onder bestuursdwang is het 
opheffen van een illegale situatie en deze weer in overeenstemming brengen met de wet (CCV, 2020a). 
Deze bevoegdheid in de Wet Damocles is discretionair, wat betekent dat de burgemeester mag kiezen 
of hij of zij de bevoegdheid inzet of niet (CCV, 2019). Wanneer een pand wordt gesloten betekent dit 
dat zowel bewoners, als bezoekers, als eventuele andere betrokkenen geen toegang meer krijgen tot 
het betreffende pand. Aangezien een sluiting van een pand ingrijpende gevolgen kan hebben voor 
betrokkenen is het belangrijk dat de burgemeester zijn of haar besluit goed motiveert (CCV, 2019). 
Daarom is het wenselijk dat een gemeente de Damocles-aanpak vastlegt in beleid. Dit zorgt er namelijk 

 
3 De naam Wet Damocles is afgeleid van het zwaard van Damocles. Deze uitdrukking is ontleend aan een verhaal van de Romeinse filosoof 
Cicero. Wanneer het zwaard van Damocles bij iemand boven het hoofd hangt betekent dit dat iemand grote macht, welzijn en welvaart kan 
ervaren (denk aan: een bedrijf die in zee gaat met criminelen), maar hierdoor ook tegelijkertijd in groot gevaar kan verkeren (denk aan: inzet 
van art. 13b OW door de burgemeester)(Historiek, 2021).   
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voor dat de burgemeester de Wet Damocles makkelijker kan handhaven en de keuze voor handhaving 
beter kan motiveren (CCV, 2019; NGB, z.j.).  

Bovendien valt sinds 1 januari 2019 ook het treffen van “strafbare voorbereidingshandelingen” 
onder dit wetsartikel (Bruijn, 2018; CCV, 2019; NGB, z.j.). De aanwezigheid van drugs, die zijn 
opgenomen in lijst I en II van de OW en die boven de normen voor eigen gebruik liggen, kan al 
voldoende rechtvaardiging zijn om last onder bestuursdwang toe te passen en dus een pand te sluiten.  
 
Wanneer een pand wordt gesloten door de burgemeester, zijn het de pandeigenaren, waaronder 
particuliere verhuurders, verhuurbedrijven of woningcorporaties, die achterblijven met de 
consequenties (PVO Oost-Nederland, z.j.-b). De sluiting van een pand brengt zowel financiële schade 
als sociale schade (denk aan: negatieve publieke aandacht) met zich mee (Schaap, 2018). Private 
partijen die betrokken zijn bij de verhuur van panden hebben er dus belang bij dat wordt voorkomen 
dat (huur)panden in de handen komen van criminelen. Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland 
(PVO-ON) gelooft dat samenwerking tussen gemeenten en deze private partijen kan helpen om deze 
vorm van georganiseerde ondermijnende criminaliteit aan te pakken (PVO Oost-Nederland, z.j.-b). 
 
1.2.3  Platform Veilig Ondernemen 
Platform Veilig Ondernemen (PVO) zet zich in voor een publiek-private samenwerking (PPS). Deze PPS 
bestaat onder andere uit overheidsorganisaties, andere publieke organisaties, brancheorganisaties en 
ondernemers(verenigingen) (CCV, 2021; PVO Oost-Nederland, z.j.-c). Het aanpakken van 
veiligheidsproblemen die betrekking hebben op veilig ondernemen – waaronder winkelcriminaliteit, 
cybercriminaliteit, overvallen, ondermijning, afpersing – staat in deze samenwerking centraal. PVO 
organiseert daarom op deze onderwerpen voorlichtings- en themabijeenkomsten voor ondernemers 
en burgers (CCV, 2021).  

In Nederland zijn meerdere PVO’s gevestigd. In de evaluatie: ‘Eerste oogst: Platform Veilig 
Ondernemen’ wordt door Van Erkel, Hoogland en Von Salisch (2019) dieper ingegaan op de 
ontwikkeling van deze PVO’s. De PVO’s zijn ontstaan in 2017 als opvolgers van de Regionale Platforms 
Criminaliteitsbeheersing (RPC’s). Een eerdere vorm van intensieve samenwerking tussen OM, politie, 
gemeenten en ondernemers. De PVO’s zijn ingedeeld in regio’s, deze zijn gelijk aan de regionale 
eenheden van de Nationale Politie (Van Erkel et al., 2019; CCV, 2021).  Inmiddels is er een landelijk 
dekkend netwerk van (opstartende) PVO’s. De PVO-managers  uit alle regio’s komen meerdere keren 
per jaar samen om best practices uit te wisselen. Toch bestaan nog grote verschillen tussen de PVO’s: 
de financiering en bestuurlijke borging van de PVO’s lopen sterk uiteen (Van Erkel et al., 2019). Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Platform Veilig Ondernemen in de regio Oost-Nederland 
(PVO-ON). PVO-ON heeft het grootste grondgebied van alle PVO’s, namelijk heel Overijssel en 
Gelderland die gezamenlijk in totaal 79 gemeenten behelzen. PVO-ON is geen formele organisatie met 
een vastgelegde bestuurlijke structuur. Toch worden zij overal bij betrokken: met het werk dat zij 
hebben uitgevoerd lijken zij hun meerwaarde bij zowel private als publieke partijen te hebben 
verdiend (Van Erkel et al., 2019).  
 
PVO-ON is al sinds 2016 bezig met voorlichtingsavonden op verschillende veiligheidsonderwerpen 
(PVO Oost-Nederland, z.j.-a). Deze voorlichtingen worden zo goed mogelijk afgestemd op de 
doelgroep(en) (PVO-ON, persoonlijke communicatie, 13 april, 2021). Voorlichtingsactiviteiten worden 
door PVO-ON onder andere ingezet om kennis en bewustwording bij de doelgroep(en) te vergroten 
en lokale netwerken op te zetten of te versterken om zo de aanpak van veiligheidsproblemen uit te 
breiden (PVO Oost-Nederland, z.j.-a). In maart 2021 is PVO-ON in samenwerking met het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gestart met het opzetten van een nieuwe vorm van 
voorlichting. ‘Crimineel Verpand’ is een online talkshow waarin voorlichting specifiek gericht is op 
iedereen die te maken heeft met (huur)panden, zoals verhuurmakelaars, vastgoedbeheerders, 
particuliere verhuurders en professionals bij woningbouwcorporaties en gemeenten (PVO Oost-
Nederland, z.j.-b). Deze nieuwe digitale vorm van voorlichting is ontstaan door de beperkingen als 
gevolg van de coronacrisis (PVO-ON, persoonlijke communicatie, 13 april, 2021). Op deze manier 
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kunnen geïnteresseerden toch worden bijgepraat over de problematiek van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit in (huur)panden. Daarnaast wordt in de talkshow ook ingegaan op de 
maatregelen die verhuurders en gemeenten kunnen nemen om te voorkomen dat een pand moet 
worden gesloten (PVO Oost-Nederland, z.j.-b).    
 
 
1.3  Doel en onderzoeksvraag 
Wanneer een pand wordt gesloten blijft de pandeigenaar achter met grote schade (PVO Oost-
Nederland, z.j.-b). Deze ingrijpende gevolgen van de Wet Damocles vragen om te kijken naar een 
manier waarop kan worden voorkomen dat de burgemeester gebruik moet maken van zijn of haar 
bevoegdheid om een pand te sluiten. PVO-ON zet, net als bij een aantal andere veiligheidsthema’s, 
ook in dit geval in op het voorlichten en samenwerken met betrokken publieke en private partijen. 
Voorlichting van en samenwerking tussen onder andere verhuurders en gemeenten kan volgens PVO-
ON worden ingezet om crimineel gebruik van panden op te sporen en te voorkomen. De talkshow 
‘Crimineel Verpand’ is specifiek ingericht voor deze doelgroepen. Er is bewust voor gekozen om 
publieke en private partijen in de voorlichting gezamenlijk te benaderen. Op deze manier worden zij 
op een laagdrempelige manier bij elkaar gebracht en is de stap om te gaan samenwerken makkelijker 
te maken voor deze partijen (PVO-ON, persoonlijke communicatie, 13 april, 2021). Zoals hierboven al 
is gebleken probeert PVO-ON de voorlichting zoveel mogelijk af te stemmen op de betreffende 
doelgroep(en). Ook is door betrokkenen van PVO-ON en het CCV van tevoren nagedacht over de 
manier waarop de voorlichting wordt gegeven, namelijk aan de hand van het vertellen van verhalen 
over waargebeurde voorbeelden. Toch blijkt vaak dat afstemming en samenwerking tussen publieke 
en private partijen in de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit ingewikkeld is 
(Boutellier, 2016; Boutellier, Broekhuizen, Van Kapel & Hermens, 2016; Boutellier, Boelens & Hermens, 
2019). Organisaties hebben te maken met eigen werkzaamheden, machtsverhoudingen, prioriteiten 
en belangen waardoor het meekrijgen van organisaties in de aanpak van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit problematisch blijft (Boutellier et al., 2016). Het is dus de vraag of deze 
ideeën en verwachtingen over voorlichting en samenwerking in de praktijk kunnen werken.  
 
Dit onderzoek heeft daarom als doel om te kijken of voorlichting als preventieve maatregel om de inzet 
van de Wet Damocles te voorkomen kan werken zoals wordt verwacht door PVO-ON. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van de Theory of Change-methode (ToC). Aan de hand van deze methode wordt 
achterhaald wat de verandertheorie achter een bepaalde interventie is. Deze verandertheorie bestaat 
uit de inhoudelijke assumpties van professionals of beleidsmakers over de werking van een bepaalde 
interventie (Snel, 2013). Vervolgens wordt deze verandertheorie beoordeeld aan de hand van 
bestaand wetenschappelijk onderzoek (Connell & Kubisch, 1998; Snel, 2013). Op deze manier wordt 
inzicht verkregen in de vraag of de interventie plausibel is. Plausibel betekent dat (wetenschappelijk) 
bewijs erop wijst dat wanneer een interventie wordt geïmplementeerd dit zal leiden tot de gewenste 
uitkomsten. Daarna wordt aan de hand van een eigen empirisch onderzoek gekeken of de 
verandertheorie van de interventie realistisch en praktisch uitvoerbaar is (Connell & Kubisch, 1998; 
Snel, 2013). Realistisch (ofwel uitvoerbaar) betekent dat (voldoende) economische, technische, 
politieke, institutionele en/of menselijke bronnen beschikbaar zijn in de context van de betreffende 
interventie om deze interventie uit te kunnen voeren (Connell & Kubisch, 1998).   

Tijdens een evaluatie volgens de ToC-methode wordt onder andere gekeken naar de causale 
verbanden tussen de activiteiten van een interventie en de uitkomsten. Daarnaast is het ook belangrijk 
om de (onzichtbare) mechanismen die deze causale verbanden creëren te achterhalen. Zo kan deze 
vorm van evaluatieonderzoek bijdragen aan begrip voor hoe en waarom een bepaalde interventie wel 
of niet kan leiden tot een bepaalde (gewenste) uitkomst (Chen & Rossi, 1989; Weiss, 1997; Connell & 
Kubisch, 1998; Pawson & Tilley, 2004; Astbury & Leeuw; 2010 Haggenburg, 2021). De ToC-methode is 
geschikt om ex ante (vooraf) te evalueren of de nieuwe preventieve insteek van voorlichting met 
betrekking tot de inzet van de Wet Damocles kan werken zoals wordt verwacht bij PVO- ON. Het doel 
hiervan is om een leerproces op gang te brengen bij PVO-ON waarna zij de verandertheorie van deze 
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interventie al voor of gedurende uitvoerfase kan worden aangepast en verbeterd (Chen & Rossi, 1989; 
Connell & Kubisch, 1998; Tudjman et al., 2010; Brouselle & Buregeya, 2018). In dit onderzoek wordt 
dus gekeken naar hoe de maatregel van voorlichting daadwerkelijk kan bijdragen aan het voorkomen 
van de inzet van de Wet Damocles (door burgemeesters). 

 
Aan de hand van deze doelstelling is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:  
 
Hoe kunnen de verwachtingen van PVO-ON over hoe voorlichting bijdraagt aan het voorkomen van de 
inzet van de Wet Damocles (art. 13b OW) door burgemeesters worden beoordeeld aan de hand van 
bestaande wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen? 
 
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn vier deelvragen opgesteld: 

1) Wat zijn de verwachtingen van PVO-ON over hoe voorlichting bijdraagt aan het voorkomen 
van de inzet van de Wet Damocles (art. 13b OW) door burgemeesters? 
 

2) In hoeverre zijn deze verwachtingen van PVO-ON plausibel gegeven de wetenschappelijke 
kennis? 

 

3) In hoeverre zijn deze verwachtingen van PVO-ON realistisch gegeven de praktische kennis en 
ervaringen in de praktijk? 

 

4) Wat zijn lessen voor PVO-ON met betrekking tot voorlichting over de inzet van de Wet 
Damocles (art. 13b OW) door burgemeesters? 

 
 
1.4 Relevantie  
1.4.1  Maatschappelijke relevantie 
De ToC-methode helpt om aan de hand van wetenschappelijk en empirisch onderzoek in de praktijk 
te begrijpen hoe en waarom een interventie die wordt ingezet door beleidsmakers of andere 
professionals wel of niet werkt of kan werken (Weiss, 1997). Dit onderzoek draagt specifiek bij aan de 
kennis bij PVO-ON over de manier waarop zij voorlichting invullen en inzetten. Door de 
verandertheorie te beoordelen aan de hand van wetenschappelijke kennis en interviews met mensen 
uit de praktijk, kan een leerproces op gang worden gebracht bij PVO-ON over hoe zij voorlichting zo 
effectief mogelijk kunnen inzetten.  

PVO-ON organiseert voorlichtingen voor verschillende doelgroepen, waaronder aan 
verhuurbedrijven en particuliere verhuurders (CCV, 2021; PVO Oost-Nederland, z.j.-b). In dit 
onderzoek wordt specifiek gefocust op de voorlichting voor iedereen die te maken heeft met 
(huur)panden, ‘Crimineel Verpand’. Met deze voorlichting wil PVO-ON proberen om crimineel gebruik 
van panden te voorkomen en daarmee ook de inzet van de Wet Damocles door burgemeesters. Er is 
onderzocht of de manier waarop PVO-ON de voorlichting wil inrichten kan leiden tot deze gewenste 
uitkomst(en) of niet. Ook is onderzocht hoe en waarom dit effect wel of niet optreedt. Dit helpt PVO-
ON om te begrijpen of de verwachtingen die zij hebben omtrent de effecten van de voorlichting 
‘Crimineel Verpand’ ook daadwerkelijk kloppen. Zo kunnen zij aan de hand van de uitkomsten van dit 
onderzoek de voorlichting aanpassen en verbeteren voordat deze wordt ingezet. Op deze manier 
hoopt PVO-ON op effectieve wijze te kunnen bijdragen aan de aanpak van georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit in (huur)panden, zodat deze criminaliteitsproblematiek kan worden 
verminderd.  

Bovendien kunnen andere partijen die bezig zijn met (voorlichtings)initiatieven ter bestrijding 
van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit ook leren van dit onderzoek. Ook voor deze 
partijen kan het interessant zijn om te weten wat een voorlichting effectief kan maken. Zo heeft dit 
onderzoek een brede maatschappelijke relevantie.  
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1.4.2  Wetenschappelijke relevantie 
Bij gebruik van de ToC-methode wordt de wetenschap in dienst geplaatst van de praktijk (Snel, 2013). 
Bijdragen aan de wetenschap is dus niet het eerste doel bij de uitvoering van een onderzoek aan de 
hand van de ToC-methode. Toch kan een dergelijk onderzoek wel bijdragen aan (nieuwe) 
wetenschappelijke kennis (Lub, 2017b). In dit onderzoek wordt bestaande wetenschappelijke kennis 
over voorlichting en hoe dit effectief kan bijdragen aan een aanpassing in gedrag bij de deelnemers 
beoordeeld en uitgebreid. Er wordt namelijk gekeken of en hoe voorlichting waarin verhalen over 
waargebeurde voorbeelden worden ingezet kan leiden tot een gedragsverandering bij de specifieke 
doelgroep van ‘Crimineel Verpand’. Deze doelgroep bestaat uit iedereen die in zijn/haar werk te 
maken heeft met (huur)panden. Nog niet eerder is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar 
voorlichting voor deze doelgroep en hoe dit bij deze doelgroep wel of niet werkt. Bovendien is dit een 
brede doelgroep met daarin zowel publieke als private partijen. PVO-ON heeft met de voorlichting ook 
als doel om met de voorlichting deze publieke en private partijen bij elkaar te brengen zodat zij een 
samenwerking kunnen gaan inrichten. In dit onderzoek wordt verkend of en hoe een voorlichting kan 
bijdragen aan het opzetten van een PPS. Zo draagt dit onderzoek ook bij aan nieuwe kennis over de 
inzet van voorlichting. 
 
 
1.5 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingaan op de ToC-methode: wat deze methode inhoudt, 
waarom deze methode (voor dit onderzoek) waardevol is, welke kritiek op deze methode wordt 
gegeven en hoe met deze kritiek is omgegaan, hoe deze methode kan worden gebruikt en als laatste 
hoe deze methode is uitgevoerd in dit onderzoek. In het derde hoofdstuk wordt vervolgens ingegaan 
op de andere methodologische keuzes van dit onderzoek: de gebruikte methoden en technieken, de 
wetenschapsfilosofische opvatting en de kwaliteits- en ethische aspecten. Daarna wordt in het vierde 
hoofdstuk de verandertheorie van PVO-ON gereconstrueerd. Hier worden de verwachtingen van PVO-
ON over hoe voorlichting bijdraagt aan het voorkomen van de inzet van de Wet Damocles uitgewerkt. 
De reconstructie wordt daarna beoordeeld aan de hand van wetenschappelijke kennis en 
praktijkervaringen. Deze worden respectievelijk in het vijfde en zesde hoofdstuk besproken. Het vijfde 
hoofdstuk is een literatuur review waarin relevante wetenschappelijke literatuur wordt besproken die 
kan helpen beoordelen of de gereconstrueerde verandertheorie plausibel is. In het zesde hoofdstuk 
worden praktijkervaringen besproken aan de hand van eigen empirisch onderzoek, om te kijken of de 
gereconstrueerde verandertheorie realistisch is. Als laatste volgt een conclusie en discussie waarin de 
hoofdvraag van dit hoofdstuk wordt beantwoord en op kritische wijze wordt gereflecteerd op de 
uitkomsten en het proces van dit onderzoek. 
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2) Introductie Theory of Change-methode 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de Theory of Change-methode (ToC). De ToC-methode is een vorm 
van evaluatieonderzoek waarin het beoordelen van een verandertheorie centraal staat. De 
verandertheorie bestaat uit ideeën en veronderstellingen over de werking van een bepaalde 
interventie (Snel, 2013). In de literatuur over de ToC-methode wordt gebruik gemaakt van 
verschillende termen voor de activiteiten of acties die moeten leiden tot een positieve verandering. 
Zo wordt bijvoorbeeld gesproken over beleid, programma’s, projecten of maatregelen. In dit 
onderzoek is ervoor gekozen om uitsluitend gebruik te maken van de term interventie(s) om 
acties/activiteiten aan te duiden die moeten leiden tot bepaalde gewenste uitkomsten. De term 
interventie(s) kan namelijk breed worden geïnterpreteerd en omvat de hierboven genoemde termen 
(Mayne, 2015).  

In dit hoofdstuk wordt uitgebreid stilgestaan bij deze methode die centraal staat in dit 
onderzoek. Allereerst wordt uitgelegd wat de methode inhoudt. Vervolgens wordt stilgestaan bij de 
waarde van de ToC-methode. Ook wordt ingegaan op een belangrijke kritiek op de ToC-methode en 
hoe hiermee is omgegaan. Daarna wordt uitgelegd hoe deze methode moet worden gebruikt en welke 
uitdagingen daarbij komen kijken. Als laatste wordt kort ingegaan op de toepassing van de ToC-
methode in dit onderzoek. De ToC-methode kan op twee manieren worden ingezet. Ten eerste om te 
kijken hoe wordt verwacht dat verandering kan ontstaan door een interventie. Deze evaluatie vindt 
plaats voordat de betreffende interventie wordt ingezet, dit wordt ook wel een ex ante evaluatie 
genoemd. Ten tweede om te kijken hoe verandering door een interventie heeft plaatsgevonden. Deze 
evaluatie vindt dus plaats nadat de betreffende interventie is ingevoerd, dit wordt ook wel een ex post 
evaluatie genoemd (Mayne, 2015). In dit onderzoek is gefocust op verwachtingen en daarom is sprake 
van een ex ante evaluatie. De onderstaande bespreking van de ToC-methode is daarom specifiek voor 
ex ante evaluaties uitgewerkt.  
 
 
2.1.  Wat is de ToC-methode 
2.1.1  Vorm van evaluatieonderzoek 
De Theory of Change-methode is een vorm van evaluatieonderzoek die is ontstaan vanuit ideeën van 
Carol Weiss (Weiss, 1997; Snel, 2013). In 1972 schreef Carol Weiss een boek getiteld: Evaluation 
Research: Methods for Assessing Program Effectiveness, waarin het centrale idee is dat evaluatie 
gebaseerd moet worden op de achterliggende theorie van een interventie (Weiss, 1997). Deze theorie 
wordt ook wel een programmatheorie, een beleidstheorie of een verandertheorie genoemd. In dit 
onderzoek wordt in het vervolg gesproken over verandertheorie. De ToC-methode houdt in dat wordt 
achterhaald wat de verandertheorie achter een bepaalde interventie is (Weiss, 1997; Connell & 
Kubisch, 1998; Snel, 2013). De verandertheorie bestaat uit de veronderstellingen van de professionals 
of beleidsmakers die een bepaalde interventie (willen gaan) inzetten (Chen & Rossi; 1989; Weiss; 1997; 
Connell & Kubisch, 1998; Snel, 2013). Deze veronderstellingen kunnen gebaseerd zijn op 
wetenschappelijke kennis, maar kunnen ook impliciete aannames zijn (Chen & Rossi, 1989). 
Vervolgens wordt deze verandertheorie beoordeeld aan de hand van bestaande wetenschappelijke 
literatuur en empirisch onderzoek (Connell & Kubisch, 1998; Snel, 2013).  
 
Het doel van de ToC-methode is om te gaan begrijpen hoe en waarom een interventie kan leiden tot 
een bepaalde reactie (Chen & Rossi, 1989; Weiss, 1997; Connell & Kubisch, 1998; Astbury & Leeuw, 
2010). Zo wordt bij deze methode niet alleen gekeken naar het causale verband tussen de input en de 
output van een interventie, maar ook naar de achterliggende mechanismen die ervoor zorgen dat een 
bepaalde output kan worden bereikt (Chen & Rossi, 1989; Weiss, 1997; Astbury & Leeuw, 2010). De 
ToC-methode kan zo worden ingezet om een collectief leerproces op gang te brengen bij alle 
betrokkenen voordat de interventie wordt uitgevoerd (Stame, 2004; Tudjman et al., 2010; Snel, 2013). 
De kennis die in dit proces wordt opgedaan kan vervolgens helpen om de interventie al voor of 
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gedurende de uitvoerfase aan te passen en te verbeteren (Chen & Rossi, 1989; Connell & Kubisch, 
1998; Tudjman et al., 2010; Brouselle & Buregeya, 2018). Astbury en Leeuw (2010) stellen dat 
mechanismen vaak in een causaal model verschijnen als unexplained causal arrows. Dit betekent dat 
alleen wordt gekeken naar de mogelijke effecten van een interventie en niet naar de wijze waarop 
deze effecten ontstaan. In een dergelijk geval is sprake van een black box (Chen & Rossi, 1989; Stame, 
2004; Astbury en Leeuw, 2010). De ToC-methode biedt de mogelijkheid om niet alleen inzicht te krijgen 
in de causale verbanden, maar dus ook in de black box: de mechanismen die deze causale verbanden 
veroorzaken en verklaren.  

Mechanismen worden door Astbury en Leeuw (2010, p. 368) als volgt gedefinieerd: “... 
mechanisms are underlying entities, processes, or structures which operate in particular contexts to 
generate outcomes of interest”. Het is volgens Astbury en Leeuw (2010) belangrijk om in het oog te 
houden dat een mechanisme verschilt van een activiteit of variabele die in een causaal verband wordt 
weergegeven. Het mechanisme legt uit hoe en waarom variabelen (activiteit en uitkomst) met elkaar 
verbonden zijn. Mechanismen zijn dan relaties tussen twee variabelen: de ene variabele heeft op een 
bepaalde manier invloed op de andere variabele. Deze relaties zijn niet tastbaar (Haggenburg, 2021). 
Mechanismen zijn dus vaak verborgen en onzichtbaar (Pawson & Tilley, 2004; Astbury & Leeuw, 2010; 
Haggenburg, 2021). Toch kunnen mechanismen gedeeltelijk wel worden achterhaald. Een 
mechanisme kan worden aangewezen wanneer geobserveerde effecten alleen kunnen worden 
uitgelegd als uitkomst van één bepaald onzichtbaar mechanisme (Astbury & Leeuw, 2010; 
Haggenburg, 2021). Zo kan inzicht in deze onzichtbare mechanismen helpen om te begrijpen hoe en 
waarom een bepaalde interventie kan werken of niet (Chen & Rossi, 1989; Weiss, 1997; Connell & 
Kubisch, 1998; Pawson & Tilley, 2004; Astbury & Leeuw, 2010; Haggenburg, 2021).  

 
De ToC-methode helpt dus te beoordelen hoe en waarom de verandertheorie over de betreffende 
interventie zou kunnen werken. Deze beoordeling kan gedaan worden aan de hand van drie 
kenmerken: plausibiliteit, uitvoerbaarheid en meetbaarheid (Connell & Kubisch, 1998; Snel, 2013). Het 
kenmerk van plausibiliteit gaat in op de vraag of (wetenschappelijk) bewijs erop wijst dat wanneer een 
interventie wordt geïmplementeerd dit kan leiden tot de gewenste uitkomsten (Connell & Kubisch, 
1998). Het kenmerk van uitvoerbaarheid gaat over de vraag of (voldoende) economische, technische, 
politieke, institutionele en/of menselijke bronnen beschikbaar zijn om een interventie uit te voeren 
(Connell & Kubisch, 1998). Hierbij wordt dus gekeken of de betreffende interventie realistisch is of 
niet. Het laatste kenmerk van meetbaarheid gaat over de vraag of de verandertheorie specifiek en 
compleet genoeg is zodat deze op een aannemelijke en praktische manier kan worden geëvalueerd 
(Connell & Kubisch, 1998). Dit laatste kenmerk is vooral van toepassing bij ex post evaluaties waarbij 
de voortgang en uitkomsten van een onderzoek nauwkeurig in kaart gebracht moeten worden (Snel, 
2013). Bestaande wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen kunnen worden gebruikt bij het 
beoordelen of een verandertheorie voldoet aan deze kenmerken (Connell & Kubisch, 1998; Snel, 
2013).   
 
2.1.2  Alternatief voor klassiek evaluatieonderzoek 
De ToC-methode is een alternatief voor klassieke experimenteel evaluatieonderzoek (Chen & Rossi, 
1989; Weiss, 1997; Tudjman, De Jong & Snel, 2010; Snel, 2013). Deze klassieke vorm van 
evaluatieonderzoek verschilt op een aantal punten  van de ToC-methode (Chen & Rossi, 1989; Tudjman 
et al., 2010). Experimenteel evaluatieonderzoek vereist een willekeurige selectie van 
onderzoekseenheden (Weiss, 1997). Bovendien is voor deze experimentele manier van evalueren een 
effectgroep en een controlegroep nodig (Tudjman et al., 2010; Snel, 2013). De mogelijkheden van 
willekeurige selectie en het instellen van een controlegroep zijn bij (de invoering/uitvoering van) een 
sociale interventie echter vaak beperkt, waardoor een experimentele evaluatie niet altijd geschikt is 
(Weiss, 1997; Tudjman et al., 2010). Bij de ToC-methode is daarentegen het instellen van een 
controlegroep en de willekeurige selectie van onderzoekheden niet nodig (Weiss, 1997; Tudjman et 
al., 2010). Bovendien is een evaluatie waarbij één methode centraal staat, zoals bij een experimentele 
evaluatie, ook gebonden aan de beperkingen van die ene methode. Dit heeft negatieve gevolgen voor 
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de kwaliteit van de evaluatie (Chen & Rossi, 1989). Bij een ToC-evaluatie staan de methoden niet van 
tevoren vast (Chen & Rossi, 1989; Stame, 2004). Zo kunnen bij gebruik van de ToC-methode bewuste 
afwegingen worden gemaakt welke verschillende soorten methoden (denk bijvoorbeeld aan: 
enquêtes, interviews of observaties) worden gebruikt. Op deze manier kunnen beperkingen van het 
evaluatieonderzoek worden beheerst, aangezien beperkingen van de ene gebruikte methode kunnen 
worden gecompenseerd door gebruik van een andere methode en andersom (Chen & Rossi, 1989). 
Daarnaast worden theorieën in experimenteel evaluatieonderzoek simpel weergegeven. 
Experimentele evaluaties richten zich namelijk slechts op de causale verbanden tussen input en output 
variabelen, waardoor de black box van mechanismen ongeopend blijft (Chen & Rossi, 1989; Tudjman 
et al., 2010). Ook dit kan (grotendeels) worden voorkomen bij gebruik van de ToC-methode (Chen & 
Rossi, 1989; Tudjman et al., 2010).  
 
 
2.2  De waarde van de ToC-methode 
Een evaluatie volgens de ToC-methode kan zeer nuttig zijn voor beleidsmakers en andere professionals 
die zich bezighouden met verschillende soorten interventies, aangezien deze vorm van evaluatie sterk 
is gericht op de lerende factor (Connell & Kubisch, 1998; Tudjman et al., 2010; Snel, 2013; Bannink & 
Bosselaar, 2020). De waarde van theorie-gedreven onderzoek, zoals de ToC-methode, is volgens 
Brouselle en Buregeya (2018) voornamelijk dat dergelijke onderzoeken prescriptief van aard zijn. Dit 
houdt in dat niet alleen causale verbanden en mechanismen worden beschreven, maar dat ook 
aanbevelingen worden gedaan om een interventie te verbeteren (Brouselle & Buregeya, 2018).  
 Dit heeft te maken met het feit dat de ToC-methode de mogelijkheid geeft om inzicht te krijgen 
in de black box van mechanismen die laten zien hoe en waarom een bepaalde interventie kan leiden 
tot bepaalde uitkomsten (Chen & Rossi, 1989; Weiss, 1997; Connell & Kubisch, 1998; Astbury & Leeuw, 
2010). Mechanismen die met behulp van de ToC-methode kunnen worden achterhaald helpen om de 
(mogelijke) causale verbanden tussen een interventie en de uitkomsten te verklaren (Pawson & Tilley, 
2004; Astbury & Leeuw, 2010; Haggenburg, 2021). Zo kan worden begrepen hoe en waarom een 
bepaalde (gewenste) uitkomst van een interventie wel of niet tot stand kan komen. Dit kan helpen om 
aanbevelingen te doen aan professionals en beleidsmakers in de praktijk waarmee de interventie al 
voor of gedurende de uitvoerfase kan worden verbeterd (Chen & Rossi, 1989; Connell & Kubisch, 1998; 
Tudjman et al., 2010; Brouselle & Buregeya, 2018).  
 
Bovendien wordt de verandertheorie over een interventie beoordeeld aan de hand van 
wetenschappelijke kennis én praktijkervaringen. De wetenschap wordt zo in dienst geplaatst van de 
praktijk (Snel, 2013). De beoordeling van de verandertheorie van de betreffende interventie is dus 
voor een groot gedeelte evidence-based (Connell & Kubisch, 1998). Evidence is in dit geval relevante 
kennis over de relatie tussen interventies aan de ene kant en de uitkomsten van deze interventies op 
korte, middellange en lange termijn aan de andere kant (Dunn, 2018). Deze relevante kennis wordt in 
het geval van de ToC-methode gehaald uit wetenschappelijke literatuur, maar ook uit 
praktijkervaringen van betrokkenen (Connell & Kubisch, 1998; Snel, 2013). De interventie kan aan de 
hand van deze beoordeling op basis van wetenschappelijke literatuur en praktijkervaring die in de loop 
van de jaren is opgebouwd al voor of gedurende uitvoerfase worden verbeterd (Chen & Rossi, 1989; 
Connell & Kubisch, 1998; Tudjman et al., 2010; Brouselle & Buregeya, 2018). De interventie kan zo 
uiteindelijk evidence-based worden ingezet. Dit soort evidence-based interventies worden veel 
ingezet in de huidige complexe omstandigheden waarin we vandaag de dag leven (Dunn, 2018).  

Daarnaast kan deze uitgebreide evidence-based beoordeling van de verandertheorie ervoor 
zorgen dat betrokkenen overeenstemming bereiken over de manier waarop een interventie kan leiden 
tot de gewenste uitkomsten (Connell & Kubisch, 1998). Zo kan draagvlak worden gecreëerd bij zoveel 
mogelijk betrokkenen voor de (invoering van de) betreffende interventie (Connell & Kubisch, 1998). 
Het ontstaan van draagvlak en evidence-based interventies maken dat de ToC-methode een 
waardevolle wetenschappelijke evaluatiemethode is voor professionals en beleidsmakers in de 
praktijk. 
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2.3  Kritiek en reactie 
Ook is het belangrijk om kritiek op de ToC-methode te bespreken. De ToC-methode is een vorm van 
een rationele beleidsevaluatie. Bij deze manier van evalueren staat het doel van een interventie 
centraal. Er wordt gekeken of de effecten van een interventie (kunnen) leiden tot dit betreffende doel 
(Klijn & Koppenjan, 2016). Deze focus op het doel van interventies zorgt echter voor een belangrijke 
kritiek op rationele beleidsevaluaties. Een probleem is namelijk dat het doel van een interventie niet 
altijd duidelijk en volledig geformuleerd is. Bovendien kan het doel worden bijgesteld of compleet 
veranderen gedurende de periode dat een interventie wordt ingezet. Ook is het in sommige gevallen 
ingewikkeld om effecten te meten van een interventie en is het vaststellen van causale verbanden 
tussen de interventie en de mogelijke resultaten (Klijn & Koppenjan, 2016).  

Een verklaring voor het feit dat een rationele beleidsevaluatie met een focus op vooraf 
vastgesteld doelen niet geschikt is, is dat veel interventies zijn gericht op het oplossen van wicked 
problems (Termeer & Dewulf, 2019). Dit zijn problemen die in de huidige complexe omstandigheden 
veel voorkomen, namelijk problemen die nooit geheel duidelijk en kenbaar zijn waardoor de oplossing 
ook nooit (in één keer) kan worden gevonden (Head & Alford, 2013; Termeer & Dewulf, 2019). Weiss 
(1997) stelt net als Klijn en Koppenjan (2016) dat het vaak ingewikkeld is om (significante) causale 
verbanden en mechanismen aan te wijzen aangezien vaak vele variabelen aanwezig zijn in de context 
waarin een interventie wordt ingezet. De onderzochte verandertheorie is daarom (te allen tijde) een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid (Weiss, 1997).  

Deze moeilijkheden omtrent wicked problems en het aanwijzen van causale verbanden en 
mechanismen tussen de interventie en de mogelijke resultaten sluit aan op het kritische betoog van 
Klijn en Koppenjan (2016) over de ingewikkelde opgave om een interventie goed te kunnen evalueren 
op basis van vooraf gestelde doelen. Daarnaast laten Klijn en Koppenjan (2016) nog een andere kritiek 
zien op rationele beleidsevaluaties, namelijk dat dit soort evaluaties vaak vanuit een wetenschappelijk 
perspectief worden uitgevoerd waardoor de kennis niet altijd bruikbaar is voor beleidsmakers en 
professionals (Klijn & Koppenjan, 2016).   
 
In dit onderzoek is rekening gehouden met deze kritiek op de rationele beleidsevaluatie zoals de ToC-
methode. Zo wordt allereerst verondersteld dat het belangrijk is om deze kritiek te erkennen maar dat 
dit niet wil zeggen dat dit soort evaluaties helemaal niet meer zouden moeten worden gebruikt. Dit 
past bij de ironische benadering die Jessop heeft uitgewerkt. In deze benadering veronderstelt Jessop 
(2003) dat het belangrijk is om onvolledigheid en tekortkomingen te accepteren, maar tegelijkertijd 
wel te blijven handelen alsof volledigheid en succes toch mogelijk zijn. Het vereenvoudigen van het 
probleem, zoals in een verandertheorie gebeurt, is volgens Jessop (2003) een vereiste om een 
interventie succesvol te kunnen inzetten ook al kan dit soms ook leiden tot een mislukking (Jessop, 
2003). Hieruit volgt dat het belangrijk is om te allen tijde te proberen een gewenste uitkomst te 
bereiken, maar dat tegelijkertijd ook besef nodig is dat dit nooit (helemaal) zal lukken (Jessop, 2003; 
Bannink, 2019).  

Het concept van small wins van Termeer en Dewulf (2019) laat zien hoe dit in de praktijk kan 
worden toegepast. Small wins zijn kleine stappen die een belangrijke bijdrage leveren aan de op dat 
moment beoogde doelen (Termeer & Dewulf, 2019; Bannink & Bosselaar, 2020). Een evaluatie waarin 
wordt gefocust op deze small wins leidt tot een interactief proces waarin het leerproces centraal staat. 
Een benadering van small wins is in de hedendaagse complexe samenleving zeer toepasselijk. Termeer 
en Dewulf (2019) stellen namelijk dat aan de hand van small wins energie  kan worden gecreëerd (in 
plaats van verlamming) en complexiteit kan worden omarmd (in plaats van het proberen in te perken 
van complexiteit). Wanneer een ToC-evaluatie op deze manier wordt ingezet om small wins te behalen 
ontstaat een leerproces waarin de verandertheorie achter een interventie continu wordt aangepast in 
kleine stappen.   
Deze visie van een evaluatie waarin het leerproces centraal staat komt overeen met de oplossing die 
Klijn en Koppenjan (2016) aandragen om toch een waardevolle evaluatie uit te kunnen voeren. Zij 
geven aan dat het belangrijk is om de focus te leggen op het leerproces van de betrokken partijen (Klijn 
& Koppenjan, 2016). Ook Bannink en Bosselaar (2020) stellen dat waar verandertheorieën in het 
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verleden werden ingezet om verbanden tussen interventies en doelen aan te wijzen, deze 
tegenwoordig juist kunnen worden ingezet om de gekozen strategie van een interventie te 
heroverwegen. Zij stellen dat een toenemende toegang tot en gebruik van kennis en inzicht ervoor 
zorgt dat mensen steeds meer verschillende keuzes maken op basis van eigen inzichten (Bannink, 
2019). Dit betekent dat niet langer kan worden verwacht dat betrokkenen op een vaste bepaalde 
manier zullen reageren op een interventie (Bannink & Bosselaar, 2020). Ook dit maakt het ingewikkeld 
om causale verbanden tussen een interventie en de mogelijke resultaten aan te wijzen. Bannink en 
Bosselaar (2020) geven aan dat het van belang is om van het inzetten van interventies een lerend 
proces te maken en continue te blijven evalueren of de ingezette middelen kunnen leiden tot het 
beoogde doel. Door een evaluatie volgens de ToC-methode in te zetten om een leerproces op gang te 
brengen kan deze een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van een interventie.  

Het bewerkstelligen van een leerproces bij de betrokken partijen zorgt ervoor dat een 
evaluatie dicht bij de praktijk komt te staan (Tudjman et al., 2010; Snel, 2013). Net als Klijn en 
Koppenjan (2016) geven Tudjman et al. (2010) aan dat de wetenschappelijke logica van andere soorten 
evaluatieonderzoek zich in sommige gevallen slecht tot de praktijklogica van professionals en 
beleidsmakers. De ToC-methode is echter volgens hen geschikt om helpen om dit gat tussen de twee 
logica’s te overbruggen (Tudjman et al., 2010). 

 
De ToC-methode kan dus ex ante worden ingezet om een collectief leerproces op gang te brengen bij 
alle betrokkenen voordat de interventie wordt uitgevoerd (Stame, 2004; Tudjman et al., 2010; Snel, 
2013). Dit leerproces houdt in dat wordt gekeken of de veronderstelde doelen daadwerkelijk kunnen 
worden bereikt met de interventie zoals deze nu is ingericht. De onderzoeker gaat dan het gesprek 
aan met verschillende betrokkenen bij de interventie, waardoor een zo goed mogelijk beeld kan 
worden gevormd van hoe een interventie kan leiden tot bepaalde uitkomsten (Connell & Kubisch, 
1998). Dit beeld kan helpen om de achterliggende verandertheorie van interventie al voor of 
gedurende uitvoerfase aan te passen en de interventie te verbeteren (Chen & Rossi, 1989; Connell & 
Kubisch, 1998; Tudjman et al., 2010; Brouselle & Buregeya, 2018). Op deze manier kan zo goed 
mogelijk worden omgegaan met de kritiek op de ToC-methode en blijft deze methode ondanks de 
kritiek toch waardevol om uit te voeren. 
 
 
2.4  Uitvoering van de ToC-methode 
Meerdere artikelen gaan in op de fasen of onderdelen waaruit evaluatieonderzoek volgens de ToC-
methode bestaat. Snel (2013) stelt een viertal onderzoeksfasen vast: 1) het reconstrueren van een 
verandertheorie, 2) het onderbouwen van een verandertheorie; 3) het onderzoeken van de 
interventieactiviteiten en van de beoogde uitkomsten en 4) het analyseren en interpreteren van de 
uitkomsten van een evaluatie. Tudjman et al. (2010) geven een iets andere indeling van onderdelen. 
Zij onderscheiden drie onderdelen voor de uitvoer van een evaluatie volgens de ToC-methode: 1) het 
reconstrueren van een verandertheorie; 2) het beoordelen van een verandertheorie en 3) het 
voortdurend verbeteren van een interventie (Tudjman et al., 2010).  

De opvattingen over de uitvoer van de ToC-methode van Snel (2013) en Tudjman et al. (2010) 
komen gedeeltelijk overeen, maar verschillen ook op een aantal punten van elkaar. De eerste fase en 
de derde fase die Snel (2013) omschrijft komen overeen met de eerste twee fasen die Tudjman et al. 
(2010) beschrijven. In deze stappen wordt de verandertheorie gereconstrueerd en wordt deze 
vervolgens beoordeeld aan de hand van wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen (Connel & 
Kubisch, 1998). Het gebruik van alleen wetenschappelijke kennis voor de beoordeling van een 
verandertheorie komt echter ook voor, bijvoorbeeld in de onderzoeken van Lub (2013, 2017a). 

De tweede onderzoeksfase van Snel (2013) gaat over de vraag of de verandertheorie plausibel 
en uitvoerbaar is, deze fase wordt niet beschreven door Tudjman et al. (2010) en is daarmee een 
belangrijk verschil tussen de twee opvattingen. Dit onderzoek draagt in zijn geheel bij aan deze 
onderbouwing van de verandertheorie. Deze tweede fase van Snel (2013) wordt in dit onderzoek in 
eerste instantie dus overgeslagen en later pas beantwoord. Ook de laatste fasen van de auteurs van 
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beide artikelen verschillen van elkaar. Snel (2013) gaat slechts in op het analyseren en interpreteren 
van de uitkomsten van de evaluatie en Tudjman et al. (2010) gaan slechts in op het voortdurend 
verbeteren van een interventie, deze twee kunnen samen worden gevoegd. Aan de hand van Tudjman 
et al. (2010) en Snel (2013) kunnen dus een drietal onderzoeksfasen worden vastgesteld waaruit een 
ex ante evaluatieonderzoek volgens de ToC-methode bestaat:  
 

1) Het reconstrueren van de verandertheorie; 
2) Het beoordelen van de verandertheorie aan de hand van: 

A. Wetenschappelijke kennis 
B. Empirisch onderzoek naar kennis en ervaringen uit de praktijk over de beschikbare bronnen; 

3) Het analyseren en interpreteren van de uitkomsten van de evaluatie waardoor een interventie 
kan worden verbeterd. 

 
In de eerste onderzoeksfase wordt de verandertheorie gereconstrueerd. Hierbij worden de causale 
relaties omschreven zoals ze door de professionals of beleidsmakers worden verondersteld te zijn. De 
onderzoeker(s) gaat beoordelen of kan worden verwacht dat de geplande activiteiten van de 
interventie zullen bijdragen aan de beoogde output en de outcomes. De output is de onmiddellijke 
opbrengst van een activiteit. Outcomes zijn de uiteindelijke beoogde doelen (Tudjman et al., 2010; 
Snel, 2013). Deze causale relaties worden zowel in tekst als in een model weergegeven. Mayne (2015) 
heeft een model ontworpen waarin verandertheorieën kunnen worden weergegeven (zie figuur 2.1, 
p. 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2.1: Het model van Mayne (2015, p. 122) voor de uitwerking van een verandertheorie. 
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De witte vakken in het midden geven de causale verbanden4 weer tussen de activiteiten en uitkomsten 
(outputs, outcomes en impacts). Mayne (2015) bespreekt een zevental elkaar opvolgende activiteiten 
en resultaten.  Activiteiten5 zijn de activiteiten die worden ondernomen door de betrokkenen bij de 
interventie. De output5 zijn de directe uitkomsten van deze activiteiten. Het bereik5 heeft vervolgens 
betrekking op de doelgroep(en) voor wie deze activiteiten en uitkomsten zijn bedoeld en op de eerste 
reactie van deze groep(en). De veranderingen in capaciteiten5 zijn de veranderingen in kennis, 
houdingen, vaardigheden, ambities en mogelijkheden bij de doelgroep(en). De gedragsverandering5 is 
de daadwerkelijke verandering in het gedrag (zoals handelingen, gewoonten) die door de 
veranderingen in capaciteiten worden veroorzaakt. Directe voordelige gevolgen5 zijn dan de directe 
verbeteringen in de situatie van de doelgroep(en) en grotere maatschappelijke gevolgen5 gaan over 
de vooruitgang op lange termijn die wordt bereikt (Mayne, 2015).  
 
Daarnaast werd eerder al gesteld dat het doel van de ToC-methode is om de mechanismen die deze 
causale verbanden kunnen verklaren te beoordelen (Chen & Rossi, 1989; Weiss, 1997; Connell & 
Kubisch, 1998; Astbury & Leeuw, 2010). In de blauwe vakken worden door Mayne (2015) de mogelijke 
aannames over de causale verbanden6 weergegeven. Deze aannames geven weer hoe en waarom een 
causaal verband werkt, en geven zo dus inzicht in de onzichtbare mechanismen (Pawson & Tilley, 2004; 
Mayne, 2015; Haggenburg, 2021).  

Mayne (2015) bespreekt een vijftal soorten aannames. Aannames over bereik7 zijn de 
aannames over hoe doelgroepen kunnen worden bereikt en wanneer doelgroepen positief zullen zijn 
over de activiteiten en directe uitkomsten daarvan. Aannames over veranderingen in capaciteiten7 zijn 
de aannames over hoe een verandering in kennis, houdingen, vaardigheden, ambities en/of 
mogelijkheden kan worden bereikt. Het is hierbij belangrijk dat de doelgroep(en) begrijpen wat de 
bedoeling is. Bovendien is het van belang dat dit vervolgens realistisch, bruikbaar en acceptabel is voor 
de doelgroep(en) en past bij de bestaande waarden van de doelgroep(en). Aannames over 
gedragsverandering7 zijn de aannames over of en hoe de veranderingen in kennis, houdingen, 
vaardigheden, ambities en/of mogelijkheden kunnen leiden tot een gedragsverandering. Hierbij moet 
ook rekening worden gehouden met zaken als de financiële capaciteit om een gedragsverandering te 
kunnen bewerkstelligen, de acceptatie van een gedragsverandering door anderen, de bruikbaarheid 
van de gedragsverandering, de politieke en natuurlijke omgeving waarin de gedragsverandering 
plaatsvindt en toegang tot de benodigde middelen voor de gedragsverandering. Aannames over 
directe gevolgen7 zijn de aannames over hoe de gedragsverandering kan bijdragen aan een directe 
verbetering in de situatie van de doelgroep(en). Aannames over maatschappelijke gevolgen7 zijn 
tenslotte de aannames over hoe deze directe verbeteringen gezamenlijk zullen bijdragen aan een 
algemene verbetering op lange termijn (Mayne, 2015). Aan de hand van deze vijf soorten aannames 
over de zeven opvolgende activiteiten en resultaten kan de verandertheorie worden gereconstrueerd.  
 
Wanneer de verandertheorie is gereconstrueerd kan deze in de tweede onderzoeksfase worden 
beoordeeld. In deze fase van de ToC-evaluatie wordt gekeken of de verandertheorie kan worden 
onderbouwd aan de hand van kennis uit bestaande wetenschappelijke literatuur (Snel, 2013). 
Vervolgens wordt in een empirisch onderzoek gekeken naar de kennis en ervaring van betrokkenen uit 
de praktijk om te beoordelen of de interventieactiviteiten kunnen leiden tot de beoogde uitkomsten 
gezien de beschikbare economische, technische, politieke, institutionele en/of menselijke bronnen in 
de context van de interventie (Connel & Kubisch, 1998; Snel, 2013). Gezamenlijk geven deze twee 
onderdelen een beeld of de door de professionals veronderstelde verandertheorie plausibel en 
praktisch uitvoerbaar is (Tudjman et al., 2010; Snel, 2013).  

 
4 Vertaald vanuit het Engels: causale verbanden = causal links 
5 Vertaald vanuit het Engels: activiteiten = activities; output = goods and services produced (outputs); bereik = reach and reaction; 
veranderingen in capaciteiten = capacity changes (in knowledge, attitudes, aspirations, skills, & opportunities); gedragsverandering = 
behaviour changes; directe voordelige gevolgen = direct benefits; grotere maatschappelijke gevolgen = well-being changes 
6 Vertaald vanuit het Engels: aannames over causale verbanden = causal link assumptions 
7 Vertaald vanuit het Engels: aannames over bereik = reach assumptions; aannames over veranderingen in capaciteiten = capacity change 
assumptions; aannames over gedragsverandering = behaviour change assumptions; aannames over directe gevolgen = direct benefits 
assumptions; aannames over maatschappelijke gevolgen = well-being assumptions  
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Tijdens deze onderdelen kunnen ook eventuele externe invloeden en onbedoelde gevolgen8  
worden achterhaald. Deze worden  in het schema van Mayne (2015) aan de linkerkant weergegeven. 
Externe invloeden zijn gebeurtenissen en omstandigheden die geen deel uit maken van de interventie, 
maar wel bij kunnen dragen aan de gewenste uitkomsten. Onbedoelde gevolgen zijn positieve of 
negatieve gevolgen van een interventie die in eerste instantie niet verwacht worden door de 
professionals of beleidsmakers (Mayne, 2015). Het achterhalen van deze externe invloeden en 
onbedoelde gevolgen is belangrijk voor de beoordeling van de verandertheorie (Chen & Rossi, 1989; 
Connell & Kubisch, 1998; Coryn et al., 2011). Op deze manier wordt namelijk duidelijk welk deel van 
de (gewenste) uitkomsten daadwerkelijk kan worden toegeschreven aan de inzet van de interventie, 
zodat deze uiteindelijk zo strategisch mogelijk kan worden ingezet (Connell & Kubisch, 1998). Deze 
externe invloeden en onbedoelde gevolgen kunnen al eerder zijn beschreven in de wetenschappelijke 
literatuur of worden benoemd in gesprekken met betrokkenen en dragen zo ook bij aan de 
beoordeling van de verandertheorie. 
 
Wanneer wetenschappelijke kennis en kennis en ervaringen uit de praktijk zijn verzameld kan worden 
gestart met het vierde en laatste onderzoeksfase. Dit is het analyseren en interpreteren van de 
uitkomsten van een evaluatie waardoor voortdurende programmaverbetering kan plaatsvinden. 
Hierbij staat de vraag centraal of aannemelijk kan worden gemaakt dat beoogde uitkomsten inderdaad 
het gevolg kunnen zijn van de interventie en niet van andere factoren of ontwikkelingen in de context 
(Snel, 2013). Dit inzicht kan bij professionals en beleidsmakers een leerproces op gang brengen, waarin 
de interventie aan de hand van de onderzoeksresultaten kan worden verbeterd (Stame, 2004; 
Tudjman et al. 2010; Snel, 2013). Bovendien is het belangrijk dat ook na de evaluatie dit leerproces 
blijft bestaan. Wanneer constant rekening wordt gehouden met wisselende omstandigheden en 
onvoorziene ontwikkelingen kan de interventie gedurende de hele looptijd tot de gewenste 
uitkomsten blijven leiden (Tudjman et al., 2010; Bannink & Bosselaar, 2020).  
 
2.4.1  Uitdagingen bij  de uitvoering van de ToC-methode 
Tijdens de uitvoerfase kan de onderzoeker te maken krijgen met verschillende uitdagingen. Een risico 
is dat de causale verbanden en bijbehorende mechanismen die aan de hand van de ToC-methode 
worden achterhaald onjuist zijn (Weiss, 1997; Snel, 2013). Zo kan de onderzoeker bepaalde 
(verwachte) uitkomsten toeschrijven aan de interventie terwijl deze in werkelijkheid het gevolg zijn 
van andere factoren (Snel, 2013). Daarnaast kan de onderzoeker aangeven dat de interventie geen 
effect heeft, terwijl dit in werkelijkheid wel zo is (Snel, 2013). Verder loopt de onderzoeker het risico 
dat hij of zij onbedoelde gevolgen over het hoofd ziet doordat deze in principe geen onderdeel vormen 
van de verandertheorie (Coryn, Noakes, Westine en Schröter, 2011).  Het is echter belangrijk dat de 
onderzoeker probeert om deze risico’s te vermijden. Wanneer causale verbanden en bijbehorende 
mechanismen die de onderzoeker aanwijst onjuist zijn of wanneer de onderzoeker vergeet bepaalde 
onbedoelde gevolgen te benoemen, ontstaat een verkeerd begrip over hoe en waarom een bepaalde 
interventie kan leiden tot bepaalde uitkomsten. Hierdoor kan vervolgens ook het collectieve 
leerproces worden beschadigd, terwijl een belangrijk doel van de onderzoeker moet zijn om dit 
leerproces juist te stimuleren (Coryn et al., 2011). Het aanwijzen van de juiste causale verbanden en 
mechanismen en het attenderen op onbedoelde gevolgen is daarmee een belangrijke taak van de 
onderzoeker. Dit is dus een uitdaging waar een onderzoeker rekening mee moet houden tijdens de 
uitvoer van een evaluatie volgens de ToC-methode.  
 
Ook Coryn et al. (2011) gaan in op een aantal mogelijke uitdagingen die bij gebruik van de ToC-
methode naar voren kunnen komen. In het onderzoek hebben zij onder andere gekeken naar 
stellingen van critici over het gebruik van de ToC-methode en in hoeverre deze stellingen 
daadwerkelijk kunnen worden aangetoond in evaluatieonderzoeken die zijn uitgevoerd volgens deze 
ToC-methode (Coryn et al., 2011). Dit hebben Coryn et al. (2011) gedaan door een vijftal principes te 
schetsen die volgens hen nodig zijn in een evaluatie volgens de ToC-methode: 1) het formuleren van 

 
8 Vertaald vanuit het Engels: externe invloeden = external influences; onbedoelde gevolgen = unanticipated results 
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een (plausibele) verandertheorie, 2) het opstellen van (interview)vragen rondom deze 
verandertheorie, 3) de verandertheorie stelt het ontwerp en de uitvoer van de evaluatie vast, 4) de 
verandertheorie bepaalt de concepten die worden gemeten in de evaluatie en 5) de evaluatie geeft 
ongeregeldheden, neveneffecten, de effectiviteit van een interventie en uitleg over de oorzaak-
gevolgrelaties in een interventie weer. Aan de hand van deze principes wijzen Coryn et al. (2011) een 
aantal uitdagingen aan. 

Een van de zaken die volgens Coryn et al. (2011) is terug te zien in eerdere 
evaluatieonderzoeken is dat het gebruik van een verandertheorie geen noodzaak leek te zijn voor de 
uitvoer van de evaluatie. Het gebruik van een verandertheorie zou echter de kern moeten zijn in een 
evaluatie volgens de ToC-methode. Een uitdaging is dus om bij gebruik van de ToC-methode de 
verandertheorie die wordt onderzocht ook daadwerkelijk centraal te stellen in het onderzoek zoals in 
de vijf principes wordt gesteld. Een andere uitdaging die Coryn et al. (2011) terugzien in eerder 
evaluatieonderzoek is dat bij gebruik van de ToC-methode niet altijd de juiste prioriteit wordt gesteld 
met betrekking tot hetgeen dat moet worden geëvalueerd. Zo bestaat het risico dat de interventie zelf 
wordt geëvalueerd en niet de achterliggende verandertheorie van die interventie. Het tweede is 
echter juist  de bedoeling bij de ToC-methode (Coryn et al., 2011). Bovendien stellen Coryn et al. (2011) 
dat van de vijf principes die zij schetsen vaak maar enkele worden toegepast bij de uitvoer van 
dergelijke evaluaties (Coryn et al., 2011). Het voldoen aan alle vijf principes lijkt dus ook een uitdaging 
te zijn waar onderzoekers op kunnen letten wanneer zij gebruik maken van de ToC-methode. In 
hoofdstuk 3, Methodologie, wordt gereflecteerd op hoe in dit onderzoek is omgegaan met de 
uitdagingen die hierboven zijn besproken.  
 
 
2.5  Toepassing in dit onderzoek 
Tijdens dit onderzoek is gekeken of het aannemelijk is dat betrokkenen zullen reageren op de 
voorlichting van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON), zoals wordt verwacht bij 
PVO-ON. De ToC-methode heeft geholpen om hier meer inzicht in te krijgen. Aangezien is gekeken 
naar de verwachtingen van het PVO-ON over de werking van voorlichting is dit een ex ante evaluatie 
(Mayne, 2015). Zo kan in dit geval worden begrepen of en hoe de maatregel van voorlichting 
daadwerkelijk wel of niet kan bijdragen aan het voorkomen van de inzet van de Wet Damocles en 
waarom dit het geval is. Hiervoor is gedurende het onderzoek gekeken of de verandertheorie van PVO-
ON plausibel en uitvoerbaar is. Er is niet gekeken naar de meetbaarheid van de verandertheorie 
aangezien dit kenmerk niet essentieel is in een ex ante evaluatie, zoals in dit onderzoek (Snel, 2013). 
Een belangrijk doel is dat een collectief leerproces op gang wordt gebracht bij alle betrokkenen voordat 
de interventie wordt uitgevoerd, zodat PVO-ON kan leren van deze beoordeling aan de hand van de 
ToC-methode (Stame, 2004; Snel, 2013). Dit leerproces houdt in dat wordt gekeken of voorlichting 
zoals deze door PVO-ON is ingericht daadwerkelijk kan bijdragen aan het bereiken van de 
veronderstelde doelen van PVO-ON. Wanneer de mogelijke werking van de verandertheorie van PVO-
ON over de huidige manier van voorlichten is achterhaald kunnen aanbevelingen worden gedaan aan 
PVO-ON om de interventie te verbeteren al voor of gedurende de uitvoerfase (Chen & Rossi, 1989; 
Connell & Kubisch, 1998; Tudjman et al., 2010; Brouselle & Buregeya, 2018).  
 
In dit onderzoek is op meerdere manieren geprobeerd om bij te dragen aan dit leerproces van PVO-
ON. Zo is een focusgroep georganiseerd met PVO-ON om de verandertheorie te reconstrueren. 
Vervolgens is de plausibiliteit beoordeeld aan de hand van wetenschappelijke literatuur en is de 
uitvoerbaarheid beoordeeld aan de hand van interviews met mensen uit de praktijk. Tijdens de 
interviews is gesproken met verschillende potentiële betrokkenen bij de voorlichting, waardoor een 
zo goed mogelijk beeld is gevormd van hoe de voorlichting van PVO-ON in de praktijk kan leiden tot 
de veronderstelde uitkomsten. Er is geprobeerd om deze onderdelen zo duidelijk en logisch mogelijk 
uit te werken, zodat het voor PVO-ON begrijpelijk is hoe de verandertheorie wordt beoordeeld. Deze 
uitkomsten van deze twee onderdelen zijn vervolgens teruggekoppeld naar PVO-ON met daarbij een 
aantal concrete aanbevelingen voor de praktijk. 
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Nu de ToC-methode is uitgelegd en de toepassing op dit onderzoek is uitgewerkt, is het belangrijk om 
in te gaan op andere methodologische keuzes. Chen en Rossi (1989) en Stame (2004) geven aan dat 
bij gebruik van de ToC-methode andere methodologische keuzes nog niet zijn ingevuld. Het 
belangrijkste bij de ToC-methode is dat de verandertheorie centraal komt te staan in de evaluatie. 
Andere methodologische keuzes kunnen worden afgestemd op het doel om deze theorie te 
reconstrueren en te beoordelen (Stame, 2004). Deze andere methodologische keuzes worden daarom 
in het volgende hoofdstuk verder toegelicht.   
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3) Methodologie 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de andere methodologische keuzes van dit onderzoek. Allereerst 
worden de gebruikte methoden en technieken uitgewerkt. Vervolgens wordt besproken welke 
achterliggende wetenschapsfilosofische opvatting aansluit op de gekozen methoden en technieken 
van dit onderzoek. Als laatste worden de kwaliteitscriteria besproken die passen bij dit onderzoek en 
wordt de ethische correctheid van dit onderzoek belicht.  
 
 
3.1  Methoden en technieken 
De voorlichting van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) aan verhuurbedrijven en 
particuliere verhuurders op het gebied van de Wet Damocles staat in dit onderzoek centraal. Deze 
voorlichting gebeurt aan de hand van een talkshow ‘Crimineel Verpand’. In dit onderzoek wordt aan 
de hand van de ToC-methode (Theory of Change) een ex ante evaluatie uitgevoerd, dat wil zeggen dat 
de evaluatie plaatsvindt voordat de interventie wordt ingezet (Mayne, 2015).  

Het doel van deze evaluatie is dat de onderzoeker een leerproces op gang brengt bij de 
betrokken professionals van deze interventie, in dit geval PVO-ON. De laatste deelvraag van dit 
onderzoek gaat in op lessen voor het PVO-ON met betrekking tot voorlichting over de inzet van de Wet 
Damocles. Door onder andere een antwoord te geven op deze deelvraag is geprobeerd om een 
leerproces bij PVO-ON te bevorderen. Het laatste hoofdstuk van dit onderzoek bevat een aantal 
aanbevelingen waarmee de interventie (de voorlichting ‘Crimineel Verpand’) al kan worden aangepast 
en verbeterd voordat deze is ingezet. 
 
Dit evaluatieonderzoek volgens de ToC-methode bestaat uit drie deelonderzoeken, waarin gebruik is 
gemaakt van verschillende methoden.  

1) Het achterhalen van de ideeën van PVO-ON over de werking van voorlichting (reconstructie 
van de verandertheorie), aan de hand van een focusgroep; 

2) Het zoeken naar wetenschappelijke kennis voor de beoordeling van de plausibiliteit van deze 
verandertheorie, aan de hand van een literatuur review; 

3) Het achterhalen van kennis en ervaringen uit de praktijk voor de beoordeling van de 
uitvoerbaarheid van deze verandertheorie, aan de hand van interviews. 

 
Hieronder wordt dieper ingegaan op hoe deze drie deelonderzoeken zijn uitgevoerd en hoe deze zijn 
verlopen.  
 
3.1.1  Reconstructie van de verandertheorie 
Voor de reconstructie van de verandertheorie van PVO-ON is gebruik gemaakt van een kwalitatieve 
onderzoeksmethode. Dit betekent dat gebruik is gemaakt van niet-numerieke data (Van Thiel, 2015). 
Voorbeelden van deze data zijn uitspraken van personen tijdens interviews of observaties, fragmenten 
uit teksten zowel uit de wetenschap en de praktijk en beelden op posters en foto’s (Van Thiel, 2015). 
Het reconstrueren van de verandertheorie is in dit onderzoek voornamelijk gebeurd aan de hand van 
een focusgroep bij PVO-ON. Een focusgroep is een groepsinterview waarin gebruik wordt gemaakt van 
de sociale interactie tussen de deelnemers (Boeije, 2016). De deelnemers waren de manager van PVO, 
een adviseur van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) die is verbonden aan 
PVO-ON en de communicatieadviseur van PVO-ON. In deze focusgroep is duidelijk geworden hoe zij 
verwachten dat de inzet van de Wet Damocles kan worden voorkomen door voorlichting. Daarbij is 
gekeken naar de causale verbanden die ze bij PVO-ON veronderstellen, maar ook naar de aannames 
die deze causale verbanden zouden verklaren. De focusgroep is dus gebruikt als voornaamste bron 
voor de reconstructie van de verandertheorie van PVO-ON. Daarnaast zijn in beperkte mate nog enkele 
pagina’s op de website van PVO-ON gebruikt.  
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De focusgroep is semi-gestructureerd opgezet. Dit betekent dat de structuur en de inhoud van 
de vragen voor een groot gedeelte al voor de focusgroep is vastgelegd. Op deze manier konden 
gerichte vragen worden gesteld om de verandertheorie van PVO-ON in het model van Mayne te 
kunnen invullen. Daarnaast is ook ruimte vrijgehouden voor de onderzoeker om door te vragen en 
hebben de respondenten de kans gekregen om zaken te benoemen die zij belangrijk vinden (Boeije, 
2016). De focusgroep heeft plaatsgevonden bij PVO-ON op locatie. De focusgroep is opgenomen met 
behulp van een telefoon. Deze telefoon is afgesloten met een toegangscode, zodat de kans op 
verspreiding van de opnames is beperkt. Ook zijn tijdens de focusgroep aantekeningen gemaakt door 
de onderzoeker. De reconstructie van de verandertheorie is uitgewerkt aan de hand van deze 
aantekeningen en door de opname terug te luisteren. De uitgewerkte reconstructie is daarna nog een 
keer voorgelegd bij de deelnemers van de focusgroep met de vraag of deze zo klopt en compleet is. 
PVO-ON is akkoord gegaan met de versie die is opgenomen in dit onderzoek. De reconstructie van 
deze verandertheorie is uitgewerkt in hoofdstuk 4 van dit onderzoek.  
 
De structuur en de inhoud van de vragen van de focusgroep zijn opgesteld door de concepten die 
Mayne (2015) in zijn model beschrijft te operationaliseren (zie figuur 2.1 op p. 16). De vragen voor de 
focusgroep zijn zo opgesteld dat het model van Mayne kon worden ingevuld met de ideeën van PVO-
ON over hoe voorlichting kan leiden tot de gewenste uitkomst, namelijk het voorkomen van de inzet 
van de Wet Damocles.  

Het is mogelijk dat bij PVO-ON niet van tevoren is nagedacht over de werking van voorlichting, 
maar dat deze interventie op basis van onbewuste impliciete aannames is ontwikkeld en ingezet (Chen 
& Rossi, 1989). Daarom is de focusgroep gestart met een aantal vragen over of bewust is nagedacht 
over de verandertheorie en hoe deze verandertheorie tot stand is gekomen. Daarna is aan de hand 
van het model van Mayne (2015) de verandertheorie van PVO-ON gereconstrueerd. Tijdens de 
focusgroep is het model van Mayne (2015) gezamenlijk ingevuld door de respondenten van PVO-ON 
en de onderzoeker.  Bij de ToC-methode is het belangrijk om de mechanismen te achterhalen die laten 
zien hoe en waarom een interventie kan leiden tot een bepaalde reactie (Chen & Rossi, 1989; Weiss, 
1997; Connell & Kubisch, 1998; Astbury & Leeuw, 2010). In de focusgroep is daarom ook vaak 
(door)gevraagd naar hoe en waarom ze bij PVO-ON verwachten dat bepaalde zaken werken en/of 
verband houden met elkaar. De structuur en vragenlijst van de focusgroep is opgenomen in bijlage 1. 
 
3.1.2  Beoordeling plausibiliteit verandertheorie 
Het beoordelen van de verandertheorie is onder andere gedaan aan de hand van bestaande 
wetenschappelijke literatuur. Zo is gezocht naar bestaande literatuur die helpt om te beoordelen of 
de verandertheorie plausibel is (Snel, 2013). Hoewel de verandertheorie van PVO-ON in dit onderzoek 
geheel wordt uitgewerkt, wordt in de literatuur review slechts gefocust op een bepaald gedeelte van 
deze verandertheorie. Zo is voornamelijk gekeken naar voorlichting en de aanpak hiervan en hoe dit 
kan bijdragen aan een aanpassing in gedrag bij de betrokkenen. Gefocust is dus op de veranderingen 
in capaciteiten en de gedragsveranderingen en de aannames over deze twee soorten verandering die 
zijn opgenomen in het model van Mayne (2015).  De literatuur review is uitgewerkt in hoofdstuk 5 van 
dit onderzoek. 
 Het zoeken naar literatuur heeft plaatsgevonden via de databank Google Scholar en de online 
databank van de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (VU). Allereerst is gezocht met de  
zoekterm ‘overtuigen met voorlichting’ en ook is gezocht met ‘overtuigingskracht verhaal’ aangezien 
PVO-ON het vertellen van een verhaal inzet in de voorlichting om het publiek te overtuigen. Deze 
zoektermen hebben twee artikelen opgeleverd namelijk een artikel van Schellens en De Jong (2000) 
‘Soorten argumenten in voorlichting’ en een van Hoeken (2009) ‘Narratieve evidentie, levendigheid en 
overtuigingskracht’. Vervolgens zijn deze twee artikelen gebruikt als basis in de verdere zoektocht naar 
literatuur, zo is gebruik gemaakt van de literatuurlijsten uit deze artikelen om nieuwe geschikte 
literatuur te vinden over hetzelfde onderwerp. Dit kan worden vergeleken met de methode van 
snowball sampling bij interviews, waarbij via de eerste respondent(en) wordt geprobeerd om nieuwe 
respondenten worden gevonden (Van Thiel, 2015; Boeije, 2016). Ook is gezocht naar de rol van 
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voorlichting in het opzetten van een PPS (publiek-private samenwerking). Hiervoor is voornamelijk 
gebruik gemaakt van een bron van Emerson, Nabatchi en Balogh (2012) ‘An integrative framework for 
collaborative governance’, een bron die al bekend was bij de onderzoeker. Tijdens de zoektocht naar 
geschikte literatuur zijn de abstracts van de voor de onderzoeker nog onbekende artikelen gelezen om 
te bepalen of deze bruikbaar zouden zijn voor het onderzoek. Uiteindelijk zijn 20 werken gebruikt voor 
de literatuur review, waaronder voornamelijk wetenschappelijke artikelen uit journals, deze zijn 
opgenomen in de bronnenlijst van dit onderzoek. Ook is in bijlage 2 een overzicht opgenomen van alle 
gebruikte literatuur waarin per bron is opgenomen waar en hoe deze is gevonden en waarvoor deze 
is gebruikt. 
 
3.1.3  Beoordeling uitvoerbaarheid verandertheorie  
Aan de hand van interviews is vervolgens een eigen empirisch onderzoek uitgevoerd om te beoordelen 
of de verandertheorie van PVO-ON realistisch is. Ook voor het beoordelen van deze uitvoerbaarheid 
van de verandertheorie is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode, namelijk 
interviews. Voor deze interviews zijn respondenten, werkzaam bij publieke of private partijen, gezocht 
die mogelijke betrokkenen kunnen zijn bij de voorlichting van PVO-ON. Deze respondenten zijn 
benaderd om meer te weten te kunnen komen over welke kennis en informatie de verschillende 
partijen nodig hebben om crimineel misbruik aan te pakken en te voorkomen en of een voorlichting 
zoals die van PVO-ON daar voldoende in kan voorzien. Zo is geprobeerd om in de interviews een beeld 
te krijgen of de voorlichting zoals deze nu door PVO-ON is ingericht realistisch is en in de praktijk het 
gewenste effect kan bereiken bij de verschillende betrokken partijen. De selectie van respondenten is 
gebeurd aan de hand van purposive sampling. Dit houdt in dat de respondenten bewust zijn uitgekozen 
omdat zij aansluiten bij de doel- en vraagstelling van het onderzoek (Bryman, 2016). Daarnaast is ook 
gebruik gemaakt van snowball sampling. Dit betekent dat via connecties in het netwerk respondenten 
zijn gevonden die bereid waren om deel te nemen aan een interview (Boeije, 2016).  

De respondenten zijn via e-mail of telefonisch benaderd met de vraag of zij zouden willen 
deelnemen aan een interview. In totaal zijn zeven interviews met acht respondenten gehouden 
waarvan vier werkzaam bij een publieke partij (gemeente of politie) en vier werkzaam bij een private 
partij (brancheorganisatie, woningcorporatie of verhuurmakelaar). Voor de benadering van 
respondenten kon gebruik worden gemaakt van het netwerk van PVO-ON, daarnaast is ook een aantal 
partijen buiten het netwerk benaderd. Dit betekent dat sommige respondenten wel bekend waren 
met PVO-ON en de voorlichting die zij geven en andere minder of niet bekend waren met (de 
voorlichting van) PVO-ON. PVO-ON heeft namelijk al eerder voorlichting gegeven voor andere 
doelgroepen, waaronder lokale ondernemers (PVO Oost-Nederland, z.j.-a). ‘Crimineel Verpand’ is op 
dezelfde ideeën gebaseerd als deze eerdere voorlichtingen. Drie respondent waren al bekend met 
PVO-ON en de voorlichting die zij geven, twee respondenten waren wel bekend met PVO-ON maar 
niet of minder bekend met hun voorlichting en drie respondenten waren niet bekend met PVO-ON. In 
bijlage 3 is de lijst van respondenten opgenomen, hierin is de anonimiteit van de respondenten 
gewaarborgd, wel is aangegeven of zij werkzaam zijn bij een publieke (RPu[nr.]) of een private partij 
(RPr[nr.]).  

De interviews in dit onderzoek zijn (net als de focusgroep) semi-gestructureerd opgezet. Ook 
in dit geval is de structuur en de inhoud van de interviewvragen dus al voor een groot gedeelte voor 
de interviews vastgelegd. Op deze manier konden gerichte vragen worden gesteld om de 
verandertheorie van PVO-ON te kunnen beoordelen op de uitvoerbaarheid. Ook in de interviews was 
er dus ruimte voor de onderzoeker om door te vragen en hebben de respondenten de kans gekregen 
om zaken te benoemen die zij belangrijk vinden (Boeije, 2016). De meeste interviews hebben 
plaatsgevonden via videoconferentie, een paar interviews hebben plaatsgevonden op locatie bij de 
respondent. Alle interviews zijn opgenomen zodat zij konden worden getranscribeerd. De opname van 
de interviews is gedaan met behulp van dezelfde telefoon als de focusgroep. De uitkomsten van deze 
interviews zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6 van dit onderzoek.  
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De structuur en inhoud van de interviewvragen zijn gebaseerd op de reconstructie van de 
verandertheorie van PVO-ON en de literatuur review. Hierbij is dus onder andere gebruik gemaakt van 
een gedeelte van het door PVO-ON ingevulde model van Mayne (2015). De interviewvragen zijn zo 
opgesteld dat aan de hand van de data uit de interviews kon worden bepaald of de reconstructie van 
de verandertheorie van PVO-ON realistisch is.  

Aan het begin van het interview is een aantal vragen gesteld over de bekendheid van PVO-ON 
en de ervaringen met PVO-ON, zodat hier de rest van het interview rekening mee kon worden 
gehouden. Vervolgens is een aantal algemene vragen over voorlichting gesteld. Dit zijn vragen over 
wat respondenten vinden van het idee om een voorlichting te houden, wat een voorlichting 
interessant kan maken en of dit kan bijdragen aan een gedragsverandering. Ook is gevraagd wat 
respondenten vinden van het idee om dit te doen in de vorm van een verhaal waarin waargebeurde 
voorbeelden worden belicht. Zo is gekeken of de ideeën en de ervaringen van respondenten aansluiten 
op de aanpak van voorlichting van PVO-ON. Daarna is specifiek ingegaan op een voorlichting met als 
thema crimineel gebruik van panden en de Wet Damocles. Allereerst is gevraagd of respondenten 
bekend zijn met de Wet Damocles. Vervolgens is ingegaan op welke kennis de respondenten nodig 
hebben om bezig te gaan met de aanpak van crimineel gebruik van panden en of zij behoefte hebben 
aan een voorlichting. Op deze manier is in de interviews een beeld ontstaan of de aanpak van PVO-ON 
in de praktijk tot de beoogde veranderingen kan leiden. Ook geven de interviews een beeld van of de 
besproken wetenschappelijke literatuur in de literatuur review ook in deze context – de beroepssector 
die zich bezighoudt met (huur)panden – van toepassing kan zijn. De structuur en vragenlijsten van de 
interviews zijn opgenomen in bijlage 4.  
 
Het is nodig dat de kwalitatieve data verkregen uit de interviews worden gecodeerd. Dit betekent dat 
de data zijn opgedeeld in kleinere eenheden die worden voorzien van codes. Op deze manier wordt 
structuur aangebracht in de data zodat deze kan worden geanalyseerd en geïnterpreteerd (Van Thiel, 
2015). Om de interviews te kunnen coderen en analyseren is het nodig om deze te transcriberen. Voor 
het maken van deze transcripties is gebruik gemaakt van de software ExpressScribe. Dit programma 
maakt het mogelijk om geluidsopnames te vertragen en gemakkelijk terug te spoelen. Op deze manier 
kunnen de geluidsopnames van de interviews zorgvuldig worden getranscribeerd.   

Wanneer de interviews zijn getranscribeerd kunnen deze transcripties worden gecodeerd. Dit 
is gedaan in Microsoft Word en Microsoft Excel, vanwege het relatief kleine aantal interviews en het 
feit dat er geen geschikte software tot de beschikking van de onderzoeker was. Voor het coderen is 
gebruik gemaakt van een datamatrix zoals beschreven door Bijlsma-Frankema en Droogleever Fortuijn 
(1997). In deze matrix zijn de respondenten opgenomen in de eerste kolom en zijn de codes 
opgenomen in rijen. Deze codes zijn in eerste instantie vastgesteld aan de hand van de reconstructie 
van de verandertheorie van PVO-ON en de opgestelde structuur en vragenlijst van de interviews. 
Tijdens het coderen zijn vervolgens fragmenten uit de interviews ingevuld in de cellen van de 
datamatrix (Bijlsma-Frankema & Droogleever Fortuijn, 1997). Nieuwe inzichten die in de interviews 
naar voren zijn gekomen zijn ook meegenomen in de datamatrix door nieuwe codes vast te stellen en 
toe te voegen in de datamatrix. Vanwege privacyoverwegingen is ervoor gekozen om niet de gehele 
datamatrix met daarin alle citaten en omschrijvingen van verhalen van respondenten op te nemen in 
dit onderzoek. Een gedeelte van de datamatrix (zonder citaten en omschrijvingen van de 
respondenten) en de definitieve codelijst die hierin is opgenomen is te vinden in bijlage 5. 
 
 
3.2  Wetenschapsfilosofische positionering en onderzoeksmethode 
In dit onderzoek kunnen een twee wetenschapsopvattingen worden herkend: realistisch en 
interpretatief. Het onderzoek is gedeeltelijk uitgevoerd vanuit een realistische wetenschapsopvatting. 
Aanhangers van deze wetenschapsopvatting gaan ervan uit dat een werkelijkheid bestaat die we 
kunnen kennen. In deze werkelijkheid bestaan (onzichtbare) mechanismen die we niet kunnen 
observeren maar die dus wel echt bestaan (Pawson & Tilley, 2004; Haggenburg, 2021). Het beoordelen 
en verbeteren van een verandertheorie kan worden aangeduid als een realistisch evaluatieonderzoek. 
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Er wordt gekeken hoe een interventie in een bepaalde context mechanismen kan activeren die 
(gedrags)veranderingen teweegbrengen (Pawson & Tilley, 2004). Op deze manier kan dus worden 
onderzocht hoe beoogde veranderingen kunnen plaatsvinden (Haggenburg, 2021). Dit sluit aan op het 
doel van de ToC-methode die in dit onderzoek wordt ingezet. Het doel van dit onderzoek is namelijk 
om inzicht te krijgen in de onzichtbare mechanismen die helpen te begrijpen hoe en waarom een 
bepaalde interventie, namelijk de voorlichting van PVO-ON, kan werken of niet. Onder andere de 
literatuur review dat is uitgevoerd in dit onderzoek helpt om aan de hand van bestaande 
wetenschappelijke literatuur te onderbouwen hoe voorlichting kan bijdragen aan de door PVO-ON 
beoogde veranderingen, namelijk het voorkomen dat de Wet Damocles moet worden ingezet door 
burgemeesters. Daarnaast helpen interviews met betrokkenen bij de voorlichting ook te begrijpen of 
de door PVO-ON veronderstelde mechanismen in de praktijk kunnen werken zoals wordt verwacht.  

In realistisch onderzoek wordt geen voorkeur gegeven aan kwalitatieve of kwantitatieve 
methoden (Pawson & Tilley, 2004). De literatuur review wordt in dit onderzoek gebruikt als een 
methode om te onderzoeken of de door PVO-ON veronderstelde mechanismen plausibel zijn. Dit 
houdt in dat (wetenschappelijk) bewijs laat zien dat een interventie inderdaad kan leiden tot de 
beoogde veranderingen (Connell & Kubisch, 1998; Snel, 2013). In de literatuur review wordt dus 
besproken welke (onzichtbare) mechanismen ertoe kunnen leiden dat voorlichting de beoogde 
veranderingen bewerkstelligt. Het realistische gedeelte van dit onderzoek is dus voornamelijk te 
herkennen in de literatuur review, het tweede deelonderzoek. 
 
Daarnaast is dit onderzoek gedeeltelijk uitgevoerd vanuit een interpretatieve wetenschapsopvatting. 
Onderzoekers met een interpretatieve wetenschapsopvatting gaan ervan uit dat de realiteit subjectief 
is en wordt geconstrueerd door de verschillende percepties van mensen. Kennis ontstaat zo door het 
interpreteren van deze verschillende percepties (Van Thiel, 2015). In interpretatief onderzoek wordt 
geprobeerd om betekenissen te beschrijven en begrijpen (Van Thiel, 2015). In dit onderzoek is de 
interpretatie van verschillende partijen over de voorlichting door PVO-ON onderzocht. Ook deze 
interpretatieve wetenschapsopvatting sluit goed aan op de ToC-methode die in dit onderzoek wordt 
gebruikt. In dit onderzoek is aan de hand van de ToC-methode gekeken naar de verwachtingen van 
PVO-ON over hoe voorlichting bijdraagt aan het voorkomen van de inzet van de Wet Damocles. Zij 
zetten voorlichting in omdat zij ervan overtuigd zijn dat dit werkt. De reconstructie van de 
verandertheorie is dus een interpretatie van PVO-ON over hoe en waarom voorlichting kan leiden tot 
het effect dat zij wensen te bereiken. Deze reconstructie kan niet worden gemaakt aan de hand van 
alleen objectieve feiten. Daarnaast is in het empirische gedeelte van dit onderzoek gekeken naar hoe 
andere partijen deze inzet van voorlichting door PVO-ON interpreteren en begrijpen. Ook deze reactie 
van andere partijen kan niet worden achterhaald aan de hand van objectieve feiten. Wanneer wordt 
gekeken naar overtuigingen en meningen, zoals in dit onderzoek, is een interpretatieve benadering 
zeer passend (Bevir & Rhodes, 2002).  

In interpretatief onderzoek wordt meestal gebruik gemaakt van een kwalitatieve 
onderzoeksmethode (Van Thiel, 2015; Boeije, 2016). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
kwalitatieve methoden in het eerste deelonderzoek (focusgroep) en derde deelonderzoek 
(interviews). In interpretatief kwalitatief onderzoek ligt de nadruk op het onderzoeken van de 
betekenissen, ervaringen en gezichtspunten van betrokkenen (Boeije, 2016). Op deze manier wordt 
geprobeerd om sociale fenomenen en verschijnselen in hun natuurlijke context te beschrijven en 
begrijpen (Van Thiel, 2015; Boeije, 2016). In dit onderzoek is geprobeerd om te begrijpen hoe 
verhuurbedrijven, particuliere verhuurders en andere partijen reageren op voorlichting van PVO-ON 
en waarom zij op deze manier reageren. De kwalitatieve onderzoeksmethode heeft het mogelijk 
gemaakt om de interpretatie van verschillende partijen over de voorlichting van PVO-ON te 
onderzoeken. Het interpretatieve gedeelte van dit onderzoek is dus voornamelijk te herkennen in de 
focusgroep en de interviews die zijn uitgevoerd voor de eerste en derde deelonderzoeken. 
 
Onderzoek volgens de ToC-methode plaatst de wetenschap in dienst van de praktijk (Snel, 2013). Dit 
is een andere vorm van wetenschapsbeoefening dan die volgens de empirische cyclus. In deze 
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empirische cyclus staat wetenschappelijk onderzoek in het teken van het ontwikkelen van nieuwe 
wetenschappelijke kennis of  van het toetsen van bestaande wetenschappelijke kennis (Van Thiel, 
2015). Dit is bij de ToC-methode niet het geval. De termen inductie en deductie uit deze empirische 
cyclus zijn dus niet rechtstreeks van toepassing op onderzoek volgens de ToC-methode. 

Toch kan onderzoek volgens de ToC-methode wel inductieve en deductieve elementen 
hebben. Inductie houdt in dat in de onderzoeksdata wordt gezocht naar kennis en patronen die 
bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe theorie (Van Thiel, 2015). Een onderzoek volgens de 
ToC-methode kan ook bijdragen aan het ontstaan van nieuwe wetenschappelijke kennis (Lub, 2017b). 
Deze ontwikkeling van nieuwe kennis toont de inductieve aard van onderzoek volgens de ToC-
methode. Zo draagt dit onderzoek bij aan nieuwe kennis over de inzet voorlichting. PVO-ON heeft met 
de voorlichting namelijk ook als doel om publieke en private partijen bij elkaar te brengen zodat zij een 
samenwerking kunnen gaan inrichten. In dit onderzoek wordt verkend of en hoe een voorlichting kan 
bijdragen aan het opzetten van een PPS.  

Deductie houdt in dat een bestaande theorie wordt getoetst aan de hand van nieuwe 
onderzoeksdata. Op deze manier wordt gekeken of de theoretische verklaring correct is (Van Thiel, 
2015). De interviewvragen in dit onderzoek zijn voor een bepaalde mate vastgesteld aan de hand van 
bestaande wetenschappelijke literatuur. Op deze manier kan dit onderzoek bijdragen aan een 
beoordeling (en uitbreiding) van deze wetenschappelijke literatuur over de inzet van voorlichting. Zo 
wordt onderzocht of en hoe voorlichting waarin verhalen over waargebeurde voorbeelden worden 
ingezet kan leiden tot een gedragsverandering bij de specifieke doelgroep van ‘Crimineel Verpand’, 
namelijk iedereen die te maken heeft met (huur)panden. 
 
 
3.3  Kwaliteit en ethiek 
3.3.1  Kwaliteitscriteria 
Het is ook belangrijk om de kwaliteit van dit onderzoek te belichten. Betrouwbaarheid en validiteit zijn 
twee criteria aan de hand waarvan de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek kan worden 
gecontroleerd (Van Thiel, 2015). 
 
Betrouwbaarheid houdt in dat het onderzoek nauwkeurig en consistent moet zijn (Van Thiel, 2015). 
Op deze manier kan worden voorkomen dat de waarnemingen in het onderzoek worden beïnvloed 
door toevallige of niet-systematische fouten (Boeije, 2016). Nauwkeurigheid gaat in op de vraag of de 
variabelen op een goede manier zijn gemeten. Consistentie gaat in op het principe van 
herhaalbaarheid. De vraag wordt gesteld of bij de herhaling van het onderzoek onder dezelfde 
omstandigheden ook dezelfde uitkomst heeft (Van Thiel, 2015). In dit methodenhoofdstuk wordt 
ingegaan op de vraag hoe dit onderzoek is uitgevoerd. Er is geprobeerd om zo goed en uitgebreid 
mogelijk uit te leggen welke methoden en technieken zijn gebruikt. Zo wordt aan de hand van de 
operationalisatie duidelijk hoe de variabelen zijn gemeten. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook het 
onderzoeksproces toegelicht en zijn in de bijlagen de respondentenlijst, de inhoud van de focusgroep 
en interviews en de codelijst toegevoegd waardoor het mogelijk wordt om het onderzoek te herhalen. 
Op deze manier is de betrouwbaarheid van dit onderzoek gewaarborgd. 
 
Validiteit betreft de manier waarop de waarnemingen worden geïnterpreteerd. De validiteit van een 
onderzoek wordt beïnvloed door systematische fouten zoals het op een onjuiste manier interpreteren 
van de data (Boeije, 2016). Validiteit kan worden opgesplitst in twee verschillende soorten, namelijk 
interne validiteit en externe validiteit (Van Thiel, 2015). 

Interne validiteit betreft de geldigheid van het onderzoek. Dit betekent dat de (causale) relaties 
die in het onderzoek zijn gevonden dienen te kloppen (Van Thiel, 2015; Bryman, 2016). Een goede 
operationalisatie is hierbij van belang (Van Thiel, 2015). In dit onderzoek zijn in de reconstructie van 
de verandertheorie de door PVO-ON veronderstelde causale relaties achterhaald, vervolgens zijn deze 
met behulp van wetenschappelijke literatuur beoordeeld op plausibiliteit. Dit maakt de kans groter 
dat de achterhaalde causale relaties die naar voren komen in dit onderzoek op (wetenschappelijke) 



 
 33 

waarde kunnen worden geschat. Voor dit onderzoek is geen gebruik gemaakt van een bestaande 
operationalisatie. Voor de reconstructie van de verandertheorie is het model van Mayne (2015) 
geoperationaliseerd. Om deze operationalisatie zo goed mogelijk door te voeren in de rest van het 
onderzoek zijn de inhoud en structuur van de interviewvragen vervolgens gebaseerd op de 
uitgewerkte verandertheorie van PVO-ON. Zo is geprobeerd de interne validiteit van dit onderzoek zo 
goed mogelijk te waarborgen.  
 Externe validiteit betreft de vraag of de uitkomsten van het onderzoek generaliseerbaar zijn. 
Dit betekent dat de uitkomsten van het onderzoek ook opgaat voor andere personen in de 
onderzochte populatie of in andere contexten (Boeije, 2016; Bryman, 2016; Van Thiel, 2015). Bryman 
(2016) geeft aan dat purposive sampling, de manier waarop respondenten in dit onderzoek 
geselecteerd zijn, niet goed is voor de generaliseerbaarheid van het onderzoek aangezien 
respondenten niet willekeurig maar bewust worden geselecteerd. Bovendien is sprake van een 
casestudy in dit onderzoek waarbij slechts één casus wordt onderzocht, ook dit kan de externe 
validiteit negatief beïnvloeden. Het feit dat gesproken is met verschillende partijen maakt het wel 
waarschijnlijk dat de resultaten kunnen worden gegeneraliseerd naar de gehele doelgroep van 
betrokken partijen bij de voorlichting ‘Crimineel Verpand’. Daarnaast is de beoordeling van de 
verandertheorie aan de hand van wetenschappelijke literatuur ook leerzaam voor partijen die  bezig 
zijn met vergelijkbare initiatieven. Op deze manier is geprobeerd om de externe validiteit zo goed als 
mogelijk te waarborgen. 
 
3.3.2  Uitdagingen van de ToC-methode 
Onderzoek volgens de ToC-methode heeft ook een aantal uitdagingen die invloed kunnen hebben op 
de kwaliteit van het onderzoek, deze zijn besproken in het vorige hoofdstuk (in 2.4.1). Allereerst 
bestaat bij gebruik van de ToC-methode de kans dat de causale verbanden en mechanismen die 
worden verondersteld onjuist zijn (Weiss, 1997; Snel, 2013). Het aanwijzen van de (juiste) causale 
verbanden en mechanismen is echter een belangrijke taak van de onderzoeker (Coryn, Noakes, 
Westine & Schröter, 2011). In dit onderzoek is zowel wetenschappelijke kennis als kennis uit de praktijk 
gebruikt om de reconstructie van de verandertheorie van PVO-ON te beoordelen. Door gebruik te 
maken van beide soorten kennis is geprobeerd om te voorkomen dat onjuiste causale verbanden en 
mechanismen worden aangewezen en om het leerproces juist zoveel mogelijk te stimuleren.  

Een andere belangrijke taak van de onderzoeker is het attenderen op onbedoelde gevolgen 
(Coryn et al., 2011). Dit sluit ook aan op het model Mayne (2015), waarin externe invloeden en 
onbedoelde gevolgen zijn opgenomen als onderdelen van een verandertheorie. Het achterhalen van 
externe invloeden en onbedoelde gevolgen kan bijdragen aan het leerproces van PVO-ON aangezien 
hierdoor duidelijkheid ontstaat over welke deel van de (gewenste) uitkomsten daadwerkelijk kan 
worden toegeschreven aan de inzet van de interventie (Connell & Kubisch, 1998). In dit onderzoek is 
echter niet in alle deelonderzoeken expliciet gezocht naar externe invloeden en onbedoelde gevolgen. 
In de reconstructie van de verandertheorie van PVO-ON wordt hier niet op ingegaan en ook in de 
literatuur review is niet gezocht naar potentiële externe invloeden en onbedoelde gevolgen. De open 
gedeeltes van de interviews hebben wel geholpen om toch open te blijven staan voor deze twee zaken. 
Daarom kan in dit onderzoek toch ook nog worden ingegaan op de mogelijke externe invloeden bij en 
onbedoelde gevolgen van de voorlichting van PVO-ON. Zowel bij de bespreking van de uitvoerbaarheid 
als in de conclusie en discussie worden deze besproken. PVO-ON kan bij de inzet van voorlichting al 
rekening houden met de externe invloeden en onbedoelde gevolgen die in dit onderzoek naar voren 
zijn gekomen. Het blijft weliswaar belangrijk dat zij ook tijdens de inzet van de voorlichting in de gaten 
houden of zich nog andere onbedoelde gevolgen van de voorlichting voordoen.  
 
Ook is in het vorige hoofdstuk ingegaan op vijf principes waaraan een evaluatie volgens de ToC-
methode volgens Coryn et al. (2011) moet voldoen: 1) het formuleren van een (plausibele) 
verandertheorie, 2) het opstellen van (interview)vragen rondom deze verandertheorie, 3) de 
verandertheorie stelt het ontwerp en de uitvoer van de evaluatie vast, 4) de verandertheorie bepaalt 
de concepten die worden gemeten in de evaluatie en 5) de evaluatie geeft ongeregeldheden, 
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neveneffecten, de effectiviteit van een interventie en uitleg over de oorzaak-gevolgrelaties in een 
interventie weer. Coryn et al. (2011) stellen dat het voldoen aan alle vijf de principes lijkt een uitdaging 
te zijn bij het gebruik van de ToC-methode (Coryn et al., 2011). 
 In dit onderzoek is geprobeerd om  te voldoen aan alle vijf de principes. Zo is allereerst de 
verandertheorie van PVO-ON opgesteld. Op het moment dat deze verandertheorie compleet was is 
deze gebruikt als basis in zoektocht naar wetenschappelijke literatuur voor de literatuur review, voor 
het opstellen van de interviewvragen en het uitwerken van de resultaten. Op deze manier is 
geprobeerd om te voldoen aan de eerste vier principes en gedeeltelijk het vijfde principe van Coryn et 
al. (2011). Daarnaast is in de interviews, zoals hierboven al is beschreven, ruimte gecreëerd om 
onbedoelde gevolgen te achterhalen om ook zo volledig mogelijk aan het vijfde principe te voldoen. 
 
3.3.3  Ethiek 
Als laatste is het belangrijk om de ethische aspecten van dit onderzoek te bespreken. Zo wordt 
beschreven hoe is omgegaan met de respondenten en of zij op een goede manier zijn behandeld. Aan 
de hand van een drietal zaken wordt getoond dat in dit onderzoek op een verantwoordelijke manier 
is omgegaan met de respondenten: informed consent, privacy en debriefing. 
 
Informed consent houdt in dat alle respondenten van tevoren zijn ingelicht dat zij deelnamen aan een 
wetenschappelijk onderzoek (Van Thiel, 2015; Boeije, 2016). Daarbij is het belangrijk dat de 
respondenten weten waar het betreffende onderzoek over gaat en de gelegenheid hebben gekregen 
om vragen te stellen (Boeije, 2016). Daarnaast is aan de respondenten aangegeven dat het voor de 
betrouwbaarheid van de resultaten van belang is om het interview op te nemen zodat het achteraf 
kan worden getranscribeerd. Ook hebben respondenten de mogelijkheid gekregen om nog vragen te 
stellen voorafgaand aan het interview. Aan het begin van de opname van elk interview is gevraagd of 
de respondent instemt met een opname van het interview, met enkele respondenten zijn afspraken 
gemaakt over het controleren van de verwerking van het interview.  
 
Daarnaast is rekening gehouden met de privacy van de respondenten. Dit betekent dat respondenten 
de kans hebben gekregen om hun medewerking te weigeren en om interviewvragen niet te 
beantwoorden (Van Thiel, 2015). Ook is het belangrijk om rekening  te houden met de 
vertrouwelijkheid van de informatie die de respondenten geven in de interviews en met het feit dat 
het onderzoek geen schade mag aanrichten bij de respondenten (Van Thiel, 2015). De opnames en de 
uitgewerkte transcripties zijn op een veilige manier bewaard, namelijk op een laptop waarvan de 
opstartschijf is gecodeerd. De transcripties zijn geanonimiseerd zodat respondenten niet herkenbaar 
zijn in de transcripties en in de uitwerking van het onderzoek. Bovendien worden de opnames en 
uitgewerkte transcripties verwijderd wanneer het onderzoek volledig is afgerond.  
 
Debriefing gaat over het maken van afspraken met de respondenten over de terugkoppeling van de 
resultaten van het onderzoek (Boeije, 2016). Na afloop van de interviews die zijn uitgevoerd voor dit 
onderzoek, is aangegeven aan de respondenten dat zij het onderzoek wanneer deze volledig is 
afgerond via de mail zullen ontvangen.  
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4) Reconstructie verandertheorie PVO-ON 
  
Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) is al sinds 2016 bezig met de ontwikkeling en 
de inzet van voorlichtingsbijeenkomsten (PVO Oost-Nederland, z.j.-a). ‘Crimineel Verpand’ is een 
nieuwe voorlichting die is ontwikkeld voor iedereen die te maken heeft met de huur en verhuur van 
panden. PVO-ON heeft deze voorlichting ontwikkeld samen met het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)(PVO Oost-Nederland, z.j.-b). Het CCV is een onafhankelijke 
stichting die zich bezighoudt met het in kaart brengen van en het zoeken naar oplossingen voor 
veiligheidsproblemen (CCV, 2020b). Hieronder wordt de verandertheorie van PVO-ON 
gereconstrueerd. In deze reconstructie komt naar voren wat de verwachtingen van PVO-ON zijn over 
hoe voorlichting bijdraagt aan het voorkomen van de inzet van de Wet Damocles (art. 13b OW) door 
burgemeesters. Een focusgroep bij PVO-ON op dinsdag 13 april 2021 is gebruikt als voornaamste bron 
voor deze reconstructie. 
 
 
4.1  Ontstaan idee ‘Crimineel Verpand’ 
Het idee voor de voorlichting ‘Crimineel Verpand’ is vrij snel tot stand gekomen, zo wordt verteld in 
de focusgroep bij PVO-ON. In de zomer van 2020 werden in de Tweede Kamer vragen gesteld over hoe 
verhuurders van panden zouden worden voorgelicht omtrent artikel 13b van de Opiumwet (OW), dus 
de Wet Damocles. Inmiddels kan de Wet Damocles namelijk zeer breed worden ingezet, niet alleen 
voor drugshandel, drugsproductie en voorbereidingsactiviteiten, maar ook bij overlast, (illegale) 
prostitutie en mensenhandel. Het is echter de vraag of alle betrokken partijen hiervan op de hoogte 
zijn. De minister van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft toen toegezegd om hier mee bezig te gaan en 
heeft hiervoor de hulp van het CCV ingeroepen.  

De projectleider van het CCV die als eerste aan de slag is gegaan met dit project kon het niet 
echt van de grond krijgen, een aantal projectvoorstellen werd afgewezen door het ministerie van J&V. 
Zij heeft toen hulp gevraagd aan een adviseur van het CCV die verbonden is aan PVO-ON. De 
betreffende adviseur was – vanuit zijn expertise op het gebied van ondermijnende criminaliteit – op 
dat moment bezig met de organisatie van een webinar over horrorschuren. Dit was de reden dat de 
projectleider van het CCV contact heeft gezocht met deze adviseur om samen een idee te gaan vormen 
over hoe de voorlichting zou kunnen worden ingericht. Deze adviseur van het CCV heeft toen de 
manager van PVO-ON erbij betrokken om mee te denken over een plan.  

 
PVO-ON is al sinds 2016 bezig met het voorlichten van verschillende doelgroepen. Deze verschillende 
voorlichtingen zijn allemaal op een soortgelijke manier ingericht. Ondernemers Alert is als eerste 
ontwikkeld in 2016 door PVO-ON in samenwerking met het CCV (PVO Oost-Nederland, z.j.-a). Dit zijn 
(fysieke) voorlichtingsavonden waarin PVO-ON het gesprek aangaat met lokale ondernemers uit een 
bepaalde gemeente. In een eerste plenaire deel van de avond worden ondernemers door enkele 
sprekers (van PVO-ON en externen) voorgelicht over de verschillende aspecten van ondermijnende 
criminaliteit. Het tweede gedeelte is meer informeel en bestaat uit rondetafelgesprekken waarin 
ondernemers met elkaar in gesprek kunnen. Bij deze gesprekken zitten ook andere experts op het 
gebied van ondermijnende criminaliteit uit zowel de publieke als de private sector (PVO Oost-
Nederland, z.j.-a). Aangezien het CCV en PVO-ON dus al vaker voorlichtingsactiviteiten hebben 
ontwikkeld en uitgevoerd die succesvol zijn gebleken, zijn zij ook in dit geval weer een samenwerking 
aangegaan.  
 
Gezamenlijk zijn ze een middag samengekomen om een projectvoorstel te ontwikkelen. In deze sessie 
is het idee voor ‘Crimineel Verpand’ tot stand gekomen. Een paar dagen later is het ministerie van J&V 
akkoord gegaan met dit projectvoorstel.  Het plan is dus snel tot stand gekomen. De adviseur van het 
CCV en de manager van PVO-ON kennen elkaar al lang en werken ook al langere tijd samen. Door de 
ervaringen van en goede relatie tussen de twee zijn ze in staat om snel een basisidee te creëren over 
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hoe een nieuwe voorlichting eruit moet gaan zien. Bovendien hebben ze de afgelopen jaren al veel 
kennis en ervaring opgedaan over de ontwikkeling en de inzet van voorlichting bij verschillende 
doelgroepen. Deze kennis en ervaring zorgen ervoor dat snel invulling kan worden gegeven aan deze 
ideeën. In figuur 4.1 (p. 30) is het model van Mayne (2015) ingevuld met de verandertheorie van PVO-
ON over hoe de voorlichting ‘Crimineel Verpand’ kan bijdragen aan het voorkomen van de inzet van 
de Wet Damocles.  

  
Figuur 4.1: Het model van Mayne (2015) ingevuld met de verandertheorie van PVO-ON.  
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De doelgroep van de voorlichting ‘Crimineel Verpand’ is iedereen die vanuit professioneel oogpunt te 
maken heeft met (huur)panden. Dit zijn onder andere verhuurmakelaars, vastgoedbeheerders, 
particuliere verhuurders en professionals bij woningbouwcorporaties en gemeenten (PVO Oost-
Nederland, z.j.-b). Hieronder wordt de invulling van het model dat is weergegeven in figuur 4.1 van 
onder naar boven besproken.  
  
 
4.2  Activiteiten en output 
De activiteiten van de interventie van PVO-ON zijn de voorbereidingen die voorafgaan aan de 
voorlichting. In de focusgroep bij PVO-ON is verteld dat de voorbereiding van de voorlichting bestaat 
uit een aantal zaken:  

- Nadenken over communicatie en aankondigen van de voorlichting in het netwerk 
- Keuze voor een tijdstip 
- Benaderen sprekers en een host (ofwel gespreksleider) 
- Verdiepen in de context van de doelgroep (bijv. lokaal of beroepssector) 

 
De output van de interventie is in dit geval dus een voorlichting in de vorm van een online talkshow. 
PVO-ON heeft ‘Crimineel Verpand’ in eerste instantie ingericht als digitale bijeenkomst vanwege de 
beperkende maatregelen omtrent het coronavirus. In dit geval was dus een vertaalslag nodig van de 
fysieke bijeenkomsten, die PVO-ON normaal gesproken organiseert, naar een voorlichting in een 
digitale omgeving. In de talkshow worden een tweetal onderdelen met elkaar geïntegreerd: 

1) Over de beleidskant: Hoe ziet een sluiting van een pand eruit? Waarom besluit een 
burgemeester wel of niet te sluiten, wat zijn afwegingen die hij of zij moet maken? 

2) Over de praktische kant: Waar werd het pand voor gebruikt? Wat zijn de effecten van een 
sluiting? Wat is de schade voor de pandeigenaar? Wie kan verantwoordelijk worden gesteld? 

  
 
4.3  Het bereik 
4.3.1  Veronderstelde mechanismen  
In de focusgroep bij PVO-ON is een aantal aannames over het bereik van de voorlichting naar voren 
gekomen. Deze hebben betrekking op hoe de doelgroep het best kan worden bereikt en waarom het 
bereiken van deze doelgroep belangrijk is. De doelgroep van de voorlichting ‘Crimineel Verpand’ is dus 
iedereen die vanuit professioneel oogpunt te maken heeft met (huur)panden.  
 
In de voorbereiding van de voorlichting is PVO-ON al bezig om deze doelgroep zo goed mogelijk te 
kunnen bereiken. PVO-ON heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd en uitgebreid. Door 
de voorlichting al vroegtijdig tijdens de voorbereiding in dit netwerk aan te kondigen verwachten zij 
een groot aantal mensen uit de potentiële doelgroep te kunnen bereiken. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van getrapte communicatie: PVO-ON verspreidt de boodschap in het eigen netwerk en vraagt 
aan het netwerk om deze boodschap zelf ook (via social media of door mondelinge communicatie) te 
verspreiden. Deze verwachting is gebaseerd op ervaringen van PVO-ON bij andere voorlichtingen die 
zij in de afgelopen jaren hebben gegeven. Deze voorlichtingen zijn namelijk over het algemeen altijd 
goed bezocht geweest door de betreffende doelgroep. Bovendien wordt tijdens voorbereiding van de 
voorlichting een tijdstip gekozen dat aansluit bij de ontvangende doelgroep van de voorlichting. In de 
focusgroep bij PVO-ON is verteld dat het van belang is dat de mensen uit de doelgroep wel beschikbaar 
zijn op het tijdstip van de voorlichting, zodat zij ook daadwerkelijk kunnen aansluiten.  
 
PVO-ON heeft bewust gekozen voor een uitgebreide doelgroep van zowel publieke als private partijen 
die zij met de voorlichting willen bereiken. Beide soorten partijen lijken namelijk niet volledig op de 
hoogte te zijn van de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Damocles. Bij PVO-ON verwachten ze 
dat deze partijen bereid zijn om dit kennistekort op te lossen, waardoor zij gemotiveerd zijn om deel 
te nemen aan de voorlichting van PVO-ON. Dit is een van de redenen van PVO-ON om zowel publieke 
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als private partijen in de voorlichting aan te spreken. Bovendien gelooft PVO-ON dat wanneer zij de 
publieke en private partijen gezamenlijk benaderen deze partijen op een laagdrempelige manier bij 
elkaar kunnen worden gebracht. Het doel van PVO-ON hiervan is dat publieke en private partijen gaan 
samenwerken. 
 
4.3.2  Verondersteld resultaat 
Het uiteindelijke bereik van de voorlichting van PVO-ON kan als drieledig worden beschouwd. Zo is 
een doel dat publieke partijen, voornamelijk gemeenten, worden aangesproken op zaken met 
betrekking tot de Wet Damocles die zij beter kunnen inrichten. Een tweede doel is dat private partijen 
– waaronder verhuurmakelaars, vastgoedbeheerders, woningbouwcorporaties, particuliere 
verhuurders – worden aangesproken op de verantwoordelijkheden die zij kunnen nemen met 
betrekking tot het crimineel gebruik van panden. Als laatste wordt in de voorlichting ook ingegaan op 
het belang van samenwerking. Naast bereiken van de publieke en private partijen apart, probeert PVO-
ON dus ook de partijen gezamenlijk te bereiken en besef te creëren dat de partijen elkaar kunnen 
helpen en versterken.  
 
 
4.4  Verandering in capaciteiten 
4.4.1  Veronderstelde mechanismen 
Ook heeft PVO-ON een aantal aannames over de verandering in capaciteiten (kennis, vaardigheden, 
mogelijkheden of houding) van de doelgroep. Deze hebben betrekking op hoe deze verandering kan 
worden bereikt bij de doelgroep en waarom deze aanpassing belangrijk is. Dit is het gedeelte van het 
model waar bij de verandertheorie van PVO-ON de nadruk op ligt. PVO-ON zet voorlichting in om een 
tekort aan kennis en inzicht over de inzet van de Wet Damocles bij zowel publieke als private partijen 
op te lossen. Het crimineel gebruik van panden lijkt nog steeds een groot probleem, waardoor wordt 
verwacht dat bij de doelgroep onvoldoende kennis en inzicht is over dit probleem en hoe dit kan 
worden voorkomen. Het PVO-ON verwacht dit kennistekort op te kunnen lossen door de doelgroep 
voor te lichten waarbij zij veronderstellen dat de deelnemers de kennis uit de voorlichting op zullen 
nemen en gaan inzetten om het crimineel gebruik van panden te voorkomen.   
 
Al tijdens de voorbereiding is PVO-ON bezig om dit kennistekort zo goed mogelijk op te lossen.  Zo 
wordt hier rekening mee gehouden in de keuze over welke sprekers worden benaderd om voor de 
talkshow. Het is volgens PVO-ON namelijk belangrijk om communicatief sterke sprekers in de talkshow 
te hebben, dat wil zeggen dat zij hun verhaal op een duidelijke en begrijpelijke manier kunnen vertellen 
aan de deelnemende doelgroep. Bovendien worden sprekers van verschillende soorten partijen 
benaderd: gemeenten, makelaars, woningcorporaties of slachtoffers. Op deze manier kan het verhaal 
over crimineel gebruik van panden van verschillende kanten – zowel de beleidskant als de praktische 
kant – worden belicht. Een host (gespreksleider) is volgens PVO-ON ook van belang om de verhalen 
van en het gesprek tussen de sprekers in goede banen te leiden.  

Daarnaast is het volgens PVO-ON van belang om te verdiepen in de context van de doelgroep. 
In ‘Crimineel Verpand’ wordt dus gefocust op de context van de betreffende beroepssector, namelijk 
die van (huur)panden. Dit is van belang om de voorlichting en de praktijkvoorbeelden die hierin 
worden gebruikt zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de dagelijkse praktijk waar de doelgroep mee 
te maken heeft. 
 
Deze voorbereidingen maken mogelijk dat de invulling van de voorlichting goed kan worden afgestemd 
op de deelnemende doelgroep. In de voorlichting zelf maakt PVO-ON gebruik van story-telling: aan de 
hand van beelden in de vorm van foto- of filmmateriaal wordt een verhaal verteld. Dit is geen fictief 
verhaal, maar een verhaal over concrete voorbeelden uit de praktijk van de doelgroep. Dit verhaal 
wordt in eerste instantie breed aangevlogen met meer algemene voorbeelden en wordt vervolgens 
steeds verder toegespitst op de context van de deelnemers uit de betreffende doelgroep. 
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Het doel van PVO-ON van het gebruik van story-telling is dat de nabijheid van criminele 
activiteiten wordt benadrukt. Zo worden voorbeelden uit de praktijk gebruikt om het verhaal te 
versterken en herkenbaar te maken voor de doelgroep. Volgens PVO-ON is het belangrijk dat dit 
verhaal in een voor de doelgroep begrijpelijke taal wordt verteld en niet in dure beleidstaal, zodat de 
aanwezige deelnemers het verhaal ook echt goed kunnen begrijpen. Bovendien is in ‘Crimineel 
Verpand’ bewust gekozen om gebruik te maken van filmmateriaal ter versterking van het verhaal 
aangezien de meeste deelnemers van deze talkshow verder afstaan van de lokale praktijk. Met 
filmmateriaal verwacht PVO-ON beter in te kunnen spelen op het kennistekort van deze doelgroep 
dan met fotomateriaal. Door de beleidskant en de praktische kant te integreren in de voorlichting 
hopen ze bij PVO-ON dat de grens tussen beleid en praktijk vervaagt, zodat deze uiteindelijk meer op 
elkaar kunnen worden afgestemd. 
 
Interactie met de deelnemers tijdens de voorlichting vinden ze bij PVO-ON zeer belangrijk. In de 
afgelopen jaren hebben ze bij PVO-ON namelijk ervaren dat deelnemers van de voorlichting vaak graag 
hun vragen willen stellen of hun verhaal willen doen, bijvoorbeeld over iets dat zij herkennen in het 
verhaal dat wordt verteld tijdens de voorlichting. Om tijdens de online talkshow interactie te kunnen 
hebben met de deelnemers is een chatfunctie aanwezig waarin deelnemers vragen kunnen stellen en 
ervaringen kunnen delen. Toch wil PVO-ON wanneer het weer mogelijk is ‘Crimineel Verpand’ zo snel 
mogelijk inrichten als fysieke voorlichtingsbijeenkomst, aangezien in dit soort bijeenkomsten de 
interactie tussen de sprekers en deelnemers volgens hen makkelijker en laagdrempeliger is. De fysieke 
voorlichtingsbijeenkomsten van PVO-ON bestaan normaal gesproken uit een plenair 
voorlichtingsgedeelte en een informeel gedeelte waarin alle deelnemers met elkaar en met experts in 
gesprek kunnen gaan. Dit tweede informele gedeelte mist grotendeels in de vorm van een talkshow, 
maar is volgens PVO-ON essentieel voor een goede interactie met de deelnemers. Uit ervaring van 
PVO-ON blijkt namelijk dat hoewel het plenaire gedeelte van fysieke bijeenkomsten veel indruk maakt 
op de deelnemers, toch het informele gedeelte het meest bewerkstelligt. Dit komt volgens hen omdat 
hier beter de ruimte kan worden gecreëerd voor de deelnemers om vragen te stellen en hun verhalen 
en ervaringen te delen, dan wanneer dit alleen kan in een chat. Het is bij eerdere voorlichtingen van 
PVO-ON gebleken dat de deelnemers ook vaak gebruik maken van deze ruimte. 
 
Bij PVO-ON zijn ze dus heel bewust bezig om de voorlichting zo goed mogelijk te laten aansluiten bij 
de praktijk van de doelgroep. Zo vertellen zij in de focusgroep dat zij zichzelf continue de vraag stellen: 
“Heeft de doelgroep hier wat aan?” Het is voor PVO-ON cruciaal dat een doelgroep na een voorlichting 
aangeeft dat de informatie uit de voorlichting nuttig was om bezig te gaan of verder te kunnen met de 
aanpak van crimineel gebruik van panden. Dit is de reden dat PVO-ON in de voorlichting gebruikmaakt 
van concrete praktijkvoorbeelden die herkenbaar zijn voor de ontvangende doelgroep, zodat kennis, 
inzicht en handelingsperspectieven die worden gedeeld in de voorlichting ook echt interessant en 
bruikbaar zijn voor de deelnemers.  

De doelgroep bestaat uit publieke en private partijen. In de voorlichting worden dus kennis, inzicht 
en handelingsperspectieven gedeeld die voor de partijen apart interessant zijn, maar de partijen 
worden daarnaast ook gezamenlijk aangesproken. 
 
Gemeenten 
Tijdens de voorlichting wordt door PVO-ON geprobeerd om de kennis van de deelnemers die 
werkzaam zijn bij gemeenten te vergroten door het delen van best practices.  In de focusgroep bij PVO-
ON kwam naar voren dat gemeenten nog niet altijd goed lijken te weten hoe zij de Wet Damocles 
kunnen inzetten. Dit heeft volgens PVO-ON als gevolg dat zij vooraf niet altijd voldoende nadenken 
over de juridische en bestuurlijke inzet van de Wet Damocles, waardoor ad hoc keuzes moeten worden 
gemaakt op het moment dat een incident plaatsvindt. In dat soort situaties is de kans groot dat een 
gemeente op de een of andere manier een fout maakt, waardoor niet wordt voldaan aan de 
bestuurlijke criteria die gelden, zo wordt verteld in de focusgroep. Het risico hiervan is dat het besluit 
van een burgemeester om een pand te sluiten wordt teruggedraaid. Bovendien kunnen zo volgens 
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PVO-ON situaties ontstaan waarin niemand meer snapt waarom op een bepaalde manier gehandeld 
wordt door een burgemeester. PVO-ON gelooft dat het delen van een best practices van een gemeente 
die de bestuurlijke en juridische inbedding van de Wet Damocles wel goed geregeld heeft andere 
gemeenten kan helpen om kennis en inzicht te krijgen over hoe zij dat zelf ook kunnen gaan 
aanpakken. Deze gemeenten hoeven dan niet hetzelfde wiel opnieuw uit te vinden.  
 
Private partijen 
Het is volgens PVO-ON belangrijk dat private partijen meer inzicht krijgen in de nadelige gevolgen waar 
zij mee te maken krijgen wanneer een pand moet worden gesloten omdat er bijvoorbeeld een drugslab 
wordt gevonden. Zij lijken daar namelijk op dit moment nog onvoldoende van op de hoogte te zijn. In 
de voorlichting van PVO-ON wordt dit inzicht uitgebreid door gebruik te maken van concrete 
praktijkvoorbeelden waarmee private partijen zich goed kunnen associëren. Dit zijn zowel 
voorbeelden over hoe crimineel gebruik van panden kan worden herkend als voorbeelden over de 
mogelijke negatieve gevolgen voor private partijen als in een pand criminele activiteiten worden 
ontdekt. Het is volgens PVO-ON namelijk de vraag of private partijen zich beseffen dat zij grote 
financiële schade en reputatieschade kunnen oplopen wanneer hun pand(en) wordt misbruikt voor 
criminele activiteiten. Daarom worden deze gevolgen van crimineel gebruik van panden in de 
voorlichting benadrukt. Daarnaast ziet PVO-ON dat veel private partijen zich vaak niet beseffen dat 
crimineel misbruik van een pand hen ook kan overkomen, waardoor zij zich misschien ook minder 
verantwoordelijk voelen om hierover na te denken. Ook hier gaat PVO-ON op in door gebruik te maken 
van concrete lokale praktijkvoorbeelden. 

Daarnaast heeft PVO-ON de afgelopen jaren gemerkt dat  voor veel mensen het melden van 
verdachte zaken voelt als klikken. Daarom proberen ze bij PVO-ON ook om hierop in te spelen in de 
voorlichting. Dit wordt gedaan door te benadrukken dat melden niet helzelfde is als klikken en ook 
hierbij wordt gebruikgemaakt van concrete voorbeelden: wat als je niet meldt en vervolgens jouw huis 
ook afbrandt door de hennepplantage bij de buren. 
 
Publiek-private samenwerking 
Op dit  moment wordt nog weinig samengewerkt door publieke en private partijen, terwijl dat volgens 
PVO-ON een meerwaarde kan hebben bij de aanpak van crimineel gebruik van panden. PVO-ON 
probeert met de voorlichtingsactiviteiten, waaronder ‘Crimineel Verpand’, dus ook bij te dragen aan 
het opzetten en versterken van lokale netwerken (PVO Oost-Nederland, z.j.-a). In de focusgroep wordt 
door PVO-ON verteld dat gemeenten de hulp nodig hebben van onder andere verhuurmakelaars, 
verhuurbedrijven en woningcorporaties die in het veld staan en zicht hebben op eventuele verdachte 
situaties. Deze private partijen hebben ook de gemeente (en politie) nodig wanneer zij iets verdachts 
zien, zodat daar ook op geacteerd wordt als zij dit melden. Het creëren van wederzijds begrip tussen 
de publieke en private partijen en voorbeelden van hoe zij elkaar kunnen versterken kunnen helpen 
om dit duidelijk te maken en kunnen zo overleg en samenwerking tussen deze partijen stimuleren. 
PVO-ON hoopt met de voorlichting te bereiken dat private partijen beter gaan begrijpen waarom de 
burgemeester een pand sluit en dat zij willen gaan helpen bij het voorkomen dat een pand gesloten 
moet worden. Daarnaast hopen zij ook dat publieke partijen gaan proberen om private partijen meer 
te betrekken in dit proces. Zo kan de voorlichting volgens PVO-ON dus ook bijdragen aan het besef dat 
publieke en private partijen elkaar kunnen helpen en versterken in de aanpak van criminele 
activiteiten.  

Daarnaast merken ze bij PVO-ON dat door de AVG-wetgeving (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) vaak sprake is van terughoudendheid is in het delen van informatie tussen 
publieke en private partijen en tussen private partijen onderling. Onderlinge informatie-uitwisseling is 
echter wel heel belangrijk om een overleg tussen deze partijen goed in te kunnen richten. Soms doet 
een private partij onderzoek naar een koper of huurder waaruit blijkt dat deze niet deugd. Wanneer 
deze private partij deze informatie deelt in zijn netwerk, kan bijvoorbeeld blijken dat deze huurder of 
koper ook op andere locaties is geweest waar hij/zij wel met succes een pand in handen heeft 
gekregen. Ook publieke partijen kunnen in dit proces worden betrokken bijvoorbeeld door het delen 
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van informatie die zij hebben over de betreffende huurders, maar ook zodat zij gelijk op een gepaste 
wijze kunnen ingrijpen als dit nodig blijkt. Daarom is het volgens PVO-ON ook belangrijk om concrete 
praktische handvatten aan te reiken hoe een overlegstructuur tussen publieke en private partijen op 
een goede manier kan worden ingericht.  
 
4.4.2  Verondersteld resultaat 
Door de voorlichting op deze manier in te richten verwacht PVO-ON een verandering in capaciteiten 
(kennis, vaardigheden, mogelijkheden of houding) bij de doelgroep te kunnen bewerkstelligen. In de 
focusgroep is aangegeven dat het creëren van bewustwording bij de verschillende betrokken partijen 
over hoe zij om kunnen gaan met crimineel gebruik van panden centraal staat in de voorlichting van 
PVO-ON. Het doel van de voorlichting van PVO-ON is dat kennis en inzicht van de betrokken private 
partijen over de problematiek van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in (huur)panden en de 
maatregelen die verhuurders en gemeenten kunnen nemen om te voorkomen dat een pand moet 
worden gesloten wordt uitgebreid (PVO Oost-Nederland, z.j.-b).  

Specifiek met betrekking tot gemeenten is dus het doel dat zij het belang gaan inzien om vooraf 
na te denken over de inzet van de Wet Damocles en om op een goede juridische en bestuurlijke manier 
in te bedden. De keuzes zijn dan van tevoren duidelijk voor de gemeente zelf en de omgeving 
(inwoners en lokale (private) partijen). Daarnaast is het doel van PVO-ON met betrekking tot private 
partijen dat zij criminele situaties gaan herkennen en dat zij besef creëren over de nabijheid van deze 
situaties. Daarnaast wil PVO-ON dat zij gaan beseffen dat het melden van verdachte/criminele zaken 
absoluut niet hetzelfde is als klikken, maar dat dit juist een maatschappelijke verantwoordelijkheid is. 
Op deze manier worden private partijen dus aangesproken door PVO-ON over het feit dat ook zij een 
verantwoordelijkheid hebben om crimineel gebruik van panden aan te pakken. Daarnaast PVO-ON 
probeert te bereiken dat publieke en private partijen gaan beseffen dat zij elkaar nodig hebben om de 
aanpak van crimineel gebruik van panden zo goed mogelijk op te pakken en in te richten.  

 
 
4.5  Gedragsverandering 
4.5.1  Veronderstelde mechanismen 
Vervolgens heeft PVO-ON ook aannames over de gedragsverandering bij de doelgroep. Deze hebben 
betrekking op hoe de veranderingen in kennis, houding, vaardigheden, ambities en/of mogelijkheden 
kunnen leiden tot een uiteindelijke gedragsverandering. In de voorlichting van PVO-ON wordt 
geprobeerd met concrete voorbeelden om criminele zaken te herkennen, voorbeelden over de 
mogelijke gevolgen, best practices met betrekking tot de aanpak en inzichten over het belang van 
samenwerking om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen. Deze voorbeelden worden 
overgebracht in een begrijpelijke taal voor zowel publieke partijen als private partijen. Bij PVO-ON zijn 
ze ervan overtuigd dat een verhaal aan de hand van duidelijke en herkenbare voorbeelden mensen 
aan het nadenken kan zetten. Het uiteindelijke doel hiervan is dat betrokken partijen anders gaan 
handelen, PVO-ON hoopt dus dat het verhaal in de voorlichting leidt tot een gedragsverandering. Bij 
PVO-ON zijn ze van mening dat het voldoende is om tijdens de voorlichting kennis, inzicht en 
handelingsperspectieven te bieden aan partijen. Zij stellen dat de verantwoordelijkheid om wat te 
doen met deze kennis en informatie uit de voorlichting ligt bij de betrokken publieke en private partijen 
zelf. 
 
Gemeenten 
De ervaring bij PVO-ON laat zien dat gemeenten nog niet altijd goed weten hoe zij het inzetten van de 
Wet Damocles op een goede juridische en bestuurlijke manier kunnen inregelen. Hier ligt dus een 
hulpvraag van gemeenten. Door in de voorlichting in te gaan op best practices van 
‘voorbeeldgemeenten’ kunnen andere gemeenten vervolgens ook aan de slag om dit goed te gaan 
regelen. PVO-ON gaat ervan uit dat wanneer gemeenten weten hoe zij aan de slag kunnen gaan met 
de Wet Damocles zij dit ook daadwerkelijk zullen gaan oppakken. Het is voor gemeenten en hun 
burgemeesters namelijk belangrijk dat de bestuurlijke en juridische middelen die zij ter beschikking 
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hebben op de juiste manier kunnen worden ingezet zodat deze middelen ook daadwerkelijk hun doel 
bereiken. Dit kan bijdragen aan het veiligheidsniveau van de gemeente. 
 
Private partijen 
Daarnaast merken ze bij PVO-ON dat er sprake is van naïviteit bij private partijen over de problematiek 
van crimineel gebruik van panden. In de voorlichting van PVO-ON wordt weergegeven aan private 
partijen dat aannames, waarop het huidige gedrag gebaseerd is, niet kloppen en dat een 
gedragsverandering dus van groot belang is. Een van deze aannames, die PVO-ON bij veel private 
partijen ziet, is dat crimineel misbruik hen niet zal overkomen en dat het allemaal nog niet zo ernstig 
is. PVO-ON speelt in de voorlichting in op deze naïviteit door voorbeelden uit de praktijk te benoemen 
en slachtoffers verhaal te laten doen. Zo probeert PVO-ON in de voorlichting te benadrukken dat ook 
private partijen een verantwoordelijkheid en belang hebben om zich bezig te houden met de aanpak 
van crimineel gebruik van panden. Een andere aanname van private partijen die PVO-ON met de 
voorlichting probeert te ontkrachten is dat melden hetzelfde is als klikken. Zo hoopt PVO-ON dat de 
meldingsbereidheid van de private partijen voor criminele activiteiten na de voorlichting groter wordt. 
Het uiteindelijke doel is om private partijen te laten inzien dat het daadwerkelijk belangrijk is om met 
dit probleem aan de slag te gaan, zodat zij dit ook zullen gaan doen.  

Ook geeft PVO-ON vervolgens praktische handvatten aan de private partijen voor deze 
gedragsverandering. Zo benadrukken zij in de voorlichting onder andere dat melden ook anoniem kan 
bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Verder geven zij concrete praktijkvoorbeelden waarmee het 
crimineel gebruik van panden snel kan worden herkend, zodat de deelnemers een professioneel 
onderbuikgevoel (verder) kunnen ontwikkelen. Hierbij staat centraal dat wanneer een professional 
van een private partij zich afvraagt ‘klopt deze situatie wel?’, dit 9 van de 10 keer een indicatie is dat 
de situatie inderdaad niet klopt en dat er sprake is van criminaliteit. In dit soort gevallen is het 
belangrijk dat de private partij iets meer onderzoek doet naar de betreffende situatie of persoon. Dit 
kan zorgen dat crimineel gebruik van panden wordt ontdekt of dat wordt voorkomen dat panden in 
handen komen van criminele huurders. Wanneer na uitgebreider onderzoek uiteindelijk blijkt dat de 
situatie toch wel klopt, is dit natuurlijk ook een geruststellende gedachte. Het (weer) leren vertrouwen 
op hun professionele onderbuikgevoel is volgens PVO-ON namelijk een vrij eenvoudig middel om 
crimineel gebruik van panden te herkennen en voorkomen.  

Bovendien blijkt uit de ervaring van PVO-ON dat de huidige (Nederlandse) mentaliteit bij 
private partijen voornamelijk gefocust is op het verdienen van geld. Toch gaan ze er bij PVO-ON ook 
vanuit dat veel private partijen zich tegenwoordig willen inzetten om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Daarom wordt in de voorlichting ook aangegeven dat de aanpak van en het voorkomen 
van crimineel  gebruik van panden een onderdeel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
doordat partijen zo bijdragen aan een veiligere samenleving. Zo maakt PVO-ON in de voorlichting 
gebruik van een grotere gedragsverandering die zij zien in de Nederlandse samenleving. 
 
Publiek-private samenwerking 
Ook probeert PVO-ON in de voorlichting een basis te leggen voor een samenwerking tussen publieke 
en private partijen. Het is volgens PVO-ON namelijk niet de bedoeling dat partijen het probleem bij 
elkaar gaan neerleggen. Daarentegen is de bedoeling van PVO-ON dat publieke partijen (gemeenten 
en politie) en private partijen (woningcorporaties, verhuurmakelaars en verhuurbedrijven) naar 
aanleiding van ‘Crimineel Verpand’ elkaar gaan opzoeken en het gesprek met elkaar aangaan op lokaal 
niveau. Daarom probeert PVO-ON zowel bij publieke als bij private partijen het gevoel te creëren dat 
het gaat om een probleem waar alle partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Lokale netwerken 
kunnen worden gebruikt om de aanpak van crimineel gebruik van panden te versterken bijvoorbeeld 
door de uitwisseling van informatie en het afstemmen van beleid op de praktijk. PVO-ON probeert op 
deze manier publieke en private partijen tijdens de voorlichting samen te brengen en concrete 
handvatten te geven over hoe een samenwerking kan worden opgezet, zodat zij hier zelf mee aan de 
slag kunnen gaan.  
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Bovendien zijn ze bij PVO-ON niet in de veronderstelling dat een eenmalige voorlichting voldoende is 
om een blijvende gedragsverandering bij de deelnemers te bewerkstelligen. Zij begrijpen dat de 
deelnemers de inhoud van deze voorlichting waarschijnlijk een aantal maanden zullen herinneren en 
hierover na zullen denken, maar dat daarna het oude gedrag weer tevoorschijn komt. Daarom gelooft 
PVO-ON in de kracht van herhaling. Het is volgens hen belangrijk dat de voorlichting eens in de zoveel 
tijd wordt herhaald. In deze herhaling kunnen nieuwe ontwikkelingen worden besproken en kunnen 
nieuwe voorbeelden worden getoond. Op deze manier kan volgens PVO-ON elke keer opnieuw 
motivatie worden gecreëerd om gebruik te maken van het professionele onderbuikgevoel en om 
melding te maken van verdachte zaken. 
 
4.5.2  Verondersteld resultaat 
De uiteindelijke gedragsverandering die PVO-ON hoopt te bewerkstelligen bij de doelgroep is dat de 
publieke en private partijen verantwoordelijkheid gaan nemen in de aanpak van crimineel gebruik van 
panden. Bij PVO-ON stellen ze namelijk dat de gedragsverandering een verantwoordelijkheid is die de 
partijen zelf moeten nemen. PVO-ON biedt in de voorlichting slechts kennis, inzichten en 
handelingsperspectieven die de partijen zelf zullen moeten inzetten en doorvoeren.   

De uiteindelijke gedragsverandering voor gemeenten is volgens PVO-ON dus dat zij beter 
nadenken over de bestuurlijke en juridische inbedding van de Wet Damocles, zodat zij beter zijn 
voorbereid als zich een incident voordoet. Het is van belang dat de burgemeester op een goede manier 
kan worden ondersteund door de gemeentelijke organisatie wanneer hij of zij een besluit moet nemen 
om een pand te sluiten. De gedragsverandering van private partijen is volgens PVO-ON tweeledig. 
Allereerst is het van belang dat private partijen hun professionele onderbuikgevoel (weer) gaan 
inzetten om te voorkomen dat zij panden verhuren aan criminele huurders. Als tweede is ook van 
belang dat private partijen zich verantwoordelijk voelen en bereid zijn om melding te maken wanneer 
zij erachter komen dat een pand wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Het is namelijk de 
bedoeling dat de ontwikkeling van het professionele onderbuikgevoel ook daadwerkelijk ingezet om 
publieke partijen te helpen bij de opsporing en het voorkomen van crimineel gebruik van panden.  Een 
gedragsverandering die de gemeenten en private partijen gezamenlijk kunnen doorvoeren is het 
opzetten en inrichten van een PPS (publiek-private samenwerking). Gemeenten kunnen hierin volgens 
PVO-ON het initiatief nemen.  
 
 
4.6  Directe gevolgen 
4.6.1  Veronderstelde mechanismen 
In de focusgroep bij PVO-ON zijn ook aannames over de directe gevolgen naar voren gekomen. Deze 
gaan in op hoe gedragsverandering kan bijdragen aan een directe verbetering in de situatie van de 
doelgroepen en waarom deze verbetering belangrijk is voor de doelgroep. Er is zowel een aantal 
verbeteringen aan te wijzen in de situaties van de publieke en private partijen apart, als in de 
gezamenlijke context waarin de publieke en private partijen zich bevinden. 
 
Gemeenten 
Wanneer gemeenten beter nadenken over de bestuurlijke en juridische inbedding van de Wet 
Damocles en hier op een duidelijk manier over communiceren kunnen zij volgens PVO-ON begrip en 
draagvlak creëren bij de betrokken partijen. Bij de sluiting van een pand aan de hand van de Wet 
Damocles zijn het in veel gevallen pandeigenaren die schade oplopen, terwijl zij zich vaak niet bewust 
zijn van de criminele activiteiten in hun pand. PVO-ON stelt dat het daarom belangrijk is dat de 
gemeente (lokale) private partijen goed informeert over hoe de Wet Damocles wordt ingezet en welke 
afwegingen daarbij worden gemaakt. Dit kan volgens PVO-ON zorgen voor begrip en uiteindelijk zelfs 
voor draagvlak bij deze private partijen. 

Bovendien hebben gemeenten ook een zorgplicht ten opzichte van hun inwonende burgers. Deze 
kan volgens PVO-ON beter worden vervuld wanneer zij goed nadenken over de inzet van de Wet 
Damocles en de gevolgen hiervan voor de bewoners van een pand. Volgens de Wet Damocles mag een 
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burgemeester te allen tijde de bewoners uit een pand zetten wanneer daar bijvoorbeeld een 
hennepplantage of drugslab wordt ontdekt, maar wat als een van deze bewoners een baby van drie 
maanden is. Het is de vraag wat een burgemeester in een dergelijke situatie moet doen, aangezien hij 
of zij zowel veiligheid als zorg moet bieden aan zijn inwoners. Daarom is het volgens PVO-ON belangrijk 
om dit soort zaken vast te leggen zodat van tevoren een duidelijk afweging is gemaakt tussen de plicht 
om veiligheid te bieden en de zorgplicht van een gemeente. 
 
Private partijen 
Het inzetten van het professionele onderbuikgevoel en het melden van criminele activiteiten door 
private partijen kan volgens PVO-ON voorkomen dat zij in contact komen met criminelen. Zo 
voorkomen zij ook dat hun panden worden gebruikt voor criminele activiteiten en moeten worden 
gesloten wanneer dit wordt ontdekt. De sluiting van een pand aan de hand van de Wet Damocles kan 
leiden tot (grote) financiële schade en reputatieschade. Private partijen die zich bezighouden met de 
verhuur van panden kunnen zo (jaarlijks) grote geldbedragen mislopen door crimineel misbruik van 
panden. Dit kan worden voorkomen door de bovengeschetste gedragsverandering. Om private 
partijen te overtuigen dat deze gedragsverandering nodig is worden de gevolgen van crimineel gebruik 
van panden, namelijk reputatieschade en financiële schade, in de voorlichting benadrukt.   

In de focusgroep bij PVO-ON wordt ook ingegaan op het feit dat een aantal van deze private 
partijen niet veel hoeft te merken van het crimineel misbruik doordat zij de kosten doorberekenen aan 
de cliënt. Toch kan bij deze private partijen volgens PVO-ON een gedragsverandering optreden 
wanneer zij zich willen inzetten om op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. 
Door bewust bezig te zijn met een veilig gebruik van huurpanden kan reputatieschade worden 
voorkomen en kan zelfs de reputatie worden verbeterd. Op deze manier is het voor een private partij 
lonend om zich bezig te houden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien sluit dit 
ook aan op de Nederlandse mentaliteit van het willen verdienen van geld, aangezien wordt voorkomen 
dat private partijen geldbedragen mislopen.  

Bij PVO-ON beseffen ze dat niet alle private partijen zich willen inzetten om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. Partijen zouden zelfs de handreikingen en tips van PVO-ON kunnen 
gebruik om onder de radar te blijven met criminele activiteiten. Toch gaan zij ervan uit dat 
tegenwoordig een groot aantal partijen zich wel in wil zetten om maatschappelijk verantwoord te 
ondernemen. Dat houdt ook in dat zij drugsgerelateerde criminaliteit niet moeten willen faciliteren.   
 
Publiek-private samenwerking 
PVO-ON gelooft dat het opzetten en inrichten van een samenwerking tussen publieke en private 
partijen als gevolg heeft dat crimineel gebruik van panden nog beter kan worden opgespoord en in de 
toekomst wellicht zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Bovendien kan overleg tussen deze 
partijen er volgens PVO-ON ook voor zorgen dat het beleid en de aanpak van een gemeente met 
betrekking tot de Wet Damocles beter aansluit op de praktijk.  

PVO-ON stelt dat op dit moment bij het opstellen van beleid vaak onvoldoende wordt 
nagedacht over de aansluiting met de praktijk. Wanneer publieke en private partijen daadwerkelijk 
gaan samenwerken kan deze aansluiting aanzienlijk worden verbeterd volgens PVO-ON. Bovendien 
kan een samenwerking niet alleen bijdragen aan de aanpak van crimineel gebruik van panden, maar 
ook aan het voorkomen hiervan. Hoewel het misschien een cliché is, is voorkomen volgens PVO-ON 
toch echt heel veel beter dan genezen.  
 
4.6.2  Verondersteld resultaat 
Hoewel PPS ook bijdraagt aan verbeteringen in de situaties van publieke en private partijen, zijn de 
uiteindelijke directe voordelige gevolgen verschillend voor de publieke partijen en de private partijen.   

De voordelige gevolgen voor gemeenten zijn dat zij begrip en draagvlak creëren – in plaats van 
weerstand – met betrekking tot de inzet van de Wet Damocles bij de bewoners van en de private 
partijen in de gemeente, in plaats van weerstand. Ook zijn gemeenten beter in staat om afwegingen 
te maken tussen de plicht om veiligheid te bieden en de zorgplicht. Daarnaast kunnen private partijen 
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de financiële schade en reputatieschade voorkomen die zij zouden oplopen wanneer een pand wordt 
gesloten op basis van de Wet Damocles.   
 
 
4.7  Maatschappelijke gevolgen 
4.7.1  Veronderstelde mechanismen 
Als laatste heeft PVO-ON ook nog aannames over de maatschappelijke gevolgen. Deze hebben 
betrekking op  hoe de directe voordelige gevolgen zullen bijdragen aan een algemene 
(maatschappelijke) verbetering op lange termijn. Wanneer door de aanpak van publieke en private 
partijen (los en gezamenlijk) wordt bemoeilijkt dat criminele huurders panden tot hun beschikking 
kunnen krijgen, wordt het voor deze criminelen ook lastig om bijvoorbeeld drugs te produceren of 
illegale prostitutie te bedrijven. Onderdak is namelijk voor veel criminele activiteiten een belangrijke 
basis. Hoewel criminele activiteiten breder zijn dan alleen crimineel gebruik van panden, is dit volgens 
PVO-ON dus wel een belangrijk onderdeel waarop criminelen gefrustreerd kunnen worden. PVO-ON 
gelooft dat zo het algemene gevoel kan ontstaan – in de samenleving in zijn geheel – dat misdaad niet 
loont en dat het waardevol is om de wetten en regels te volgen.  

PVO hoopt dit te bereiken in een voorlichting aan de hand van een verhaal (story-telling) 
kennis, inzichten en handelingsperspectieven te delen die bewustwording creëren bij publieke en 
private partijen over 1) hoe zij crimineel gebruik van panden kunnen opsporen en aanpakken en 2) 
hoe zij in de toekomst kunnen voorkomen dat panden in handen komen van criminelen. 
 
4.7.2  Verondersteld resultaat 
De grotere maatschappelijke gevolgen zijn het laatste onderdeel van het model dat is weergegeven in 
figuur 4.1 (p. 30). Deze hebben betrekking op de vooruitgang op lange termijn. PVO-ON hoopt te 
bereiken dat criminelen minder mogelijkheden krijgen om panden te misbruiken voor criminele 
activiteiten, zodat deze activiteiten dus worden voorkomen. Een ander positief gevolg hiervan is dat 
de inzet van de Wet Damocles door de burgemeester zo ook kan worden voorkomen. Bovendien zorgt 
dit ervoor dat de gehele gemeente veiliger wordt en in mindere mate te maken krijgt met de negatieve 
gevolgen van crimineel misbruik van panden.  
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5) Literatuur review 
 
In deze literatuur review wordt gekeken naar de plausibiliteit van de gereconstrueerde 
verandertheorie van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) die in het vorige 
hoofdstuk is weergegeven. In dit hoofdstuk wordt dus gekeken of er wetenschappelijke literatuur 
beschikbaar is die erop wijst dat de voorlichting (interventie van PVO-ON) inderdaad kan leiden tot de 
gewenste uitkomsten. De focus ligt in dit hoofdstuk slechts op een bepaald deel van het ingevulde 
model van Mayne (2015) in het vorige hoofdstuk, namelijk op het gedeelte dat ingaat op de 
veranderingen in capaciteiten en gedragsverandering en de aannames hierover. Zo is in deze literatuur 
review voornamelijk gekeken naar de vraag hoe voorlichting succesvol kan zijn. Succesvol is in dit geval 
wanneer gedragsverandering op zal treden.  
 
 
5.1  Gebruik van voorlichting  
Voorlichting is een middel dat kan worden gebruikt om gedragsverandering te bewerkstelligen (De 
Ridder & Tummers, 2019). Gedragsverandering kan worden gecreëerd op een aantal manieren, dit 
heeft te maken met vormen van motivatie. Zo kunnen mensen zelf hun gedrag veranderen omdat zij 
dat graag willen. Dit kan vanuit intrinsieke motivatie, wat betekent dat iemand vanuit zichzelf 
gemotiveerd is om een gedragsverandering door te voeren, zonder dat hier een beloning of 
aanmoediging voor nodig is. Mensen zijn echter lang niet altijd in staat en gemotiveerd om deze 
gedragsverandering uit zichzelf door te voeren (WRR, 2017; De Ridder & Tummers, 2019). Zij kunnen 
daarom af en toe best een beetje ondersteuning gebruiken om bepaalde doelen te halen. Dit sluit aan 
op extrinsieke motivatie, wat inhoudt dat wel een beloning of aanmoediging nodig is om een 
gedragsverandering te bewerkstelligen (De Ridder & Tummers, 2019).  
 
Andere actoren kunnen dus proberen deze mensen te helpen om een gedragsverandering te 
bewerkstelligen omdat deze actoren (of de mensen zelf) dat wenselijk achten. Dit kan gaan om private 
bedrijven (die iets proberen te verkopen), maatschappelijke partijen of om de overheid die probeert 
om een veelvoorkomend probleem aan te pakken (WRR, 2017; De Ridder & Tummers, 2019).  De 
overheid kan gebruik maken van een aantal instrumenten om gedragsverandering bij burgers 
proberen te bewerkstellingen. De Ridder en Tummers (2019) bespreken drie verschillende 
(traditionele) mogelijkheden voor overheden om een maatschappelijk probleem aan te pakken waarbij 
het menselijk gedrag kan veranderen: via prikkels, via juridische maatregelen of via communicatie.  

Bij de eerste aanpak  worden (financiële) prikkels gebruikt om gedragsverandering te 
bewerkstelligen. Zo kan geld als financiële prikkel worden ingezet om een gewenst gedrag te 
stimuleren maar ook om ongewenst gedrag te ontmoedigen. De tweede mogelijkheid is het 
veranderen van gedrag door het opleggen van juridische maatregelen. De burger wordt in dit geval 
verplicht om zijn of haar gedrag aan te passen aan de betreffende wetten en regels. Als laatste kan de 
overheid door middel van communicatie en overleg proberen om gedragsverandering te 
bewerkstelligen. Hierbij wordt uitleg gegeven over de gevolgen van bepaalde keuzes in de hoop dat 
mensen de ‘betere’ keuzes gaan maken (De Ridder & Tummers, 2019).  
  
Voorlichting sluit aan op deze laatste sturingsvorm waarin communicatie en overleg centraal staan. In 
voorlichting worden argumenten naar voren gebracht om ontvangers ervan te overtuigen en te 
motiveren dat zij iets wel of niet moeten doen. Deze argumenten moeten vervolgens tot een 
gedragsverandering leiden bij de ontvangers (Schellens & De Jong, 2000). Petty en Cacioppo (1984) en 
Schellens en De Jong (2000) gaan in op hoe voorlichting(stekst)en ervoor kunnen zorgen dat 
ontvangers een rationele keuze maken in de gewenste richting. Zij geven aan dat voorlichting op twee 
manieren kan worden verwerkt door de ontvangers: centraal of perifeer. Petty en Cacioppo (1984) 
geven een definitie van centrale verwerking: “One, called the central route, says that attitude change 
results from a person’s careful consideration of information that reflects what that person feels are 
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true merits of a particular attitudinal position” (p. 70). Een centrale verwerking betekent dus dat de 
ontvanger de informatie uit de voorlichting zorgvuldig verwerkt. Ook geven Petty en Cacioppo (1984) 
een definitie van perifere verwerking:  
 

“Attitude changes that occur via the […] peripheral route […] occur because the person 
associates the attitude issue or object with positive of negative cues or makes a simple 
inference about the merits of the advocated position based on various simple cues in the 
persuasion context” (p. 70).  

 
Een perifere verwerking houdt dus in dat de ontvanger geen of weinig energie steekt in de verwerking 
van de informatie die in de voorlichting naar voren komt. Wanneer de informatie in een 
voorlichting(stekst) goed wordt afgestemd op de doelgroep kan dit ervoor zorgen dat de ontvangers 
deze informatie op een centrale manier verwerken waardoor de (rationele) keuzes van de ontvangers 
in de gewenste richting worden gestuurd (Schellens & De Jong, 2000).  
 
Bij centrale verwerking bepaalt een ontvanger aan de hand van een rationeel oordeel of hij of zij zich 
anders zal gaan  gedragen. Hij of zij zal proberen in te schatten wat de kans is dat bepaalde gevolgen 
zullen optreden en hoe wenselijk die gevolgen zijn (Hoeken, 1997 in Schellens & De Jong, 2000). Dit 
laat zien welke soort inhoud voor een voorlichting belangrijk is, namelijk: informatie over de 
waarschijnlijkheid van de gevolgen van een gedragsverandering en over de wenselijkheid van die 
gevolgen (Hoeken, 1997 in Schellens & De Jong, 2000). De uitleg over perifere en centrale verwerking 
laat zien dat een grotere betrokkenheid bij de boodschap kan leiden tot een centrale verwerking. Dit 
heeft als gevolg dat een publiek alleen nog door sterke argumenten overtuigd zou kunnen worden 
(Hoeken, 2009). 

Slater en Rouner (2002) en Hoeken (2009) geven aan dat deze perifere en centrale 
verwerkingsprocessen die Petty en Cacioppo (1984) en Schellens en De Jong (2000) schetsen niet altijd 
van toepassing zijn. Zo stelt Hoeken (2009) dat bij het gebruik van narratieven het tegenovergestelde 
effect kan worden verwacht: wanneer een publiek zich meer betrokken voelt bij een verhaal zal dit 
publiek juist zijn kritische vermogen verliezen met als gevolg dat het gemakkelijker te beïnvloeden is 
(Hoeken, 2009). Het gebruik van narratieven in voorlichting is dus ook een andere mogelijke manier 
om de deelnemers van die voorlichting te beïnvloeden. 
 
 
5.2  Aanpak van voorlichting 
Hoeken (2009) stelt dus dat het gebruik van narratieve evidentie kan leiden tot een verandering in het 
denken over de (on)wenselijkheid van een situatie of gevolg. Een onderscheid kan gemaakt worden 
tussen statistische evidentie en narratieve evidentie9. Statistische evidentie wordt door Allen, Bruflat, 
Fucilla, Kramer, McKellips, Ryan & Spiegelhoff (2000, p. 332) gedefinieerd: “Statistical evidence refers 
to the use of quantitative information to support a conclusion”. Ook gaan zij in op narratieve evidentie, 
dit kan als volgt worden omschreven: “Narrative evidence refers to the use of examples or stories to 
support a conclusion” (Allen et al., 2000, p. 332). Voorbeelden of verhalen – in plaats van statistische 
kwantitatieve gegevens – kunnen dus ook worden gebruikt om een publiek te overtuigen van een 
bepaalde conclusie. 
 
5.2.1  Narratieve evidentie en transportatie 
Narratieven kunnen dus worden ingezet in verschillende soorten contexten om de begrijpelijkheid of 
overtuigingskracht van de betreffende boodschap te vergroten (Sanders & Van Krieken, 2019). De 
overtuigingskracht van een voorbeeld of verhaal bevindt zich dan in het feit dat men zich kan 
‘verliezen’ in de wereld van het verhaal (Green & Brock, 2000; Slater & Rouner, 2002; Hoeken, 2009). 
Green en Brock (2000) geven aan dat het effect van overtuiging door een verhaal niet wordt beïnvloed 
door het feit of het verhaal waargebeurd (non-fictie) of verzonnen (fictie) is. 

 
9 Vertaald vanuit het Engels: statistische evidentie = statistical evidence; narratieve evidentie = narrative evidence 
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Onder andere Green en Brock (2000) en Slater en Rouner (2002) gaan in op deze vorm van 
overtuigingskracht. Green en Brock (2000) gebruiken hiervoor de term transportation: “… we 
conceived of transportation as a convergent process, where all mental systems and capacities become 
focused on events occurring in the narrative” (p. 701). Slater en Rouner (2002) gebruiken de term 
absorption, en definiëren deze als volgt: “Absorption is vicariously experiencing the characters’ 
emotions and personality” (p. 178). Zij geven daarbij aan dat dit concept overeenkomt met andere 
gebruikte termen, waaronder de term transportation van Green en Brock (2002). Zo stellen zij: 
“Engagement, absorption, and transportation are three terms used by different researchers to describe 
the same phenomenon. Each concept is the degree to which a message recipient is cognitively and 
affectively invested in a narrative” (Slater & Rouner, 2002, p. 179). In het vervolg van dit onderzoek 
wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling van de term transportation, dus transportatie.  
 
Transportatie kan worden gezien als de drijvende kracht achter de overtuigende werking van verhalen 
(Green & Brock, 2000; Slater & Rouner, 2002; Hoeken, 2009). Een van de redenen hiervoor heeft 
betrekking op counterarguing10. Slater en Rouner (2002) geven een definitie van counterarguing: “… 
the generation of thoughts that dispute or are inconsistent with the persuasive argument, as being a 
key obstacle to persuasive efforts” (p. 180). Counterarguing is dus het proces waarbij iemand kritisch 
is tegenover een argumentatie die hem of haar zou moeten overtuigen. Dit is het proces dat optreedt  
bij centrale verwerking (Hoeken, 2009). Green en Brock (2000), Slater en Rouner (2002) en Hoeken 
(2009) geven echter aan dat counterarguing afneemt bij transportatie in een verhaal. De aandacht 
voor een verhaal zorgt ervoor dat het publiek minder kritisch wordt ten opzichte van de argumentatie 
die (impliciet) in het verhaal naar voren wordt gebracht, waardoor het publiek makkelijker kan worden 
overtuigd (Hoeken, 2009). Green en Brock (2000) stellen dat dit komt omdat het verhaal wel een 
bepaalde overtuiging naar voren brengt, maar dat deze overtuiging vaak niet rechtstreeks wordt 
benoemd. Daarnaast geven ze aan dat verhalen vaak bedoeld zijn als vermaak in plaats van als middel 
om een publiek te overtuigen (Green & Brock, 2000).  
 Een andere belangrijke verklaring voor de overtuigingskracht van verhalen is dat deze de 
mogelijkheid bieden aan het publiek om zich te identificeren met een personage in het verhaal 
(Hoeken, 2009). Slater en Rouner (2002) stellen met betrekking tot identificatie11: “Identification 
represents an additional dimension of that experience [of absorption], in which an individual perceives 
another person as similar or at least as a person with whom they might have a social relationship” (p. 
178). Zij stellen dat identificatie kan worden beschouwd als een aanvullend mechanisme op 
transportatie. Het effect van transportatie in een verhaal wordt volgens hen gedeeltelijk bepaald door 
identificatie met een personage (Slater & Rouner, 2002).  
 
5.2.2  Dispositietheorie 
Hoeken (2009) gaat vervolgens in op hoe de identificatie met een personage kan leiden tot een 
aanpassing van attitude. Hij doet dit aan de hand van de dispositietheorie12 van Raney (2004) (Hoeken, 
2009). Deze theorie gaat in op hoe een verhaal kan vermaken. Vermaak ontstaat wanneer publiek zich 
aangetrokken voelt tot een of meerdere personages en de uitkomsten van de verhaallijn rondom 
dit/deze personage(s) (Raney, 2004; Hoeken, 2009). De dispositietheorie voorspelt dat vermaak 
toeneemt wanneer goede personages positieve uitkomsten en slechte personages negatieve 
uitkomsten ervaren. Daarentegen wordt vermaak verminderd wanneer goede personages negatieve 
uitkomsten en slechte personage positieve uitkomsten ervaren (Raney, 2004). De beoordeling of een 
personage goed of slecht is, gebeurt volgens Raney (2004) aan de hand van de morele correctheid van 
de handelingen en motivaties van de personages. De ontvangers van een verhaal willen graag dat de 
wereld in het verhaal rechtvaardig is waarin het goede wordt beloond en het kwade wordt bestraft 
(Hoeken, 2009). 

 
 

10 Er is bewust voor gekozen om counterarguing niet te vertalen vanuit het Engels vanwege het feit dat geen geschikte vertaling is gevonden 
voor deze term. 
11 Vertaald vanuit het Engels: identificatie = identification 
12 Vertaald vanuit het Engels: dispositietheorie = disposition theory 
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Hoeken (2009) stelt aan de hand van deze dispositietheorie dat emoties die bij de ontvangers worden 
opgeroepen door de aard van de personages en het verloop van de gebeurtenissen de 
overtuigingskracht van een verhaal kunnen verklaren. In figuur 5.1 (p. 43) is het bijbehorende model 
van Hoeken (2009) weergegeven. Op basis van de dispositietheorie worden positieve emoties – 
waaronder blijdschap – opgeroepen wanneer het goede personage wordt beloond of het kwade 
personage wordt bestraft. Negatieve emoties – waaronder boosheid of verdriet – ontstaan echter 
wanneer in een verhaal het goede personage wordt bestraft of het kwade personage wordt beloond 
(Hoeken, 2009). Positieve emoties ontstaan dus wanneer een wenselijke situatie wordt geschetst en 
negatieve emoties ontstaan wanneer een ongewenste situatie wordt geschetst. Hoeken (2009) geeft 
aan dat het voor het oproepen van deze emoties van belang is dat de narratieve evidentie een levend 
ervarend subject bevat: “... informatie is pas levendig als er in die informatie sprake is van een levend 
wezen” (p. 178). Wanneer dit subject voldoende is uitgewerkt kan empathie of antipathie worden 
opgeroepen (Hoeken, 2009). Het aanwezige publiek maakt dus aan de hand van het verhaal een 
inschatting van de (on)wenselijkheid van een situatie of gevolg. Deze inschatting kan vervolgens leiden 
tot een verandering van attitude bij het publiek (Hoeken, 2009). Op deze manier kan narratieve 
evidentie door middel van emoties het overtuigingsproces met betrekking tot de (on)wenselijkheid 
van een situatie of gevolg beïnvloeden (Hoeken, 2009). Wanneer de ontvangers worden overtuigd 
door het verhaal in een voorlichting ontstaat bij hen motivatie om hun gedrag te gaan veranderen.  
 

 
 
 
Moyer-Gusé, Jain en Chung (2012) gaan in op hoe dit overtuigingsproces versterkt kan worden. Zij 
stellen dat gedragsverandering door overtuiging via het vertellen van een verhaal kan worden 
versterkt wanneer de achterliggende boodschap van het verhaal die het publiek zou moeten 
overtuigen ook nog expliciet wordt benoemd (Moyer-Gusé et al., 2012). Door de boodschap nog een 
keer te benoemen wordt deze duidelijker en nog een keer extra benadrukt waardoor het effect op het 
veranderen van attitude en gedrag wordt versterkt. 

Ook Witte en Allen (2000) gaan in op een aantal zaken die het effect van 
voorlichtingscampagnes op gedragsverandering kunnen versterken. Zo beschrijven zij dat het gebruik 
van levendige taal en foto’s die de enorme (negatieve) gevolgen laten zien het idee over de dreiging 
bij het publiek versterkt. Dit is in overeenstemming met bovenstaande uitleg over de dispositietheorie. 

Figuur 5.1: Het model van Hoeken (2009, pp. 180-181) voor de overtuigende werking van narratieve evidentie.  
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Daarnaast stellen Witte en Allen (2000) dat een boodschap de meeste motivatie voor 
gedragsverandering opwekt wanneer het aannemelijk is dat de omschreven situatie daadwerkelijk kan 
ontstaan. Verder geven zij aan dat het belangrijk is om gedragsaanbevelingen te doen, waarvan het 
publiek ook gelooft dat zij als individu in staat zijn om deze aanbeveling te realiseren. Bovendien is het 
belangrijk dat deze gedragsaanbevelingen de geschetste dreiging kunnen voorkomen of minimaliseren 
(Witte & Allen, 2000; SWOV, 2017). Zo kan narratieve evidentie met deze suggesties van Moyer-Gusé 
et al. (2012) en Witte en Allen (2000) nog beter worden ingezet om een publiek te overtuigen van een 
bepaalde conclusie, om zo daadwerkelijk gedragsverandering te realiseren.  
 
5.2.3  Entertainment-education 
De overtuigingskracht van narratieven is voor een groot gedeelte afgeleid uit de literatuur over 
entertainment-education13 van onder andere Singhal en Rogers (2002). Deze literatuur gaat ook in op 
hoe deze overtuiging vervolgens kan leiden tot een daadwerkelijke gedragsverandering. 
Entertainment-education kan worden gedefinieerd “as the intentional placement of educational 
content in entertainment messages” (Singhal & Rogers, 2002, p. 117). Het doel van entertainment-
education wordt door Singhal en Rogers (2002) als volgt weergegeven: “Entertainment-education is 
not a theory of communication, but rather a strategy used to disseminate ideas to bring about 
behavioral and social change” (p. 117).  
 
Singhal en Rogers (2002) geven aan dat de sociale cognitieve theory14 (SCT) van Bandura (1977) een 
belangrijke basis heeft gevormd voor entertainment-education. Deze SCT houdt in dat de inzet van 
positieve en negatieve rolmodellen wordt gebruikt om een publiek van deze rolmodellen te laten 
leren, zodat uiteindelijk een gedragsverandering bij dit publiek kan worden bewerkstelligd (Singhal & 
Rogers, 2002; Moyer-Gusé, 2008; Khalid & Ahmed, 2014). Moyer-Gusé (2008) gaat in op hoe volgens 
de SCT van Bandura (1986; 2004) motivatie voor gedragsverandering kan ontstaan bij een publiek. Zij 
legt uit dat in de SCT vier cognitieve subprocessen worden aangewezen die het leren door observatie 
besturen: aandacht, behoud, ontwikkeling en motivatie15. Motivatie is volgens Bandura (1986, in 
Moyer-Gusé, 2008) het meest essentiële onderdeel van de SCT dat verantwoordelijk is voor de keuze 
of mensen hun gedrag veranderen naar het voorgespiegelde gedrag (door het rolmodel) of niet. Een 
individu moet namelijk gemotiveerd zijn om een bepaald gedrag te realiseren. Moyer-Gusé (2008) licht 
toe dat motivatie wordt beïnvloed door verwachtingen over de uitkomsten en zelfredzaamheid16.  

Verwachtingen over de uitkomsten zijn de percepties van het individu over de gevolgen 
(positief en/of negatief) die zullen ontstaan bij een bepaald gedrag. Wanneer iemand een rolmodel 
observeert die wordt beloond voor goed gedrag wordt deze persoon gemotiveerd om dat gedrag over 
te nemen. Daarentegen wordt diegene ontmoedigd om bepaald gedrag uit te voeren wanneer een 
rolmodel die dat gedrag vertoond wordt bestraft (Bandura, 2004 in Moyer-Gusé, 2008). Bovendien 
hebben aantrekkelijke en gelijksoortige rolmodellen meer kans om te worden geobserveerd en 
geïmiteerd (Moyer-Gusé, 2008). Deze uitleg komt sterk overeen met het model van Hoeken (2009) dat 
eerder in dit hoofdstuk is besproken, over de overtuigingskracht van narratieve evidentie (zie figuur 
5.1, p. 43). Ook zelfredzaamheid is van belang voor de motivatie van iemand om zijn of haar gedrag te 
veranderen. Zelfredzaamheid houdt in dat het individu vertrouwen heeft in zijn of haar eigen 
vermogen om een bepaald gedrag te realiseren. Ook hier kan het tonen van een rolmodel dat 
vergelijkbaar is met het betreffende individu helpen. Wanneer iemand een rolmodel dat op hem of 
haar lijkt een bepaald (ingewikkeld) gedrag ziet realiseren zal het zelfvertrouwen toenemen dat hij of 
zij dit gedrag zelf ook kan realiseren (Moyer-Gusé, 2008). Gezamenlijk zouden verwachtingen over de 
uitkomsten en zelfredzaamheid dus de motivatie om een bepaald gedrag daadwerkelijk te realiseren 
positief kunnen beïnvloeden (Moyer-Gusé, 2008).  
 

 
13 Er is bewust voor gekozen om entertainment-education niet te vertalen vanuit het Engels vanwege het feit dat geen geschikte vertaling is 
gevonden voor deze term.  
14 Vertaald vanuit het Engels: sociaal cognitieve theory = social cognitive theory 
15 Vertaald vanuit het Engels: aandacht = attention; behoud = retention; ontwikkeling = production; motivatie = motivation 
16 Vertaald vanuit het Engels: verwachtingen over de uitkomsten = outcome expectancies; zelfredzaamheid = self-efficacy 
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Aan de hand van De Ridder & Tummers (2019) werd eerder in dit hoofdstuk al gesteld dat voorlichting 
door de overheid kan worden ingezet als instrument om mensen te motiveren om hun gedrag te 
veranderen. Bovenstaande uitleg over de werking van narratieve evidentie, transportatie, de 
dispositietheorie en entertainment-education geeft een beeld van hoe voorlichting kan leiden tot 
motivatie voor gedragsverandering. Hoewel motivatie wordt aangewezen als een belangrijke factor 
voor het bewerkstelligen van gedragsverandering (Bandura, 1986 in Moyer-Gusé, 2008), kan motivatie 
niet gelijk worden gesteld aan een daadwerkelijke gedragsverandering. Daarom is het belangrijk om 
ook nog te kijken hoe vervolgens ook daadwerkelijk gedragsverandering kan ontstaan door 
voorlichting.  
 
 
5.3  Gedragsverandering na voorlichting 
Het trans theoretisch model17 van Prochaska, DiClemente en Norcross (1992) wordt door verschillende 
onderzoekers aangewezen als een model dat de daadwerkelijke gedragsverandering door 
entertainment-education kan verklaren (Slater & Rouner, 2002; Khalid & Ahmed, 2014). Prochaska et 
al. (1992) hebben in het  trans theoretisch model vijf verschillende fasen van gedragsverandering 
uitgewerkt: pre-reflectie, reflectie, voorbereiding, aanpak en handhaving18.  

Pre-reflectie is de eerste fase waarin het individu nog geen intentie heeft om zijn of haar 
gedrag te veranderen in de nabije toekomst. Vaak is het individu in deze fase zich niet (voldoende) 
bewust van het feit dat zij of haar huidige gedrag problematisch is. Reflectie is vervolgens de tweede 
fase waarin het individu zich bewust wordt van het huidige problematische gedrag en serieus gaat 
nadenken om dit gedrag te veranderen, maar nog niet overgaat tot actie.  Prochaska et al. (1992) geven 
aan dat individuen voornamelijk gedurende deze eerste en tweede fase openstaan voor technieken 
om het bewustzijn te verhogen en om te leren. Dit zijn dus de fasen waarin een vorm van 
entertainment-education – zoals een voorlichtingsbijeenkomst aan de hand van narratieven – kan 
worden toegepast om een individu te overtuigen van en te motiveren om een gedragsverandering 
door te gaan voeren. 

De derde fase, voorbereiding, is dan de fase na deze bijeenkomst waarin de individu zelf aan 
de slag moet. In deze fase moet bij het individu de intentie ontstaan om op korte termijn actie te gaan 
ondernemen om het gedrag te veranderen. De vierde fase, aanpak, is dat deze gedragsverandering 
dan ook daadwerkelijk plaatsvindt. In deze fase is de grootste gedragsverandering te zien, hiervoor is 
de nodige toewijding, tijd en energie voor nodig. Handhaving is de laatste fase waarin het individu aan 
de slag gaat om terugval te voorkomen en om de behaalde voordelen van de gedragsverandering 
verder te verstevigen (Prochaska et al., 1992). Het is bij deze laatste drie fasen voornamelijk aan de 
individu zelf om een gedragsverandering te laten plaatsvinden en vast te houden.  
 
De vraag is dus of een voorlichting uiteindelijk wel echt invloed heeft op een daadwerkelijke 
gedragsverandering. In het rapport ‘Weten is nog geen doen’ stelt de WRR19 (2017) dat weten nog niet 
altijd leidt tot doen. De WRR (2017) legt uit dat er in het klassieke rationele beleidsperspectief wel 
vanuit wordt gegaan dat weten leidt tot doen. In dit perspectief wordt voornamelijk gebruik gemaakt 
van informatieverstrekking om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Het instrument voorlichting 
valt onder deze beschrijving (WRR, 2017; De Ridder & Tummers, 2019). De gedachte dat kennis en 
informatie zal leiden tot gedragsverandering blijkt echter vaak niet van toepassing te zijn (WRR, 2017). 
Aan de hand van deze conclusie van de WRR (2017) en het trans theoretisch model van Prochaska et 
al. (1992) lijkt een voorlichting in de vorm van entertainment-education weinig invloed te hebben op 
het proces waarin de daadwerkelijke gedragsverandering moet plaatsvinden.  
 

 
17 Vertaald vanuit het Engels: trans theoretisch model = trans theoretical model 
18 Vertaald vanuit het Engels: pre-reflectie = precontemplation, reflectie = contemplation, voorbereiding = preparation, aanpak = action en 
handhaving = maintenance.  
19 WRR: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
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Toch is volgens Khalid en Ahmed (2014) het uiteindelijke hogere doel van entertainment-education 
het bijdragen aan een proces van maatschappelijke verandering. De strategie van entertainment-
education kan volgens hen op twee manieren bijdragen aan deze maatschappelijke verandering. Ten 
eerste kan het bijdragen aan een bewustwording, een verandering van houding en gedragsverandering 
ten behoeve van een maatschappelijk gewenste uitkomst (Khalid & Ahmed, 2014). Dit zijn effecten die 
plaats vinden op individueel niveau. Dit komt overeen met de uitleg hierboven over het gebruik van  
voorlichting (5.1), de aanpak van voorlichting (5.2) en gedragsverandering na voorlichting (5.3). Ten 
tweede kunnen volgens Khalid en Ahmed (2014) ook effecten plaatsvinden op het niveau van een 
groep of samenleving. Zo kan entertainment-education ook gezamenlijke maatschappelijke actie 
aanbevelen en mobiliseren om een maatschappelijk gewenste uitkomst te bereiken. 
 
 
5.4  Opzetten en inrichten samenwerking 
In dit onderzoek kan het opzetten en inrichten van een publiek-private samenwerking (PPS) worden 
gezien als een vorm van mogelijke gezamenlijke maatschappelijke actie. Volgens Khalid en Ahmed 
(2014) zou entertainment-education mogelijk kunnen bijdragen aan dergelijk initiatief. In deze 
paragraaf wordt daarom gefocust op literatuur over wat de benodigdheden zijn voor het opzetten en 
inrichten van een PPS. Zo kan vervolgens worden gekeken of een voorlichting in de vorm van 
entertainment-education ook daadwerkelijk kan bijdragen aan de ontwikkeling van een PPS.  
 Samenwerking tussen publieke en private partijen kan bijdragen aan de aanpak van 
(complexe) maatschappelijke problemen (Klijn & Van Twist, 2007). Klijn en Van Twist (2007) geven aan 
dat een samenwerking en informatie-uitwisseling kunnen leiden tot een combinatie van een diversiteit 
aan kwaliteiten en tot innovatieve uitkomsten. Deze ideeën over een horizontale vorm van 
samenwerking is terug te vinden in de bestuurskundige literatuur over governance en netwerken. In 
de literatuur wordt benadrukt dat publieke en private partijen afhankelijk zijn van elkaar bij het 
realiseren van maatschappelijk gewenste (beleids)uitkomsten (Klijn & Van Twist, 2007). Een artikel dat 
uitgebreid ingaat op deze horizontale vorm van PPS is dat van Emerson, Nabatchi en Balogh (2012). 
Emerson et al. (2012) maken gebruik van de term collaborative governance20. Zij definiëren 
collaborative governance als volgt:  
 

“… the processes and structures of public policy decision making and management that 
engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of government, 
and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could 
not otherwise be accomplished” (Emerson et al., 2012, p. 2).  

 
Deze definitie kan volgens henzelf breed worden ingezet voor verschillende soorten samenwerkingen 
tussen publieke, private en maatschappelijke partijen: “… our definition encompasses ‘‘multipartner 
governance,’’ which can include partnerships among the state, the private sector, civil society, and the 
community, as well as joined-up government and hybrid arrangements such as public-private and 
private-social partnerships and co-management regimes …” (Emerson et al., 2012, p. 3).  
 
5.4.1  Een model voor collaborative governance 
Emerson et al. (2012) hebben een model ontwikkeld waarin zij uitwerken hoe een samenwerking 
tussen publiek, private en maatschappelijke partijen kan ontstaan en wat ervoor nodig is om deze 
samenwerking goed te laten werken. Om dit model op te kunnen stellen hebben zij bestaande 
literatuur over collaborative governance en andere overeenkomende concepten uitgebreid 
bestudeerd en vergeleken (Emerson et al., 2012). In figuur 5.2 (p. 47) wordt het model van Emerson 
et al. (2012) weergegeven. 
 

 
20 Er is bewust voor gekozen om collaborative governance niet te vertalen vanuit het Engels vanwege het feit dat geen geschikte vertaling is 
gevonden voor deze term 
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Het model van Emerson et al. (2012) bestaat uit drie dimensies: 1) systeemcontext, 2) het collaborative 
governance regime (CGR) en 3) collectieve dynamiek en collectieve acties21. De systeemcontext vormt 
de omgeving van politieke, sociaal-economische, ecologische en andere invloeden die het CGR 
beïnvloedt en vervolgens ook weer door het CGR wordt beïnvloed. In deze systeemcontext ontstaan 
drivers22. Vier drivers bevorderen het opzetten van een CGR (Emerson et al., 2012): leiderschap, 
motieven om samen te werken, wederzijdse afhankelijkheid en onzekerheid23.  

Leiderschap gaat over de aanwezigheid van iemand die de leiding neemt, deze persoon neemt 
het initiatief en helpt om de benodigde middelen en ondersteuning van de CGR te verzekeren. 
Motieven om samen te werken zijn onder andere interne problemen, tekorten, belangen of 
mogelijkheden of externe crisissituaties, dreigingen of mogelijkheden van organisaties waardoor zij 
willen gaan deelnemen aan een samenwerking. Wederzijdse afhankelijkheid houdt in dat personen en 
organisaties niet in staat zijn om een probleem geheel alleen op te lossen, dit is een belangrijke 
voorwaarde om collectieve actie tot stand te kunnen brengen. De laatste driver is onzekerheid, dit is 
een uitdaging die voornamelijk ontstaat bij complexe maatschappelijke problemen (Emerson et al., 
2012). Dit worden ook wel wicked problems24 genoemd waarbij vele ingewikkelde oorzaak-
gevolgrelaties door elkaar lopen, zodat het probleem zelf en de benodigde oplossing daarvan nooit 
geheel duidelijk zijn (Head & Alford, 2013). Onzekerheid die wicked problems met zich meebrengen 
kunnen ervoor zorgen dat partijen gaan samenwerken om risico’s te laten afnemen, te spreiden of te 
delen (Emerson et al., 2012). Deze vier drivers zijn essentieel om een samenwerking (CGR) succesvol 
te laten ontstaan. Emerson et al. (2012) stellen dat hoe meer drivers aanwezig zijn, hoe groter de kans 
dat een CGR wordt ontwikkeld.  
 
De tweede dimensie, het collaborative governance regime (CGR), is dan het systeem waarin 
samenwerking tussen publieke en private partijen wordt ingezet als handelswijze, beslisorgaan en/of 
werkomgeving (Emerson et al., 2012). Het CGR is dus de daadwerkelijke PPS en zal in het vervolg ook 

 
21 Vertaald vanuit het Engels: 1) systeemcontext = system context; en 3) collectieve dynamiek = collaborative dynamics; en collectieve actie 
= collaborative actions 
22 Er is bewust voor gekozen om drivers niet te vertalen vanuit het Engels vanwege het feit dat geen geschikte vertaling is gevonden voor 
deze term 
23 Vertaald vanuit het Engels: leiderschap = leadership; motieven om samen te werken = consequential incentives; wederzijdse 
afhankelijkheid = interdependence; onzekerheid = uncertainty 
24 Er is bewust voor gekozen om wicked problems niet te vertalen vanuit het Engels, vanwege het feit dat geen geschikte vertaling is gevonden 
voor deze term 

Figuur 5.2: Het model van Emerson et al. (2012, p. 6) voor collaborative governance 
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worden benoemd als PPS25. Het CGR krijgt in eerste instantie vorm en richting door drivers vanuit de 
systeemcontext, vervolgens wordt de verdere ontwikkeling en effectiviteit van het CGR bepaald door 
de derde dimensie, de collectieve dynamiek en collectieve acties (Emerson et al., 2012). 
 
De collectieve dynamiek bestaan uit drie componenten die gezamenlijk de proceskant van de 
samenwerking weergeven waarin bij de betrokken partijen een gezamenlijke theorie ontstaat over 
wat moet worden veranderd en hoe deze verandering kan worden bereikt (Emerson et al., 2012). De 
volgende drie componenten vormen een onderdeel van deze collectieve dynamiek: 1) principiële 
betrokkenheid, 2) gedeelde motivatie en 3) capaciteit voor gedeelde actie26. Principiële betrokkenheid 
houdt in dat de partijen elkaar beter leren kennen en een gedeeld besef creëren over het doel van de 
samenwerking en hoe dit doel kan worden bereikt door de samenwerking. Gedeelde motivatie staat 
voor de relatie die ontstaat tussen de partijen die samenwerken. Capaciteit voor gedeelde actie 
betekent dat de partijen hun capaciteiten combineren om een gezamenlijk doel te kunnen bereiken 
(Emerson et al., 2012). Deze drie componenten ontstaan in deze volgorde. Wanneer de componenten 
zijn ontstaan, ontwikkelt zich een cyclisch proces waarin de componenten elkaar versterken (Emerson 
et al., 2012).  

Ook zorgen deze drie componenten ervoor dat collectieve acties kunnen plaatsvinden: de 
daadwerkelijke handelingen van de samenwerking die zorgen voor resultaten. Vanuit deze collectieve 
dynamiek en collectieve acties ontstaan impacts27, dit zijn de bedoelde (en onbedoelde) veranderingen 
in de systeemcontext. Deze veranderingen dragen als het goed is bij aan het oplossen of verminderen 
van het probleem dat centraal staat in de PPS. Aanpassingen28 kunnen worden gedaan in de 
verschillende dimensies wanneer blijkt dat dit nodig is door de veranderende systeemcontext of om 
de effectiviteit van de PPS te verbeteren (Emerson et al., 2012).  
 
5.4.2  Van voorlichting naar collaborative governance  
Nu het model van Emerson et al. (2012) is uitgelegd, kan worden gekeken naar de mogelijkheid om 
een samenwerking te laten ontstaan naar aanleiding van een voorlichting in de vorm van 
entertainment-education. Vanuit het model van Emerson et al. (2012) komen de drivers naar voren 
als belangrijk onderdeel om een PPS te kunnen laten ontstaan. Daarnaast is ook de collectieve 
dynamiek belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het samenwerkingsproces. In een voorlichting 
aan de hand van entertainment-education kan aandacht worden besteed aan deze onderdelen om zo 
een samenwerking tussen publieke n private partijen te stimuleren.  

Zo kunnen mogelijke drivers die zich bevinden in de context van de doelgroep in de 
voorlichting worden benadrukt. De deelnemers van publieke en private partijen kunnen zo bewust 
worden gemaakt van de drivers die zij hebben om met elkaar te gaan samenwerken. Wanneer deze 
partijen los van elkaar beseffen dat zij elkaar nodig hebben ontstaat de mogelijkheid dat zij via 
bovengenoemde mechanismen gemotiveerd worden om elkaar te gaan opzoeken om het gesprek aan 
te gaan over een potentiële samenwerking.  
 Het lijkt ingewikkelder om een collectieve dynamiek tot stand te brengen in de voorlichting. 
Gedeeltelijk kan een voorlichting wellicht bijdragen aan wederzijds begrip tussen publieke en private 
partijen door in te gaan op verhalen uit de praktijk over werkwijzen van de verschillende partijen. Ook 
kan in de voorlichting in worden gegaan op het gezamenlijke doel dat de publieke en private partijen 
na kunnen gaan streven. Het is echter aan de partijen zelf om het gesprek aan te gaan zodat principiële 
betrokkenheid, gedeelde motivatie en capaciteit voor gedeelde actie zich echt kunnen ontwikkelen en 
versterken. Ook hier is het weer de vraag of de daadwerkelijke gedragsverandering die wordt beoogd, 
het opzetten en inrichten van een PPS, zal optreden. Aan de hand van het rapport van de WRR (2017) 

 
25 Collaborative governance regime (CGR) wordt dus naar het Nederlands vertaald als publiek-private samenwerking (PPS) 
26 Vertaald van uit het Engels: 1) principiële betrokkenheid = principled engagement, 2) gedeelde motivatie = shared motivation en 3) 
capaciteit voor gedeelde actie = capacity for joint action 
27 Er is bewust voor gekozen om impacts niet te vertalen vanuit het Engels, vanwege het feit dat geen geschikte vertaling is gevonden voor 
deze term 
28 Vertaald vanuit het Engels: aanpassingen = adaptations 



 
 55 

kan worden afgevraagd of partijen daadwerkelijk actie zullen gaan ondernemen om elkaar op te 
zoeken wanneer zij weten dat PPS de aanpak van een probleem kan versterken.  
 
Voorlichting in de vorm van entertainment-education lijkt dus te kunnen bijdragen aan het creëren 
van motivatie op niveau van de individuele deelnemers van publieke en private partijen en op het 
niveau van de deelnemende partijen gezamenlijk, namelijk in de vorm van een PPS. Het is echter de 
vraag of deze motivatie daarna succesvol wordt omgezet in gedragsverandering door de deelnemers. 
Als laatste wordt hieronder het geheel aan besproken literatuur in dit hoofdstuk toegepast op de 
specifieke voorlichting van PVO-ON.  
 
 
5.5  Plausibiliteit voorlichting PVO-ON 
In dit onderzoek wordt gefocust op een voorlichting om te voorkomen dat de Wet Damocles door 
burgemeesters moet worden ingezet: ‘Crimineel Verpand’. Om bij het publiek van de voorlichting 
bewustwording te creëren en vervolgens het publiek te overtuigen van het belang van een 
gedragsverandering, maakt PVO-ON gebruik van story-telling. Zij beschrijven dit zelf als het vertellen 
van een verhaal van concrete (waargebeurde) praktijkvoorbeelden over de gevolgen van crimineel 
misbruik van panden en over een mogelijke aanpak om dit te voorkomen. Dit verhaal wordt door PVO-
ON verteld in een voor de doelgroep begrijpelijke taal, aan de hand van foto- of filmmateriaal. 
Bovendien zorgt PVO-ON dat bij deze voorlichting interactie plaatsvindt met het publiek. Deze aanpak 
van PVO-ON laat overeenkomsten met de literatuur zien, maar ook afwijkingen. Gezamenlijk geven 
deze overeenkomsten en afwijkingen een beeld van de plausibiliteit van de verandertheorie van PVO-
ON over de werking van voorlichting.  
 
PVO-ON maakt gebruik van het middel communicatie zoals beschreven door De Ridder en Tummers 
(2019). De inzet van communicatie, namelijk door middel van voorlichting, moet ervoor zorgen dat kan 
worden voorkomen dat een juridische maatregel moet worden op ingezet, namelijk de Wet Damocles 
waarmee een pand kan worden gesloten door de burgemeester.  
 
Het gebruik van story-telling door PVO-ON kan worden vergeleken met het gebruik van narratieve 
evidentie in voorlichting zoals beschreven door Hoeken (2009). PVO-ON probeert de onwenselijkheid 
van een situatie – het sluiten van een pand – te benadrukken. Dit doen zij door een verhaal te vertellen 
dat in tegenstelling staat tot een rechtvaardige wereld, het onderste gedeelte van het model van 
Hoeken (2009) in figuur 5.1 (p. 43). Publieke en private partijen die kunnen worden beschouwd als 
‘goed’ krijgen te maken met nadelige gevolgen wanneer een pand wordt gebruikt voor criminele 
activiteiten. Dit past in het model van Hoeken (2009) om het deelnemende publiek te kunnen 
overtuigen van de onwenselijkheid van een situatie. Criminelen die kunnen worden beschouwd als 
‘slecht’ worden in sommige gevallen opgepakt en in andere gevallen kunnen zij wegkomen, het is dus 
niet duidelijk of zij worden bestraft of beloond. Dit gedeelte komt dus niet helemaal overeen met het 
model van Hoeken (2009). Het is de vraag of dit een probleem is of niet voor de overtuigingskracht van 
de boodschap die PVO-ON wil overbrengen.  

Verder hebben Moyer-Gusé et al. (2012) aangegeven het benoemen van de expliciete 
boodschap het proces om een publiek te overtuigen van een gedragsverandering kan versterken. Ook 
dit gebeurt in de voorlichting van PVO-ON, naast de verhalen over de praktijkvoorbeelden wordt 
benadrukt wat het doel is van het vertellen van deze verhalen. Witte en Allen (2000) omschrijven 
daarnaast ook nog een aantal zaken die het overtuigingsproces kunnen versterken. Zo stellen zij dat 
het gebruik van levendige taal en fotomateriaal en het geven van concrete gedragsaanbevelingen 
helpen om het publiek te overtuigen om een gedragsverandering door te voeren (Witte & Allen, 2000). 
Dit zijn zaken die ook zijn terug te zien in de voorlichting van PVO-ON. Tot zover blijkt de 
verandertheorie van PVO-ON dus plausibel te zijn.  
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Daarnaast is ook besproken hoe voorlichting in de vorm van entertainment-education kan leiden tot 
een gedragsverandering bij de deelnemers. Onder andere is de sociaal cognitieve theorie (SCT) 
besproken. Hierbij kwam naar voren dat motivatie belangrijk is om een gedragsverandering te laten 
plaatsvinden (Bandura, 1986 in Moyer-Gusé, 2008). Verwachtingen over de uitkomsten en 
zelfredzaamheid beïnvloeden dit ontstaan van motivatie. Bandura (2004 in Moyer-Gusé, 2008) 
beschrijft dat deze twee zaken kunnen ontstaan wanneer het publiek zich kan vergelijken met de 
rolmodellen in een verhaal. Dit is in de voorlichting van PVO-ON het geval aangezien gebruik wordt 
gemaakt van praktijkvoorbeelden uit de betreffende beroepssector, namelijk die van (huur)panden.  

Toch kan motivatie niet gelijk worden gesteld aan een daadwerkelijke gedragsverandering. Uit 
de literatuur blijkt dat alleen voorlichting waarschijnlijk niet atijd zal leiden tot een daadwerkelijke 
gedragsverandering (WRR, 2017). Het is dus de vraag of de voorlichting daadwerkelijk 
gedragsverandering tot stand kan brengen zoals het geschetste trans theoretisch model van Prochaska 
et al. (1992) weergeeft. Een voorlichting waarin story-telling wordt gebruikt en waarin interactie een 
belangrijk onderdeel is kunnen helpen om de eerste twee fasen van het model (pre-reflectie en 
reflectie) te doorlopen. Bij de drie laatste fasen (voorbereiding, aanpak en handhaving) is het echter 
voornamelijk aan de individu zelf om een gedragsverandering te laten plaatsvinden en vast te houden. 
Op dit punt is de verandertheorie van PVO-ON dus minder plausibel.  

 
Met betrekking tot PPS is ook een aantal overeenkomsten te vinden tussen de besproken literatuur en 
de voorlichting van PVO-ON. Zo kwam naar voren dat het bespreken van drivers in de voorlichting kan 
bijdragen aan het ontstaan van een PPS naar aanleiding van de voorlichting. De vier benoemde drivers 
worden allemaal belicht in de voorlichting van PVO-ON. Zo wordt met betrekking tot leiderschap 
benoemd dat gemeenten het initiatief kunnen nemen om een PPS op te zetten en in te richten. Ook 
worden motieven om samen te werken benoemd en dat publieke en private partijen afhankelijk zijn 
van elkaar om de aanpak van crimineel gebruik van panden zo goed mogelijk te organiseren. Als laatste 
komt ook in de voorlichting naar voren dat het gaat om een ingewikkeld maatschappelijk probleem, 
wat onzekerheid met zich meebrengt.  
 Naast drivers is ook de collectieve dynamiek van een PPS van belang voor de verdere 
ontwikkeling van de samenwerking. De voorlichting van PVO-ON probeert bij te dragen aan het 
ontstaan van wederzijds begrip tussen de aanwezige publieke en private partijen en in te gaan op het 
gezamenlijke doel dat kan worden nagestreefd in een PPS. Op die manier kunnen zij in een beperkte 
mate al bijdragen aan het ontwikkelen van de collectieve dynamiek. Toch werd eerder al geschetst dat 
het verder aan de partijen zelf is om deze ontwikkeling zelf verder te versterken door met elkaar in 
gesprek te gaan. Het informele gedeelte van de fysieke voorlichtingsbijeenkomsten van PVO-ON 
kunnen hierbij een essentieel onderdeel vormen die aan deze ontwikkeling bij kunnen dragen.  
 
Ook kan kritisch worden gekeken naar de koppeling tussen de besproken literatuur over enterainment-
education en de voorlichting van PVO-ON. Het is namelijk de vraag of de voorlichting van PVO-ON echt 
kan worden gezien als entertainment-education. Vanuit de literatuur is een aantal overeenkomsten 
tussen entertainment-education en ‘Crimineel Verpand’ aangewezen. Toch is het de vraag of de 
voorlichting echt een vorm van vermaak is. Vele voorbeelden van entertainment-education die in de 
literatuur worden gegeven zijn namelijk (fictionele) televisieseries (Moyer-Gusé, 2008; Khalid & 
Ahmed, 2014). Er is voor gekozen om het concept van entertainment-education toch te gebruik 
aangezien deze toch ook overeenkomsten heeft met de voorlichting van PVO-ON.  Deze literatuur over 
entertainment-education heeft geholpen om de verbinding te leggen tussen de beschreven 
overtuigingskracht van narratieven en de vraag of hierdoor ook daadwerkelijk een gedragsverandering 
tot stand kan komen. Op deze manier heeft het gebruik van het concept entertainment-education 
bijgedragen aan het creëren van een zo compleet mogelijk beeld van de plausibiliteit van de 
verandertheorie van PVO-ON. 
 
In deze literatuur review is aan de hand van wetenschappelijke literatuur een beeld gevormd van de 
plausibiliteit van de verwachtingen van PVO-ON over hoe de voorlichting kan bijdragen aan 



 
 57 

gedragsveranderingen bij publieke en private partijen. Deze literatuur heeft voornamelijk betrekking 
op de aannames over verandering in capaciteit en aannames over gedragsverandering uit het model 
van Mayne (2015). Een aantal zaken is in deze literatuur review nog niet naar voren gekomen. Zo is 
onder andere niet behandeld hoe het publiek van de voorlichting kan worden bereikt zodat zij 
daadwerkelijk aansluiten bij de voorlichting. Ook is niet ingegaan op het verschil tussen een digitale en 
fysieke voorlichtingsbijeenkomst. Dit zijn zaken die wel onder andere zijn besproken in de interviews, 
die in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt. 
  



 
 58 

6) Uitvoerbaarheid van de verandertheorie 
 
In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van de verandertheorie van Platform Veilig Ondernemen 
Oost-Nederland (PVO-ON) beoordeeld. Dit houdt in dat praktische kennis en ervaringen uit de praktijk 
worden besproken over de beschikbare economische, technische, politieke, institutionele en/ of 
menselijke bronnen in de context van de voorlichting ‘Crimineel verpand, om erachter te komen of de 
verandertheorie van PVO-ON realistisch is. Hiervoor zijn enkele interviews uitgevoerd met 
betrokkenen van publieke en private partijen, die op de één of andere manier zouden kunnen 
aansluiten bij de voorlichting. Aan de hand van hun verhalen is een beeld gevormd over welke zaken 
de inzet van voorlichting in de praktijk kunnen bevorderen of in de weg kunnen staan.  

In de uitwerking hieronder wordt telkens verwezen naar de respondenten die een uitspraak 
hebben gedaan over de betreffende resultaten. Respondenten 1, 2, 3 en 4 zijn werkzaam bij een 
publieke partij en worden aangeduid met de afkortingen RPu1, RPu2, RPu3 en RPu4. Respondenten 5, 
6, 7, en 8 zijn werkzaam bij een private partij en worden aangeduid met de afkortingen RPr5, RPr6, 
RPr7, RPr8. 
 
 
6.1  De inzet van voorlichting 
Alle respondenten geven aan dat het een goed idee is om voorlichting in te zetten om crimineel gebruik 
van panden te gaan voorkomen (RPu1, RPu2, RPu3, RPu4, RPr5, RPr6, RPr7 en RPr8). Voorlichting kan 
namelijk worden ingezet aan de preventie kant (RPu1, RPu2, RPu3, RPu4). Dat wil zeggen dat 
voorlichting kan worden ingezet om aan de voorkant van het probleem te komen en dat crimineel 
gebruik van panden dus niet alleen wordt aangepakt maar ook kan worden voorkomen. Zo stelt 
respondent 3 (RPu3): 
  

“Ja, je kunt niet altijd achter de feiten aanlopen, je moet een keer naar die voorkant gaan en 
dan denk ik dat voorlichting een hele mooie vorm van preventie is.”  

 
De respondenten die bekend zijn met de voorlichting van PVO-ON waren positief over de manier 
waarop deze voorlichtingen zijn ingericht. Zo geeft een respondent 3 (RPu3) aan dat PVO-ON een 
“grote achterban” heeft en dat PVO-ON goed “de verbinding” weet te leggen tussen publieke en 
private partijen. Respondent 4 (RPu4) geeft aan dat PVO-ON een “deskundige inbreng” heeft bij 
bijeenkomsten die van “toegevoegde waarde” is voor de deelnemers van die overleggen. Bovendien 
gaf respondent 7 (RPr7) aan een aantal jaar geleden een voorlichting te hebben bijgewoond van PVO-
ON waarvan één van de gebruikte voorbeelden nog steeds is blijven hangen bij de respondent. Dit 
geeft al een klein beeld van het effect dat een voorlichting kan hebben.  
 
Daarnaast geven respondenten 7 en 8 (RPr7, RPr8) aan dat criminaliteit zich verplaatst. Ook in het 
interview met respondent 3 (RPu3) komt naar voren dat een “waterbed-effect” kan ontstaan wanneer 
de aanpak op de ene plek goed geregeld is. In het interview met een van deze respondenten is dan 
ook naar voren gekomen dat het daarom ook goed kan zijn om een voorlichting landelijk uit te rollen 
en te benoemen dat criminele “trends” kunnen verschuiven van de ene regio naar de andere.  
 
Ook kwam in een vijftal interviews naar voren dat op dit moment ook al vele andere initiatieven zijn 
ingericht om de aanpak van crimineel gebruik van panden aan te pakken (RPu1, RPu2, RPu4, RPr5, 
RPr7, RPr8). Zo is ook de politie bezig met de aanpak van crimineel gebruik van panden, is er al het 
nodige foldermateriaal beschikbaar en geven ook brancheorganisaties voorlichtingen. Een aantal van 
de respondenten geeft aan dat het daarom belangrijk is om de verbinding te zoeken tussen al deze 
initiatieven (RPu2, RPr7). Respondent 7 (RPr7) geeft aan: 
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“[A]lleen er zijn wel allerlei initiatieven op dit punt ook bezig, dus ik denk dat je met name 
voordeel zou kunnen doen in een beetje begeleiden en centreren van dat soort zaken. Want ik 
geloof dat [PVO-ON] ook wel veel samendoe[t] met CCV, en ik denk dat het vooral belangrijk 
is om een beetje lijn in te brengen, want er zijn eigenlijk allerlei lokale initiatieven, ja, toch met 
hetzelfde thema.” 

 
 
6.2  Mechanismen van voorlichting  
De interviewvragen zijn opgesteld aan de hand van de verandertheorie van PVO-ON, op deze manier 
was het mogelijk om de uitvoerbaarheid van de verandertheorie te beoordelen. Hieronder worden 
dus de mechanismen besproken die naar voren zijn gekomen in de interviews. Zo wordt allereerst 
ingegaan op het bereik van de doelgroep van de voorlichting. Daarna wordt ingegaan op hoe een 
voorlichting volgens de respondenten kan bijdragen aan bewustwording over het crimineel misbruik 
van panden bij de deelnemers en de toename van kennis en inzicht op dit vlak. Verder wordt ingegaan 
op de vraag of een voorlichting kan bijdragen aan een gedragsverandering bij de deelnemers en hoe 
dat dan kan. Als laatste wordt de voorlichting van PVO-ON ‘Crimineel Verpand’ vergeleken met de 
beschreven resultaten.  
 
6.2.1  Bereiken van de doelgroep 
Een grote uitdaging voor het bereiken van de doelgroep die door meerdere respondenten is benoemd, 
ligt in het feit dat de verhuursector vrij slecht georganiseerd is. Verschillende respondenten hebben 
aangegeven of bevestigd in het interview dat in deze sector weinig tot geen regulering plaatsvindt 
(RPu1, RPu2, RPr5, RPr7). De sector is daardoor dus heel erg versplinterd. Het risico hiervan voor 
voorlichting is dat deze doelgroep, een belangrijke doelgroep voor de voorlichting, moeilijk bereikbaar 
is (RPu2, RPr7). Respondent 2 (RPu2) benadrukt dit meerdere keren: 

 
"[D]ie [verhuur]markt is heel erg versnipperd. ... Hoe bereik je zeg maar die mensen, ja, dat is 
heel lastig" 
... 
"Maar wie heeft het nou eigenlijk het meest nodig, ook de kleine verhuurder. Hoe bereik je 
die? Ja, dat is heel lastig… Die zijn niet georganiseerd.” 

 
Daarnaast is in de interviews ook gesproken over welke kennis en informatie de betreffende 
respondent eventueel nog nodig hebben om de aanpak van crimineel gebruik van panden op te pakken 
of te verbeteren. Respondenten van publieke partijen hebben aangegeven over het algemeen goed 
op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en dat zij meestal voor de specifiek informatie die zij nodig 
hebben ook terecht kunnen in hun netwerk. Toch geeft een aantal ook aan dat het geen kwaad kan 
wanneer actuele ontwikkelingen en cases als best practices worden meegenomen in de voorlichting 
waar publieke partijen wat van kunnen leren.  
 In de meeste interviews werd voornamelijk gesproken over voorlichting van private partijen. 
Verschillende respondenten hebben aangegeven dat het belangrijk is om goed na te denken over 
welke doelgroep (binnen de private partijen) je wilt bereiken (RPu1, RPu2, RPu3, RPr5). Zo vertelt 
respondent 1 (RPu1): 
 

“Je moet je ook afvragen denk ik aan de voorkant voor welke doelgroep willen we ons in eerste 
instantie inzetten en waar is de meeste winst te behalen?” 

 
Twee respondenten van private partijen geven bovendien aan dat er ook een groep verhuurpartijen is 
die het niet uitmaakt of zij hun pand aan bonafide huurders of aan criminelen verhuren, zo lang het 
hen maar geld oplevert (RPr5, RPr8). Zo stelt een van deze respondenten: 
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"Maar je hebt ook wel zeg maar, ja, de pandjesbazen en de louche-pandjesbazen, ja, die 
verhuren gewoon, punt." 

 
Toch geven deze twee respondenten ook aan dat er ook een groep verhuurpartijen is die 
hoogstwaarschijnlijk wel kan worden bereikt met een voorlichting. Zo geeft een van de twee 
respondenten aan dat dit bijvoorbeeld de verhuurpartijen zijn die net starten en/of naïef zijn, voor dit 
soort partijen zou een voorlichting volgens de respondent nuttig kunnen zijn. Marktplaats.nl en een 
aantal soortgelijke websites worden door respondenten 2 en 5 (RPu2, RPu5) aangewezen als websites 
waar verhuurders over het algemeen hun pand te huur aanbieden waarbij zij vaak niet goed nadenken 
over een screening of controle van de huurder. Respondent 2 (RPu2) geeft aan dat Marktplaats.nl een 
platform kan zijn waarop potentiële doelgroepen kunnen worden bereikt.  

Daarnaast geeft respondent 7 (RPr7) aan dat het grootste gedeelte van de verhuurpartijen 
bonafide is en graag wil meewerken aan de aanpak van crimineel gebruik van panden. Het is volgens 
hem/haar dan ook belangrijk om de deelnemers van private partijen in de voorlichting ook vanuit dit 
perspectief toe te spreken. Ook respondent 2 (RPu2) benadrukt dat het belangrijk is om juist bonafide 
verhuurpartijen te benaderen.  
 
6.2.2  Bewustwording, kennis en inzicht 
Ook is in de interviews met de respondenten gesproken over de uitvoerbaarheid van de vorm en 
inhoud van de voorlichting van PVO-ON. Er is gekeken of de manier waarop de voorlichting door PVO-
ON is ingericht in de praktijk kan bijdragen aan bewustwording, kennis en inzicht met betrekking tot 
crimineel gebruik van panden bij de deelnemers of dat hierbij nog zaken in de weg kunnen staan.  
 
Met betrekking tot de vorm van voorlichting is een aantal zaken naar voren gekomen in de interviews, 
waaronder het feit  dat de voorlichting het beste werkt wanneer een mix van methoden wordt gebruikt 
(RPu1, RPu3, RPu4, RPr7). Hierbij zou het vertellen van verhalen over voorbeelden centraal kunnen 
worden gesteld. Respondenten 1, 3, 4 en 6 (RPu1, RPu3, RPu4, RPr6) geven aan dat het vertellen van 
een verhaal kan werken aangezien dit tot de verbeelding spreekt bij de deelnemers en dat dit helpt bij 
de bewustwording. Op de vraag wat hij/zij van het idee vindt om in de voorlichting een verhaal over 
waargebeurde voorbeelden te vertellen antwoordt respondent 1 (RPu1): 
 

"Ik denk dat dat tot de verbeelding spreekt ... Soms moet je zoiets abstracts wat dichterbij 
brengen ook, bij de mensen." 

 
Wanneer respondent 4 (RPu4) vertelt over welke zaken een voorlichting interessant kunnen maken 
voor deelnemers geeft hij/zij ook het volgende aan: 
 

"Ja, en wellicht levendige voorbeelden, ... verhalen, die spreken denk ik ook altijd wel aan, hè, 
die maken het beeldend, levendig, waardoor de boodschap denk ik ook beter blijft hangen." 

 
Bovendien kan het gebruik van praktijkvoorbeelden helpen om te benadrukken dat dit iedereen (alle 
verhurende partijen in alle regio’s) kan overkomen door de voorbeelden aan te passen aan en af te 
stemmen op de lokale omstandigheden en gebeurtenissen. Respondenten 3, 4 en 7 (RPu3, RPu4, RPr7) 
geven aan dat (lokale) waargebeurde voorbeelden kunnen helpen om deelnemers van de voorlichting 
te doen beseffen dat dit ook hen kan overkomen. Zo geeft respondent 7 (RPr7) aan: 
 

“Maar je merkt dat dat heel belangrijk is ...  in ieder geval voor makelaars en bemiddelaars 
dat je gewoon ziet van jongens je wordt er daadwerkelijk mee geconfronteerd. ... En dat het 
geen ‘ver-van-m’n-bed-show’ is.” 

 
Bovendien is in een van de andere interviews met een private partij de volgende vraag van een 
respondent van een private partij naar voren gekomen: 
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“Ik vraag me ook überhaupt af hoeveel het voorkomt hier? Maar het zal vaker voorkomen 
überhaupt dan je denkt.” 

 
Een voorlichting kan aan private partijen meer helderheid geven over de mate waarin crimineel 
gebruik van panden voorkomt. Lokale voorbeelden kunnen hierbij benadrukken dat dit ook in de 
omgeving van de deelnemers voorkomt. 

Respondenten 1, 4 en 6 (RPu1, RPu4, RPr6) geven aan dat het ook interessant kan zijn om deze 
voorbeelden af te stemmen op de actualiteit. Een van deze respondenten van een publieke partij 
noemt bijvoorbeeld het meenemen van hoe kan worden omgegaan met voorbereidingshandelingen, 
die nog maar vrij kort onder de Wet Damocles vallen of met de zorgplicht van verhuurpartijen en hoe 
rechters deze situaties kunnen beoordelen. De respondent geeft aan “nieuwsgierig” te zijn naar het 
“strafrechtelijke verloop” bij deze zaken, om zo up-to-date te blijven over deze nieuwe ontwikkelingen.  
 
Daarnaast heeft respondent 7 (RPr7) aangegeven dat hij/zij verwacht dat er geen grote verschillen 
bestaan tussen doelgroepen uit verschillende regio’s in Nederland: “Nou, ik geloof dat het wel 
meevalt.” De respondent geeft aan dat hij/zij eerder verwacht dat er verschillen bestaan tussen de 
verhuurpartijen die verschillende soorten onroerende zaken verhuren (denk aan: woning, 
kantoorpand of schuur): “Maar ik denk dat dat niet zozeer regionaal is, als wel meer het soort 
onroerende zaak.” De respondent heeft ook aangegeven dat het daarom handig kan zijn om 
voorbeelden van crimineel misbruik te geven van verschillende soorten onroerende zaken, omdat hier 
waarschijnlijk de grootste verschillen liggen. 
 
Ook komt in een interview met een respondent van een publieke partij naar voren dat het nog 
belangrijk kan zijn om ook te benadrukken waarom je een bepaald verhaal vertelt, met welk doel, 
zodat duidelijk wordt welke boodschap je wilt overbrengen met de voorlichting. 
 
Naast het vertellen van verhalen over waargebeurde voorbeelden kan het gebruik van objectieve 
cijfers en feiten deze verhalen ondersteunen (RPu1, RPu4). Cijfers kunnen volgens respondent 1 (RPu1) 
namelijk een beeld geven van de omvang, hoe vaak komt iets voor of niet. Het zegt daarentegen niet 
direct iets over de ernst van dat gegeven. Zo lijkt bijvoorbeeld één drugslab misschien niet veel, maar 
deze kan wel voor ernstige schade zorgen en kan het gevaarlijke situaties opleveren. In dit kader geeft 
respondent 1 (RPu1) aan: 
 

“Ik vind cijfers altijd ondersteunend … Ik denk dat ondermijning moet je denk ik voelen, je moet 
voelen wat het probleem is, en ik weet niet of cijfers dat nou precies duiden.” 

 
Het is daarbij van belang dat het verhaal en de cijfers die eventueel ter ondersteuning worden gebruikt 
worden aangepast aan het perspectief van de deelnemers, waar zij zich mee kunnen relativeren (RPu1 
en RPu3). Respondent 3 (RPu3) vertelt over een ervaring:  
 

“Wat ik wel merkte ... bij die voorlichting, rekent [PVO-ON] altijd voor hoeveel vierkante meter, 
hoeveel hennep je daar kwijt kan en wat de jaaropbrengst is. En daar reageren mensen wel 
altijd lacherig op, van nou, ‘oh, weet je, ik heb ook nog wel een lege schuur’, of ‘ik heb ook nog 
wel zoveel vierkante meter’. Maar dat is juist goed, weet je, want dat spreekt aan en dan 
spreekt het ook tot de verbeelding.”  

 
Verder heeft ook een drietal respondenten aangegeven dat het gebruik van filmmateriaal goed kan 
werken (RPu1, RPr7, RPr8). Deze kunnen volgens de respondenten bijvoorbeeld worden ingezet ter 
ondersteuning van de voorbeelden die worden verteld of om de voorlichting voor zoveel mogelijk 
deelnemers interessant te maken. Ook geeft een van de respondenten aan dat losse korte filmpjes 
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handig kunnen zijn zodat iemand deze snel even kan (terug)kijken op het moment dat diegene 
informatie nodig heeft op een bepaald onderdeel. 
  
Bovendien heeft een drietal respondenten benoemd dat het belangrijk is om de voorlichting in te 
richten in een voor de doelgroep begrijpelijke taal (RPu1, RPu3, RPu4). Ook wel “Jip en Janneke-taal” 
genoemd door een van de respondenten. Dit is belangrijk omdat een deel van de deelnemers van 
private partijen waarschijnlijk niet dagelijks bezig is met de inzet van de Wet Damocles en welke 
gevolgen dat kan hebben (RPu1, RPu3).  Respondent 1 (RPu1) vertelt: 
 

"[I]k denk dat we soms wat meer mensen moeten meenemen en dat je het ook vertelt in een 
vorm alsof je er niet dag-dagelijks mee bezig bent." 

 
Zo heeft respondent 1 (RPu1) aangegeven een tijd terug een ICT-gerelateerde voorlichting te hebben 
bijgewoond waarin in “begrijpbare taal” werd uitgelegd hoe ICT kan worden ingezet met betrekking 
tot datagedreven werken. Wanneer in een voorlichting veel vakjargon wordt gebruikt kan dit een 
voorlichting minder interessant maken en ontstaat de kans dat deelnemers (mentaal) afhaken. Een 
voorlichting in een voor de doelgroep begrijpelijke taal is dus belangrijk om de doelgroep zo goed 
mogelijk aan te kunnen spreken.  

Bovendien is het dan wel belangrijk om goed na te denken over of en hoe een voorlichting 
voor alle verschillende soorten verhuurpartijen (en voor publieke partijen) kan worden ingericht. Dit 
is namelijk een breed publiek, waarbij het ene deel van de doelgroep misschien nog weer een andere 
taal spreekt dan het andere deel van de doelgroep (RPu3, RPu4). Respondent 4 (RPu4) geeft aan: 
 

"[A]ls je inderdaad de groep verhuurders of ondernemers of ... iedere doelgroep heeft 
natuurlijk z’n eigen manier waarop iets blijft hangen. Ja, of je [een] overheidsinstelling 
benadert of je benadert een ondernemer, ja, ... een andere taal ... gaat daarmee gepaard 
volgens mij." 

 
Ook is in de interviews ingegaan op het verschil tussen een digitale en een fysieke bijeenkomst. Zo is 
door meerdere respondenten aangegeven dat bij fysieke bijeenkomsten meer interactie mogelijk is en 
meer kans dat deelnemers hun eigen ervaringen gaan delen, zowel tijdens als na de voorlichting (RPu1, 
RPu3, RPu4, RPr7). Respondent 3 (RPu3) vertelt: 
 

"Kijk, fysiek is natuurlijk idealer en dan heb je een hele andere interactie met mensen ... Ik 
denk misschien dat er in online[-voorlichtingen] wat meer deelname is, dat de drempel wat 
minder hoog is om deel te nemen, maar dat informatie uiteindelijk minder goed blijft hangen" 

 
Volgens de respondenten is het echter een nadeel dat deelnemers naar de locatie van de voorlichting 
toe moeten komen. Het aanhaken bij een digitale bijeenkomst is wat dat betreft makkelijker en 
laagdrempeliger (RPu3, RPr7, RPr8). Een digitale bijeenkomst kan zo dus voor een hoger 
deelnemersaantal zorgen (RPu3, RPu4, RPr5, RPr7). Respondent 5 (RPr5) geeft aan: 
 

"Nou, ik denk wel dat de kans op meer animo wel groter is als je het gewoon digitaal doet. En 
ik denk dat het uiteindelijk voor de inhoud niet heel veel uitmaakt." 

 
Echter is aangegeven dat de deelnemers bij een digitale voorlichting  ook wellicht weer makkelijker 
afhaken (RPr6, RPr8). Zowel een fysieke als digitale voorlichtingsbijeenkomst hebben dus allebei voor- 
en nadelen. 
 
Met betrekking tot de inhoud van de voorlichting is in de interviews ook een aantal zaken naar voren 
gekomen waarvan respondenten aangeven dat deze wellicht belangrijk zijn om te bespreken in de 
voorlichting. Zo geeft een viertal respondenten aan dat het belangrijk kan zijn om te laten zien waarom 
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het belangrijk is dat partijen aan de slag gaan met de aanpak en het voorkomen van crimineel gebruik 
van panden en welke verantwoordelijkheid zij op dit vlak hebben (RPu1, RPu2, RPu4, RPr8). Dit kan 
door duidelijk te maken welk belang private verhuurpartijen erbij hebben om hiermee aan de slag te 
gaan. Respondent 4 (RPu4) vertelt: 
 

"Ik denk wel dat, ja, hè, sommigen zullen inderdaad misschien wel gevoelig zijn inderdaad 
voor misschien een moreel aspect. Maar ik denk, nou ja, zeker als je vanuit commerciële 
belangen redeneert, ... wat zijn hun persoonlijke belangen of risico’s of wat heb ik uiteindelijk 
zelf daar voor baat bij, wel een belangrijk onderdeel daarvan is. Ja." 

 
In de interviews zijn meerdere zaken naar voren gekomen waaruit blijkt dat private partijen belang 
hebben bij de aanpak van crimineel gebruik van panden (RPu1, RPu2, RPr5, RPr7, RPr8). Deze zaken 
kunnen in de voorlichting worden belicht om duidelijk te maken aan de deelnemers dat private partijen 
ook een verantwoordelijkheid hebben in de aanpak en het voorkomen van crimineel gebruik van 
panden. Dit kan onder andere door in te gaan op de mogelijke negatieve gevolgen van crimineel 
misbruik van panden, zoals bijvoorbeeld de grote kans op brand. Ook het bespreken van de negatieve 
gevolgen wanneer dit misbruik wordt ontdekt kan hieraan bijdragen, zoals de mogelijkheid dat een 
pand gesloten wordt en de potentiële strafrechtelijke vervolging. Verder hebben respondenten 2 en 5 
(RPu2, RPr5) benoemd dat crimineel gebruik van panden kan leiden tot oneerlijke concurrentie op de 
verhuurmarkt. Criminelen zijn vaak bereid veel geld te betalen voor de huur van een pand, waardoor 
partijen die verhuren aan criminelen makkelijker een goede positie op de verhuurmarkt verwerven 
dan partijen die hun pand verhuren aan ‘goede huurders’. Daarnaast is het volgens een van de 
respondenten van een private partij ook belangrijk om als verhuurpartij bij te dragen aan een veilige 
leefomgeving in de buurt van het pand of de panden die door de betreffende partij wordt/worden 
verhuurd. Ook geeft een respondent van een andere private partij aan dat het voorkomen van 
crimineel misbruik van panden door screening belangrijk is "omdat dat de enige manier is waarop je 
een duurzaam bedrijf kunt hebben".  

Bovendien geeft respondent 2 (RPu2) ook nog aan dat het belangrijk is om van tevoren na te 
denken over de mogelijke bezwaren die de doelgroep van de voorlichting zou kunnen aandragen. Op 
deze manier kan je deze bezwaren meenemen in de voorlichting en deze proberen te ontkrachten 
wanneer deelnemers deze aandragen.  
 
Daarnaast benoemen drie respondenten dat in de voorlichting kan worden ingegaan op hoe crimineel 
misbruik van panden kan worden herkend (RPu2, RPu4, RPr7, RPr8). Wanneer partijen zich bewust zijn 
van de kenmerken is de kans namelijk groter dat zij crimineel misbruik eerder herkennen en dus sneller 
kunnen handelen. Respondent 2 vertelt bijvoorbeeld dat voorlichting op signalen kan bijdragen aan 
het feit dat verhuurpartijen mogelijk crimineel misbruik eerder herkennen en denken: 

 
"[H]é, maar dit klopt niet en ik moet een melding maken of ik moet aan de voorkant afscheid 
nemen van de klant..." 

 
Ook is het dan zeer belangrijk om aan te geven hoe partijen kunnen handelen wanneer zij te maken 
krijgen met (potentiële) criminelen of (mogelijk) crimineel misbruik van een pand. Het geven van een 
handelingsperspectief is volgens respondenten 2, 3 en 4 (RPu2, RPu3, RPu4) belangrijk. Dit kan volgens 
een van de respondenten door lokale telefoonnummers te delen van waar mensen terecht kunnen 
met een melding. In dit geval kan het gebruik van (lokale of regionale) voorbeelden en verhalen een 
rol spelen om dit duidelijk en goed over te brengen.  
 
Bovendien is het volgens een vijftal respondenten belangrijk dat ook wordt besproken hoe crimineel 
gebruik van panden kan worden voorkomen, dus wat, voornamelijk private partijen, kunnen doen om 
te voorkomen dat huurpanden in handen komen van criminelen (RPu2, RPu3, RPr5, RPr6, RPr8). Hierbij 
kan gedacht worden aan een goede screening van de huurder, geen contant geld accepteren, een goed 
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huurcontract opstellen en afspraken maken over huisbezoeken door de pandeigenaar ter controle. 
Respondent 8 (RPu8) vertelt over een ervaring van een voorlichting in het verleden: 
 

"[D]aarom is zo’n voorlichting, vond ik zo’n voorlichting toen wel heel effectief, waarin ze dus 
ook juist zeiden van ja, die woongeschiedenis, het nabellen, het natrekken, het uitnodigen, dat 
zijn allemaal zaken, wat drempels opwerpt waarom mensen dus niet meer gaan reageren. ... 
Daar hebben we dus onze screening ook een beetje op gebaseerd." 

 
Deze zaken die verhuurders kunnen oppakken om crimineel gebruik van panden te voorkomen wordt 
ook wel de zorgplicht van private partijen genoemd. In de interviews met respondenten 3 en 4 (RPu3, 
RPu4) is naar voren gekomen dat het belangrijk kan zijn om partijen hiervan op de hoogte stellen, en 
eventueel ook van het beleid dat de gemeente op dit punt heeft. Een van deze respondenten stelt: 
 

“[D]at kan wel in je Damocles-beleid staan, maar als dat niet breed bekend is bij verhuurders 
zullen ze dat nooit weten, want die gaan niet voordat ze iets gaan verhuren zo’n Damocles-
beleid doorspitten” 

 
Een respondent van een publieke partij geeft met betrekking tot de zorgplicht nog wel aan dat het 
risico bestaat dat verhuurpartijen, wanneer wordt benoemd welke zaken allemaal onder deze 
zorgplicht vallen in het gemeentelijke beleid of in een voorlichting, dit gaan beschouwen als een soort 
checklist: 
 

“Het risico van dit soort voorlichting aan de andere partijen die ik vooral zie is … hebben ze zo 
meteen niet het idee ‘vjiew, ik heb alles gedaan wat u zei, en toch is het me overkomen, dus 
je kan mij niks verwijten.” 

 
Een andere respondent van een publieke partij geeft daarentegen aan dat er toch ook wel een 
bepaalde mate van perspectief moet worden geboden aan private verhuurpartijen: 

 
“Want die [private verhuurpartij] zegt van ja, ... wij willen, wij kunnen misschien wel beter ons 
best doen hè, misschien zijn er dingen die wij niet weten. Dus stel dat wij dat gaan doen en wij 
hebben dat helemaal gedaan, dus wij hebben ons proces helemaal zorgvuldig gelopen en wij 
melden dat netjes, ja, dan ... gaat het pand dicht, nou, soms gaat het ook nog zonder 
aankondiging door de politie. ... [D]us je hebt schade aan je pand dus dat is al één, maar het 
pand gaat dicht dus je hebt ook nog huurderving, en terwijl je eigenlijk juist beter je best hebt 
gedaan...”  

 
Ook een van de respondenten van de private partijen onderschrijft dat het belangrijk is om perspectief 
te bieden met betrekking tot de zorgplicht. Deze respondent geeft aan groot voorstander te zijn van 
het feit dat rekening wordt gehouden met de vraag of de verhuurder zorgvuldig te werk is gegaan 
tijdens het verhuurproces en dus echt slachtoffer is van het criminele misbruik of dat de verhuurder 
zonder na te denken het pand heeft verhuurd. Wanneer private partijen geen perspectief wordt 
geboden kan dit volgens de respondent leiden tot het feit dat private partijen dan zelf gaan proberen 
om het probleem op te lossen, bijvoorbeeld door de criminelen te melden dat de politie wordt 
gewaarschuwd als hij niet binnen een maand vertrokken is. Een respondent van een publieke partijen 
geeft echter aan dat het onwenselijk is dat verhuurpartijen dit soort problemen zelf proberen op te 
lossen. Dit kan er volgens de respondent namelijk voor zorgen dat deze partijen hierdoor in de 
toekomst verder het criminele circuit in worden getrokken. Criminelen blijven deze partijen vaak 
benaderen omdat zij in eerste instantie niet direct naar de politie zijn gestapt. Op deze manier 
faciliteert de verhurende partij dus de criminaliteit en wordt het risico steeds groter dat de 
verhuurpartij strafbaar wordt. Dit kan in de voorlichting worden belicht, zodat private partijen hiervan 
op de hoogte zijn. 
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Als laatste is in de interviews ook besproken of en hoe voorlichting kan bijdragen aan het bij elkaar 
brengen van publieke en private partijen met als doel om een publiek-private samenwerking (PPS) op 
te zetten. Een viertal respondenten geeft aan dat voorlichting kan bijdragen aan het opzetten van een 
PPS (RPu2, RPu4, RPr7, RPr8). Zo kan bijvoorbeeld de voorlichting worden gebruikt om uit te leggen 
hoe een samenwerking zou kunnen worden ingericht (RPr7, RPr8). Ook kan een voorlichting volgens 
twee respondenten bijdragen aan wederzijds begrip tussen de deelnemers van publieke en private 
partijen (RPu2, RPu4). Een van deze respondenten geeft aan waarover onder andere begrip moet 
worden gecreëerd: 

 
“[H]et gaat erom dat je aan de voorkant heel zorgvuldig je werk doet en dat jij oplet van komen 
er signalen dat iemand zeg maar niet thuis geeft en dat je denkt van nou, dit klopt niet 
helemaal. Nou, dat [de verhuurder] signalen herkent en dus dat ie actief ook beheer voert, en 
toezicht houdt op het pand. Dat zijn een aantal concrete dingen die je moet doen. Maar ik kan 
niet, dan nog kan ik niet beloven dat een burgemeester het pand niet sluiten. Kijk, en dat 
begrip moet je ook creëren, dus dat moet je uitleggen ... [De verhuurder heeft] alles goed 
gedaan, zelf gemeld bij de politie en de burgemeester sluit het pand. Waarom? Omdat er 
bijvoorbeeld ook wapens zijn gevonden of omdat er bijvoorbeeld gevaar voor de omgeving is. 
Je kunt het, dat soort dingen wel uitleggen. ... Dat zijn wel afwegingen die ook een 
burgemeester, een gemeente maakt. Dus er spelen veel meer dingen een rol natuurlijk, maar 
als je dat dus uitlegt, ... dan is daar wel begrip voor.” 

 
De respondent geeft hierbij wel aan dat een algemene voorlichting niet genoeg is om dit begrip te 
creëren, maar dat het hiervoor ook belangrijk is dat publieke en private partijen met elkaar in gesprek 
gaan op dit onderwerp. De vraag of een voorlichting volgens de respondenten ook daadwerkelijk kan 
bijdragen aan deze en andere gedragsveranderingen wordt hieronder besproken.  
 
6.2.3  Gedragsverandering  
De respondenten denken wisselend over de mogelijkheid tot gedragsverandering door voorlichting. 
Sommigen geven aan dat gedragsverandering wel te bereiken is met een voorlichting (RPu2, RPu3, 
RPr6, RPr7, RPr8). Een van deze respondenten van een private partij stelt hierover: 
 

"[A]ls makelaar, zit je met dat vastgoed, zit je echt op een sleutelpositie, hè. Die criminelen 
hebben gewoon vastgoed nodig, om wit te wassen, maar ook voor opslag, kwekerijen, bedenk 
het maar, mensenhandel, onderduikadressen. ... En dus als makelaar heb je echt een grote 
kans om ermee in aanraking te komen. En ja, je wilt niet criminaliteit faciliteren, dus op het 
moment dat je duidelijk gewoon voorlichting hebt van zo kan het onder je neus gebeuren, ja, 
dat heeft zeker, dat heeft zeker effect. Daar ben ik echt van overtuigd." 

 
Andere respondenten twijfelen hier wat meer over of geven aan dat dit waarschijnlijk slechts bij 
bepaalde verhuurpartijen zal lukken (RPu1, RPu4, RPr5). Zo geeft een van deze respondenten aan: 
 

"Alleen ik denk wel dat... ik vraag me af of je de cultuur bij bedrijven die dat dus eigenlijk heel 
erg nodig zouden hebben, die ga je daar niet mee veranderen." 

 
Een belangrijke gedragsverandering waar voorlichting een rol bij kan spelen is het omhoog krijgen van 
de meldingsbereidheid van private partijen (RPu2, RPu3, RPu4) en dat zij hun zorgplicht op zich gaan 
nemen (RPu2, RPu3). Uit een tweetal interviews is naar voren gekomen dat het belangrijk is om het 
voor private partijen zo makkelijk en concreet mogelijk te maken (RPu3, RPu4). Wanneer zij voldoende 
concrete tips en handvatten krijgen zou dit ervoor kunnen zorgen dat zij daadwerkelijk meer gaan 
melden volgens respondent 3 (RPu3): 
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"Ja, ligt eraan hoe je die voorlichting inricht. Als je handelingsperspectief geeft en heel 
laagdrempelig bijvoorbeeld een nummer van een wijkagent daar deelt, dan denk ik dat er 
sneller gemeld wordt, dan dat het een algemene voorlichting is." 

 
Respondent 4 (RPu4) vertelt dat het belangrijk is dat naast voorlichting ook aan een aantal 
“randvoorwaarden” nodig is om “die gedragsverandering dan ook daadwerkelijk tot stand te brengen.” 
Hierbij kan gedacht worden aan het feit dat het ook gemakkelijk moet zijn om een melding te kunnen 
doen. Respondenten geven dus aan dat het belangrijk is om het melden zo laagdrempelig en makkelijk 
mogelijk te maken, zodat een grotere kans ontstaat dat mensen ook daadwerkelijk meer gaan melden 
(RPu3, RPu4).  

Uit een interview met een respondent van een private partij is naar voren gekomen dat hij/zij 
terughoudend is bij het melden wanneer hij/zij een vermoeden heeft dat iemand die bij de betreffende 
partij een pand wil huren wellicht criminele doeleinden heeft. In dit soort situaties wordt de huurder 
afgewezen door de betreffende partij en wordt dit in het eigen systeem geregistreerd. Over melden 
bij MMA (Meld Misdaad Anoniem) geeft de respondent aan: 
 

“[I]k heb soms echt geen goed gevoel bij iemand, omdat ik inderdaad denk dat ie verkeerde 
dingen daar gaat doen, maar dat is een gevoel hé, ik heb totaal geen bewijs. ... Dus ja, ... meld 
je dan misdaad? ... Dus dat, die drempel is veel te hoog, om dat te doen.” 

 
Wel geeft de respondent aan dat het belangrijk zou kunnen zijn dat zij wel melding maken van deze 
vermoedens, aangezien de huurder anders wellicht doorgaat naar een andere partij die vervolgens 
misschien wel een pand verhuurt aan deze huurder.  
 
Daarnaast geeft een viertal respondenten aan dat voorlichting belangrijk is om deelnemers weerbaar 
te maken (RPu1, RPu2, RPu3, RPu8). Dit houdt in dat bijvoorbeeld verhuurpartijen weten aan wie zij 
hun pand(en) verhuren en daarnaast ook dat zij ‘nee’ (durven te) zeggen tegen iemand die zij niet 
genoeg vertrouwen naar aanleiding van een screening. Respondent 1 (RPu1) gaat in op de rol van 
voorlichting bij het creëren van weerbaarheid:  
 

“Dus ja, wat is het voordeel, dat mensen hopelijk wat weerbaarder worden in met wie ze wel 
of niet in zee gaan en dat ze een goeie check doen”  

 
Ook respondent 8 (RPr8) gaat in op weerbaarheid van verhuurpartijen en de rol van voorlichting 
hierbij: 
 

“Ja. Het is lullig dat ze bij jou aan de voordeur komen, bij wijze van, hè, of dat ze bij ons hier 
op kantoor komen. Maar door niks te zeggen, dan hou je het systeem intact. En door je 
inderdaad je weerbaar op te stellen, en... Maar ook daarin kenbaar te maken in de voorlichting 
van welke steun je daarin kunt verwachten, hè, laat je eigenlijk ook zien dat er wel meer 
mogelijkheden zijn dan ‘ja’ te zeggen. 

 
Over de mogelijkheden om daadwerkelijk een PPS in te richten zijn de meeste respondenten van 
publieke partijen voorzichtig (RPu1, RPu3, RPu4). Een van deze respondenten vertelt hierover het 
volgende: 
 

"[M]aar beide partijen [zowel publiek als privaat] zijn daar nog heel terughoudend ... omdat 
je toch ook wel andere belangen dient hè ... En ik zie ook niet in de toekomst dat dat soort 
partijen, niet snel in de toekomst, ook actief deel gaan nemen aan zo’n netwerk." 
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Een andere respondent van een publieke partij geeft aan: 
 

"Ik vind hem altijd een beetje moeilijk als je ze echt als een samenwerkingspartner ziet, even 
los van het feit dat je ze natuurlijk wel als een belangrijke bron moet zien en aan wie je ook 
een verantwoordelijkheid hebt om ook dingen terug te koppelen ... ik denk dat er zeker wel 
kansen zijn, maar je moet wel goed nadenken over met wie je dat dan doet en hoe." 

 
Daarnaast geven respondenten 2, 4 en 8 (RPu2, RPu4, RPr8) aan dat een voorlichting wel zou kunnen 
bijdragen aan het in verbinding brengen van publieke en private partijen. Zo kunnen zij na de 
voorlichting het gesprek met elkaar kunnen aangaan over hoe zij eventueel kunnen gaan 
samenwerken.  

Het is volgens respondent 2 (RPu2) belangrijk dat private partijen perspectief hebben wanneer 
zij actief bezig gaan met het voorkomen van crimineel gebruik van panden. Het is belangrijk dat 
publieke partijen en private partijen met elkaar in gesprek gaan zodat zij afspraken kunnen maken over 
wat zij elkaar te bieden hebben in de aanpak van crimineel gebruik van panden.  

 
Ook is naar voren gekomen dat een samenwerking met woningcorporaties al wel loopt aangezien 
sommige woningcorporaties zijn aangesloten bij hennepconvenanten (RPu1, RPu2, RPu4, RPr7, RPr8). 
Een van de respondenten van een publieke partij geeft aan dat de “publiekgerichte functie in de 
woningmarkt” van woningcorporaties hierin een “specifieke positie” geeft, en dat het de vraag is of je 
zover kan gaan in een samenwerking met andere private partijen.  

Een respondent van een private partij geeft daarentegen aan dat het belangrijk is dat de 
woningcorporaties en andere verhuurpartijen hetzelfde worden behandeld in soortgelijke 
omstandigheden en dat de burgemeester voor panden van beide soorten partijen dezelfde afwegingen 
maakt. De respondent heeft ervaren dat woningcorporaties en andere verhuurpartijen niet altijd gelijk 
worden behandeld. Bij woningcorporaties wordt volgens de respondent ondanks het feit dat het een 
maatregel is in het kader van openbare orde en veiligheid wel rekening gehouden met (de situatie van) 
de verhuurder en bij private partijen niet. De verhuurpartij voelt zich dubbel gestraft: eerst met het 
feit dat hij slachtoffer wordt van een onbetrouwbare huurder en vervolgens door de burgemeester die 
het pand sluit zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden, terwijl hij/zij dat bij 
woningcorporaties wel lijkt te doen. Dit werkt niet bevorderend om private verhuurpartijen te 
motiveren om crimineel gebruik te melden. Gelijke behandeling van woningcorporaties en andere 
verhuurpartijen is volgens deze respondent dus belangrijk.  
 
In de interviews met respondenten 2 en 4 (RPu2, RPu4) is naar voren gekomen wat er naast een 
eenmalige voorlichting eventueel nog meer nodig kan zijn om gedragsverandering te bewerkstelligen. 
Zo geeft respondent 2 (RPu2) aan dat het ook belangrijk is om één-op-één gesprekken te voeren met 
partijen in de verhuursector, zodat zij zich individueel aangesproken gaan voelen op hun 
verantwoordelijkheid.  

 
“[D]e individuele makelaar kijkt niet in de spiegel van hé. ‘Maar hoe heb ik eigenlijk m’n eigen 
proces ingericht? En wat kan ik zelf verbeteren?’ En dat krijg je wel als je in klein verband zeg 
maar om tafel zit...” 

 
Daarnaast geeft respondent 4 (RPu4) aan dat het geen kwaad kan om een voorlichting eens in de 
zoveel tijd te herhalen.  
 

“[M]aar je merkt ook wel van dat, nou ja, van zo’n voorlichting ook het één en ander wel weer 
wegdaald. Dus ja, een herhaling is op zich natuurlijk ook nooit weg.” 

 
Respondent 5 (RPr5) stelt echter dat regulering wellicht nog belangrijker is dan voorlichting om een 
verandering teweeg te kunnen brengen, aangezien op deze manier het gedrag van verhuurders kan 
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worden aangepakt die zich ervan bewust zijn dat zij aan criminelen verhuren en dit blijven doen omdat 
dit hun geld oplevert. Ook respondent 7 (RPr7) geeft aan dat regulering hem/haar belangrijk lijkt, zodat 
eisen kunnen worden gesteld aan de verhuur van panden. Uit het interview met respondent 2 (RPu2) 
is gebleken dat op het niveau van de nationale overheid ook al wordt nagedacht over een eventuele 
regulering van de verhuursector en over de mogelijkheid om normen op te stellen voor goed 
verhuurderschap.  
 
Een laatste uitdaging die naar voren kan komen bij het inzetten van voorlichting en de vraag of dit 
daadwerkelijk gedragsverandering teweegbrengt, is het vaststellen van een oorzaak-gevolgrelatie. 
Respondent 3 heeft aangegeven dat het lastig zal zijn om vast te stellen of voorlichting daadwerkelijk 
heeft bijgedragen aan een gedragsverandering bij de deelnemers. Het feit dat voorlichting deels een 
preventieve kant heeft maakt het volgens respondent 3 (RPu3) lastig om een oorzaak-gevolgrelatie 
vast te stellen: “Wat je voorkomt kun je niet meten ... dat is het nadeel van preventie.” 
 
Respondenten 1, 3, 7 (RPu1, RPu3, RPr7) geven aan dat het belangrijk is om te blijven proberen, te 
“pionieren”, ook al het niet bekend of iets wel of niet werkt. Daarnaast is het volgens respondent 3 
belangrijk om de voorlichting te blijven evalueren bij de deelnemers zodat toch in een bepaalde mate 
duidelijk kan worden of de voorlichting het gewenste effect heeft bereikt.  
 
 
6.3  Uitvoerbaarheid voorlichting PVO-ON 
In dit onderzoek is gefocust op een voorlichting om te voorkomen dat de Wet Damocles door 
burgemeesters moet worden ingezet: ‘Crimineel Verpand’. De aanpak van PVO-ON die is geschetst in 
de reconstructie van de verandertheorie in hoofdstuk 4 is besproken met de respondenten. Aan de 
hand van deze interviews kan de uitvoerbaarheid van de verandertheorie van PVO-ON over de werking 
van voorlichting worden beoordeeld.  
 
Allereerst is besproken hoe respondenten denken over de inzet van voorlichting door PVO-ON. De 
respondenten zijn, net als PVO-ON, positief over het idee om voorlichting in te zetten. Voorlichting is 
namelijk een preventief middel dat kan worden ingezet in de strijd tegen crimineel gebruik van 
panden. Om te voorkomen dat dit probleem zich vervolgens verplaatst en dus een waterbed-effect 
ontstaat wordt ook aangegeven dat het landelijk uitrollen van de voorlichting een goed idee is. Het is 
wel belangrijk om verbinding te zoeken met de middelen die al zijn opgericht op dit onderwerp. 
 
Met betrekking tot het bereik van de voorlichting heeft een aantal respondenten aangegeven dat zij 
complicaties verwachten. PVO-ON wil door middel van getrapte communicatie een brede doelgroep 
bereiken. Dit betekent dat zij de aankondiging van de voorlichting uitzetten in hun netwerk en aan hun 
netwerk vragen deze verder te verspreiden. De doelgroep die zij willen bereiken zijn medewerkers van 
zowel publiek als private partijen die zich bezighouden met (huur)panden. Een eerste uitdaging die 
door de respondenten op dit vlak is aangedragen is de slechte organisatie van verhuurpartijen. Dit kan 
het ingewikkelder maken om de boodschap onder een groot gedeelte van deze doelgroep te 
verspreiden. Ook de getrapte communicatie zou weg kunnen vallen, aangezien het de vraag is in 
hoeverre verhuurpartijen met elkaar in contact staan.  

Respondenten van publieke partijen hebben aangegeven dat zij over het algemeen wel goed 
op de hoogte zijn. Bovendien spreken enkele respondenten uit dat een netwerkbijeenkomst wellicht 
meer passend is om deze kennis up-to-date te houden. Zij geven wel aan dat in de voorlichting kan 
worden ingegaan op actuele ontwikkelingen, maar het blijft dan wel de vraag of de medewerkers van 
publieke partijen zich aangesproken voelen om aan te sluiten bij de voorlichting. Met betrekking tot 
het bereik is er in de praktijk dus een aantal uitdagingen te herkennen die de uitvoerbaarheid van de 
verandertheorie op negatieve wijze kunnen beïnvloeden. 
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Ook is gesproken over hoe voorlichting kan werken en over de vraag of hierbij het gebruik van verhalen 
waarin waargebeurde voorbeelden worden belicht realistisch is in de context waar de voorlichting 
uiteindelijk zal worden ingezet. PVO-ON wil namelijk gebruik gaan maken van story-telling in de 
voorlichting. Respondenten hebben aangegeven dat zij denken dat dit tot de verbeelding spreekt en 
helpt bij de bewustwording over het probleem. Daarnaast geeft een enkele respondent aan dat dit kan 
zorgen dat de boodschap beter blijft hangen. Uit de interviews is gebleken dat lokale voorbeelden en 
voorbeelden over actuele ontwikkelingen, net zoals PVO-ON verwacht, goed zullen aansluiten op de 
behoeften van de doelgroep. Ook is tijdens een van de interviews aangegeven dat het handig kan zijn 
om voorbeelden te geven van crimineel misbruik van verschillende soorten onroerende zaken, omdat 
op dit vlak waarschijnlijk de grootste verschillen liggen tussen verhuurpartijen. Daarnaast hebben 
enkele respondenten benoemd dat het gebruik van filmmateriaal de voorbeelden die worden 
genoemd kunnen ondersteunen. Een andere overeenkomst tussen de verwachtingen van PVO-ON en 
het verhaal van de respondenten is dat zij beide aangeven dat het belangrijk is om het verhaal in de 
voorlichting te vertellen in een voor de doelgroep begrijpelijke taal. Dit kan een uitdaging zijn gezien 
de brede doelgroep die PVO-ON wil bereiken met de voorlichting. PVO-ON heeft ook aangegeven de 
voorlichting in de toekomst graag weer fysiek te willen organiseren in plaats van digitaal. Dit heeft te 
maken met de mate van interactie die mogelijk is bij een fysieke voorlichtingsbijeenkomst. Ook een 
aantal respondenten heeft dit voordeel opgemerkt. Toch waren er ook respondenten die nadelen 
zagen bij een fysieke voorlichting, en respondenten die voordelen hebben aangedragen voor een 
digitale voorlichting.  
 Daarnaast lijken de zaken die PVO-ON in de inhoud van de voorlichting wil meenemen 
realistisch te zijn, aangezien deze ook overeenkomen met de verhalen van de respondenten. Ook de 
respondenten benoemen dat het belangrijk is om in te gaan op de gevolgen van crimineel gebruik van 
panden, zodat partijen beseffen welk belang zij hebben om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast is 
er nog een aantal (private) andere belangen besproken die kunnen worden benoemd in de voorlichting 
om duidelijk te maken aan private partijen waarom het belangrijk is dat zij helpen om dit probleem 
aan te pakken. Ook is het volgens de respondenten belangrijk dat deelnemers van private partijen 
criminelen en criminele activiteiten leren herkennen en dat zij vervolgens weten hoe zij kunnen 
handelen als zij crimineel gebruik ontdekken. De vorm en inhoud van de voorlichting zoals PVO-ON 
deze had bedacht lijkt dus realistisch te zijn.  
 
Vervolgens is in de interviews ook ingegaan op de mogelijke gedragsverandering van deelnemers van 
de voorlichting. PVO-ON verwacht dat wanneer partijen voldoende kennis en inzicht hebben opgedaan 
in de voorlichting, dit zal leiden tot een verandering van gedrag. De respondenten hebben hier 
wisselend op gereageerd. De meeste respondenten verwachten dat een gedragsverandering wel 
mogelijk is. Een aantal respondenten heeft echter aangegeven dat het de vraag is in hoeverre alle 
private partijen bereid zijn naar aanleiding van een voorlichting hun gedrag te veranderen. Toch wordt 
door hen ook aangegeven dat in ieder geval een deel hiertoe wel bereid zal zijn. Verder is aangegeven 
dat het belangrijk is dat handelingsperspectief wordt geboden aan de deelnemers en dat bepaalde 
randvoorwaarden goed geregeld zijn.  
 De gedragsverandering die PVO-ON hoopt te bereiken is het omhoog krijgen van de 
meldingsbereidheid en de inzet van een professioneel onderbuikgevoel. Het omhoog krijgen van de 
meldingsbereidheid is ook expliciet benoemd in de interviews. Daarnaast is in de interviews gesproken 
over het weerbaarder krijgen van private partijen, dit kan gedeeltelijk gelijk worden gesteld aan het 
professionele onderbuikgevoel. Beide gaan erover dat partijen ‘nee’ zeggen wanneer ze iemand niet 
vertrouwen en dat zij hun pand dus niet verhuren aan deze persoon. Ook de door PVO-ON 
veronderstelde gedragsverandering lijkt dus realistisch, aangezien ook deze grotendeels overeenkomt 
met de verhalen van de respondenten uit de praktijk.  
 
Een paar respondenten hebben nog benoemd dat er wellicht opvolging nodig is na de voorlichting. 
Deze opvolging kan helpen om de kans te vergroten dat een gedragsverandering wordt bereikt door 
voorlichting. Een van de respondenten heeft net als PVO-ON aangegeven dat eens in de zoveel tijd een 
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herhaling van de voorlichting goed kan zijn om partijen weer alert te maken. Een andere respondent 
heeft daarnaast ook nog aangegeven dat het belangrijk is om ook individuele gesprekken op te zetten 
tussen publieke en private partijen.  
 
PVO-ON hoopt  ook  met de voorlichting bij te kunnen dragen aan het in gesprek brengen van publieke 
en private partijen. Bovendien willen zij in de voorlichting ingaan op hoe kan worden samengewerkt 
tussen deze partijen. Als laatste is in de interviews dus ook gesproken over de mogelijkheid om naar 
aanleiding van de voorlichting een PPS op te zetten. Volgens respondenten kan in een voorlichting 
besproken worden hoe een samenwerking kan worden ingericht en kan voorlichting bijdragen aan 
wederzijdse begrip tussen de publieke en private partijen. Ook is door een aantal respondenten 
bevestigd dat een voorlichting publieke en private partijen in gesprek kan brengen. Bovendien is uit 
de interviews gebleken dat partijen zich inderdaad niet altijd een voorstelling kunnen maken van hoe 
publieke en private  partijen op dit onderwerp kunnen samenwerken, dit zou nog een uitdaging 
kunnen vormen voor de uitvoerbaarheid van de verandertheorie PVO-ON.  
 
In de interviews zijn dus wel enkele uitdagingen naar voren gekomen die de uitvoerbaarheid van de 
verandertheorie in de weg kunnen staan. Over het algemeen waren respondenten echter positief over 
de inzet van voorlichting waarin het vertellen van een verhaal over waargebeurde voorbeelden 
centraal staat. De inzet van een voorlichting om crimineel gebruik van panden en de inzet van de Wet 
Damocles te voorkomen lijkt dus realistisch te zijn in de betreffende context. Het is echter wel de vraag 
in hoeverre in de toekomst kan worden beoordeeld of voorlichting hier inderdaad aan bij heeft 
gedragen aangezien oorzaak-gevolgrelaties bij preventie lastig zijn waar te nemen.   
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7) Conclusie en discussie 
 
In dit laatste hoofdstuk wordt allereerst de hoofdvraag beantwoord. Dit antwoord vormt de conclusie 
van dit onderzoek. In de discussie wordt vervolgens op kritische wijze gekeken naar de uitkomsten van 
dit onderzoek en naar het onderzoeksproces. Op deze manier wordt in dit hoofdstuk een beeld 
gevormd van hoe dit onderzoek kan bijdragen aan zowel de wetenschap als de praktijk.  
 
 
7.1  Conclusie 
De hoofdvraag van dit onderzoek is: Hoe kunnen de verwachtingen van PVO-ON over hoe voorlichting 
bijdraagt aan het voorkomen van de inzet van de Wet Damocles (art. 13b OW) door burgemeesters 
worden beoordeeld aan de hand van bestaande wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen? Om 
deze hoofdvraag te beantwoorden worden de verwachtingen van PVO-ON kort herhaald. Vervolgens 
wordt besproken hoe deze verwachtingen aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen 
worden beoordeeld.  
 
PVO-ON wil met de voorlichting ‘Crimineel Verpand’ bewustwording, kennis en inzicht creëren met 
betrekking tot crimineel gebruik van panden en de negatieve gevolgen hiervan. De doelgroep van deze 
voorlichting zijn zowel publieke als private partijen die zich bezighouden met (huur)panden. Het is 
uiteindelijk de bedoeling dat de voorlichting de deelnemers van zowel publieke als private partijen aan 
het nadenken zet over hoe zij zich nu bezighouden met crimineel gebruik van panden en hoe zij dat 
eventueel kunnen verbeteren en hierin kunnen samenwerken met elkaar. PVO-ON verwacht dat bij de 
deelnemers van de voorlichting een gedragsverandering ontstaat door de nieuwe kennis, inzichten en 
handelingsperspectieven die zij opdoen in de voorlichting. Daarnaast verwacht PVO-ON dat een 
voorlichting ook bij kan dragen aan de ontwikkeling van wederzijds begrip en het starten van een 
gesprek over de mogelijkheden voor een samenwerking tussen publieke en private partijen.  
 
De bestudeerde wetenschappelijke literatuur laat zien dat het plausibel is dat de inzet van voorlichting 
inderdaad bijdraagt aan hetgeen PVO-ON voor ogen heeft: bewustwording, kennis en inzicht creëren 
bij publieke en private partijen (om crimineel gebruik van panden en de inzet van de Wet Damocles te 
voorkomen). Voorlichting kan worden ingezet als middel om mensen te overtuigen en motiveren een 
bepaalde gedragsverandering door te gaan voeren. Ook het centraal stellen van een verhaal lijkt een 
geschikte methode te zijn om voor te lichten. Verhalen kunnen namelijk ervoor zorgen dat mensen 
zich ‘verliezen’ in het verhaal, waardoor zij minder kritisch worden en daardoor makkelijker kunnen 
worden overtuigd. Daarnaast worden nog een aantal andere zaken genoemd die het 
overtuigingsproces verder kunnen versterken, waaronder het benadrukken van de achterliggende 
boodschap van een verhaal, het gebruiken van levendige taal en fotomateriaal en het doen van 
concrete gedragsaanbevelingen die haalbaar zijn. Wetenschappelijke literatuur toont dus aan dat het 
creëren van bewustwording, kennis en inzicht aan de hand van een voorlichting waarin verhalen 
centraal staan plausibel is.  

Ook de besproken praktijkervaringen in de interviews geven een positief beeld over de 
uitvoerbaarheid van de vorm en de inhoud van voorlichting zoals PVO-ON die voor ogen heeft. Uit de 
interviews blijkt dat het vertellen van een verhaal waarin waargebeurde voorbeelden worden belicht 
tot de verbeelding van de deelnemers spreekt waardoor de boodschap beter over komt. Voornamelijk 
lokale en actuele voorbeelden werken goed omdat deze helpen de nabijheid van criminaliteit te 
benadrukken en actuele ontwikkelingen schetsen waar partijen nog niet van op de hoogte zijn. Ook 
blijkt dat het belangrijk is dat de voorlichting wordt gegeven in een voor zowel publieke als private 
partijen begrijpelijke taal en dat ook ondersteund gebruik van cijfers aansluiten op het perspectief van 
de doelgroep, zodat deze aansluiten op de huidige kennis van zaken van de doelgroep. Op deze manier 
wordt voorkomen dat bepaalde deelnemers zich niet (voldoende) aangesproken voelen. In de 
interviews worden ook een aantal suggesties genoemd met betrekking tot de inhoud van de 
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voorlichting. Zo kan onder andere worden besproken welke belangen (private) partijen hebben om 
aan de slag te gaan met de aanpak van en het voorkomen van crimineel misbruik van panden. Ook kan 
worden uitgelegd hoe crimineel gebruik kan worden herkend en handelingsperspectief worden 
gegeven van hoe partijen hier vervolgens mee om moeten gaan. Daarnaast is het ook nog belangrijk 
om aan te geven hoe private verhuurpartijen kunnen voorkomen dat zij in zee gaan met criminelen. 
Deze suggesties met betrekking tot de inhoud komen overeen met de ideeën van PVO-ON. Uit de 
praktijkervaringen die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen blijkt dus dat het realistisch is dat een 
voorlichting zoals PVO-ON deze wil inrichten bijdraagt aan bewustwording, kennis en inzicht.  

Veel van deze bovenstaande zaken komen al terug in de voorlichting ‘Crimineel Verpand’ van 
PVO-ON. De conclusie is dus dat de wetenschappelijke literatuur en de besproken praktijkervaringen 
in de interviews leiden tot een positieve beoordeling van het gedeelte van de verandertheorie van 
PVO-ON dat betrekking heeft op de verandering in capaciteiten (kennis, vaardigheden, mogelijkheden 
of houding) van de deelnemers. 
 
Daarnaast blijkt uit de bestudeerde wetenschappelijke literatuur dat niet met zekerheid kan worden 
gezegd of voorlichting ook daadwerkelijk bijdraagt aan een gedragsverandering bij de deelnemers. 
Voorlichting kan bijdragen in de beginfase van gedragsverandering door deelnemers bewust te maken 
van het problematische gedrag en te laten nadenken over een potentiële gedragsverandering. Het is 
daarna echter aan het individu zelf om daadwerkelijk de informatie uit de voorlichting in de praktijk te 
gaan inzetten en een gedragsverandering door te gaan voeren. De opvolging van voorlichting die in de 
verandertheorie van PVO-ON wordt benoemd is het eens in de zoveel tijd herhalen van de voorlichting. 
Aan de hand van de besproken wetenschappelijke literatuur kan worden verwacht dat voorlichting 
alleen ontoereikend is om een daadwerkelijke gedragsverandering te bewerkstelligen. 

De besproken praktijkervaringen met betrekking tot gedragsverandering zijn verschillend. In 
de interviews is naar voren gekomen dat in ieder geval bij een gedeelte van de deelnemers 
hoogstwaarschijnlijk wel een gedragsverandering kan worden bereikt. Het omhooggaan van de 
meldingsbereidheid en de weerbaarheid van mensen zijn in de interviews aangewezen als mogelijke 
gedragsveranderingen. De praktijkervaringen laten dus zien dat een gedragsverandering door 
voorlichting, in ieder geval bij bepaalde groepen, realistisch lijkt te zijn.  

De wetenschappelijke literatuur en de praktijkervaringen bieden een ongelijke beoordeling 
over de potentiële gedragsverandering die door voorlichting kan worden bereikt. Voornamelijk de 
wetenschappelijke literatuur biedt een kritisch perspectief op de verandertheorie van PVO-ON met 
betrekking tot de gedragsverandering. Met betrekking tot gedragsverandering is dus de conclusie dat 
de verwachtingen van PVO-ON niet geheel overeenkomen met de wetenschappelijke literatuur. De 
besproken praktijkervaringen in de interviews laten echter wel overeenkomsten zien met de 
verwachtingen van PVO-ON en zijn positief over de mogelijkheid om gedragsverandering te kunnen 
bewerkstelligen met voorlichting. Op dit deel van de verandertheorie wijken wetenschappelijke 
literatuur en praktijkervaringen dus van elkaar af.  

 
Ook is aan de hand van wetenschappelijke literatuur gekeken of en hoe voorlichting bijdraagt aan de 
ontwikkeling van een publiek-private samenwerking (PPS). Voorlichting lijkt in een bepaalde mate bij 
te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een samenwerking. Een voorlichting kan een aantal 
basiszaken benoemen die het opzetten van een PPS bevorderen, hierbij kan onder andere gedacht 
worden aan motieven om samen te werken en wederzijdse afhankelijkheid. Ook kan voorlichting 
ervoor zorgen dat partijen elkaar beter leren kennen en begrijpen en dat zij een gedeeld besef creëren 
over het doel van een samenwerking en hoe dit kan worden bereikt. De wetenschappelijke literatuur 
toont dat voorlichting kan bijdragen aan een aantal randvoorwaarden die nodig zijn om een PPS op te 
zetten, verder is het aan de partijen zelf om hier verder energie en moeite in te gaan steken. Het lijkt 
dus in beperkte mate plausibel te zijn dat enkel voorlichting bijdraagt aan het opzetten van een PPS.  
 Daarnaast is de conclusie uit de interviews dat een voorlichting bijdraagt aan het ontwikkelen 
van een PPS. In de interviews is een aantal suggesties gegeven welke zaken in een voorlichting kunnen 
worden besproken die helpen bij deze ontwikkeling: hoe een PPS eruit ziet en praktische handvatten 
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om deze PPS te organiseren. Ook blijkt uit de interviews dat een voorlichting bijdraagt aan het creëren 
van wederzijds begrip tussen de publieke en private partijen. In de interviews is ook aangegeven dat 
partijen voorzichtig en terughoudend zijn met betrekking tot het opzetten van een samenwerking 
tussen de publieke en private partijen. Het opzetten van een PPS (naast voorlichting) wordt echter wel 
belangrijk geacht voor de aanpak van crimineel gebruik van panden. De interviews laten dus zien dat 
de verwachting van PVO-ON om met ‘Crimineel Verpand’ bij te kunnen dragen aan een PPS in beperkte 
mate realistisch is. 

Met betrekking tot samenwerking tussen publieke en private partijen kan dus worden 
geconcludeerd dat de verwachtingen van PVO-ON niet op alle vlakken overeenkomen met de 
wetenschappelijke literatuur en de besproken praktijkervaringen in de interviews. Ook in dit geval is 
het de vraag of de verwachtingen van PVO-ON daadwerkelijk uit zullen komen, maar het is niet 
onmogelijk.  
 
Als laatste is het van belang om nog een drietal korte conclusies te benoemen die ook van belang zijn 
voor de beoordeling van de verandertheorie van PVO-ON. Allereerst is een belangrijke uitdaging die 
naar voren gekomen is uit de besproken praktijkervaringen het bereiken van de doelgroep die PVO-
ON graag wil bereiken. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat de private partijen in de verhuursector 
wellicht lastig te bereiken zijn omdat zij niet of nauwelijks georganiseerd zijn. Dit vormt dus een risico 
voor de uitvoerbaarheid van de verandertheorie. Wanneer het bereik van de voorlichting namelijk laag 
is komt ook de rest van de verandertheorie in gevaar aangezien het effect van de voorlichting kleiner 
zal zijn of niet zal optreden.  
 Een tweede punt is dat is aangegeven dat al vele andere middelen bestaan om crimineel 
gebruik van panden aan te pakken en te voorkomen, waaronder foldermateriaal en andere 
voorlichtingen vanuit andere partijen. Deze andere middelen kunnen vallen onder de externe 
invloeden die ook bijdragen aan het voorkomen van crimineel gebruik van panden en de inzet van de 
Wet Damocles. Naast de voorlichting kunnen dus ook deze andere externe invloeden bijdragen aan 
verandering in de capaciteiten en in het gedrag van mensen. 
 Het derde en laatste punt is dat een onbedoeld gevolg zou kunnen zijn dat private partijen de 
kennis en inzichten die zij hebben opgedaan in de voorlichting gaan inzetten als een soort checklist. 
Dit houdt in dat partijen wellicht een lijst gaan afvinken van alle gegeven tips en vervolgens verwachten 
dat hun pand niet meer zal worden gesloten door de burgemeester. Publieke partijen kunnen echter 
niet voor een volle honderd procent beloven dat zij nooit een pand zullen sluiten als aan ‘alle’ 
voorwaarden is voldaan. Dit komt omdat situaties van elkaar verschillen waardoor in elke situatie 
andere afwegingen moeten worden gemaakt. Het is belangrijk om dit te bespreken in de voorlichting 
om te voorkomen dat hierover onbegrip ontstaat tussen publieke en private partijen in plaats van 
wederzijds begrip. Het feit dat partijen naar aanleiding van de voorlichting een lijst gaan afvinken zou 
dus een onbedoeld gevolg kunnen zijn van deze voorlichting, aangezien dit voor hen dus geen volledige 
garantie vormt dat hun pand niet zal worden gesloten.  
 
 
7.2  Discussie 
PVO-ON zit dus zeker op de goede weg met de voorlichting zoals zij deze nu hebben ingericht. In deze 
discussie zal een kritische reflectie worden geboden op de uitkomsten van dit onderzoek door middel 
van bestaande wetenschappelijke literatuur. Hieruit worden een aantal suggesties voor 
vervolgonderzoek afgeleid. Ook wordt nog kritisch gekeken naar het onderzoeksproces van dit 
onderzoek. Als laatste worden een aantal aanbevelingen gedaan aan PVO-ON hoe zij in de toekomst 
hun voorlichting kunnen aanpassen en verbeteren.  
 
7.2.1  Kritische reflectie op de uitkomsten 
Inzet van voorlichting 
PVO-ON wil met de voorlichting graag een gedragsverandering bereiken bij de deelnemers van zowel 
publieke als private partijen die zich in hun werk bezighouden met (huur)panden. De onderzochte 
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praktijkervaringen in dit onderzoek laten zien dat gedragsverandering bij een bepaald gedeelte van de 
doelgroep mogelijk kan zijn. In de interviews van dit onderzoek is namelijk aangegeven dat voorlichting 
kan bijdragen aan de toename van de meldingsbereidheid en de weerbaarheid van de deelnemers. 
Aan de hand van deze praktijkervaringen wordt gesteld dat de manier waarop de voorlichting wordt 
gebracht en het geven van concrete tips en handvatten helpt om gedragsverandering te 
bewerkstelligen, de inrichting van de voorlichting is daarbij dus van groot belang. De gebruikte 
wetenschappelijke literatuur in dit onderzoek biedt echter een kritisch perspectief over de 
mogelijkheid om met voorlichting een gedragsverandering te bewerkstelligen.  
 De WRR (2017) laat zien dat weten niet altijd leidt tot doen. De gedachte dat kennis en 
informatie uit bijvoorbeeld een voorlichting leiden tot een gedragsverandering lijkt lang niet altijd te 
kloppen (WRR, 2017). Het opdoen van kennis en informatie is onderdeel van het denkvermogen van 
mensen. Naast dit denkvermogen hebben mensen echter ook een doenvermogen, dit is het vermogen 
om daadwerkelijk een plan te gaan maken, uit te voeren en vol te houden (WRR, 2017). Ook dit 
doenvermogen is dus van groot belang om een gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen. De 
WRR (2017) geeft aan dat het doenvermogen van mensen bestaat uit het temperament, de 
zelfcontrole en de overtuigingen van een persoon. Het temperament en de zelfcontrole lijken niet of 
minder goed te trainen. De overtuigingen van een persoon zijn beter beïnvloedbaar, maar het is de 
vraag of een verandering in de overtuigingen voldoende is voor een gedragsverandering (WRR, 2017).  
 De praktijkervaringen en de wetenschappelijke literatuur wijken dus van elkaar af als het gaat 
om de vraag of voorlichting een gedragsverandering kan bewerkstelligen. Het is daarom ook belangrijk 
om te kijken of de wetenschappelijke literatuur een mogelijke verklaring kan bieden voor deze 
afwijking. Aan de hand van het rapport van de WRR (2017) kunnen twee mogelijke verklaringen 
worden aangewezen. Een eerste mogelijke verklaring hiervoor is dat de doelgroep van de voorlichting 
al beschikt over voldoende doenvermogen waardoor de kennis en informatie uit de voorlichting toch 
al leidt tot doen. Een tweede verklaring kan zijn dat PVO-ON in de voorlichting toch het doenvermogen 
van de doelgroep weet aan te spreken, bijvoorbeeld doordat deelnemers worden aangesproken op 
hun overtuigingen.  

In vervolgonderzoek kan verder worden ingegaan op de vraag of voorlichting toch in bepaalde 
gevallen kan bijdragen aan een gedragsverandering. Hierbij kan onder andere worden gekeken of en 
hoe voorlichting het doenvermogen van deelnemers kan beïnvloeden en of dit inderdaad te maken 
heeft met een aanpassing in de overtuiging van de deelnemers. Op deze manier wordt meer inzicht 
verkregen hoe en waarom voorlichting gedragsverandering bewerkstelligd en beter wordt begrepen 
of en hoe het doenvermogen kan worden beïnvloed.  
 
Het blijft dus de vraag of gebruik van voorlichting voldoende is om een gedragsverandering te 
bewerkstelligen. Daarom is het van belang om ook andere methoden voor gedragsverandering te 
bespreken die kunnen worden ingezet in de aanpak van crimineel gebruik van panden. Bij voorlichting 
wordt communicatie gebruikt om deze gedragsverandering te bewerkstelligen. Naast communicatie 
bestaan ook nog twee andere (traditionele) methoden om gedragsverandering door te kunnen voeren, 
namelijk door te verplichten of door te prikkelen (De Ridder & Tummers, 2019). De methode 
verplichten is in de uitkomsten van dit onderzoek al kort naar voren gekomen, namelijk in de vorm van 
regulering van de verhuursector. Ook Ferwerda en Rijnink (2020) noemen onder andere regulering als 
een van mogelijke preventieve maatregelen om crimineel gebruik van panden te voorkomen. Wanneer 
de verhuursector meer wordt gereguleerd moeten verhuurpartijen aan meer eisen voldoen om een 
pand te mogen verhuren waardoor het moeilijker wordt voor criminelen om een pand tot hun 
beschikking te krijgen. Dit betekent echter ook dat de drempel voor bonafide verhuurders ook hoger 
wordt om een pand of meerdere panden te blijven verhuren. Ook geven Ferwerda en Rijnink (2020) in 
hun onderzoek aan dat veel verhuurders geen voorstander zijn van regulering en dat regulering dus 
mogelijk weerstand van deze partijen oplevert. Prikkelen met financiële middelen lijkt een minder 
geschikte methode voor een gedragsverandering op dit onderwerp. In de lijst van mogelijke 
preventieve maatregelen die Ferwerda en Rijnink (2020) in hun onderzoek hebben opgenomen heeft 
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geen van de mogelijkheden betrekking op het prikkelen met financiële middelen. Voorlichting en 
awareness krijgt wel een prominente plek in deze lijst (Ferwerda & Rijnink, 2020).  
 Ferwerda en Rijnink (2020) omschrijven meerdere preventieve maatregelen die naast 
voorlichting kunnen bijdragen aan de aanpak van crimineel gebruik van panden aan te pakken. In het 
rapport van de WRR (2017) wordt aangegeven dat het belangrijk is om bij de uitvoering van beleid (en 
interventies), bijvoorbeeld de preventieve maatregelen van Ferwerda en Rijnink (2020), een realistisch 
perspectief toe te passen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de beperkte mentale 
vermogens van mensen en met de menselijke fouten die daaruit voortkomen. Dit kan door 
proportioneel op te treden en door rekening te houden met persoonlijke omstandigheden (WRR, 
2017). Wanneer mensen de gevolgen van een keuze niet goed konden overzien of wanneer zij voor de 
eerste keer de fout in gaan is het wellicht niet altijd nodig om deze mensen zwaar te straffen.  
Daarnaast is het belangrijk om mensen ruimte te geven om eerdere fouten te herstellen (WRR, 2017). 
Welk middel  – communicatie of verplichten – dus ook wordt ingezet voor de aanpak van crimineel 
gebruik van panden, het lijkt zinvol om hierbij een realistisch perspectief toe te passen.  
 
Publiek-private samenwerking 
Daarnaast is ook de mogelijkheid om met voorlichting bij te dragen aan het opzetten van een PPS 
onderdeel van de onderzochte verandertheorie van PVO-ON. Het opzetten van een PPS kan volgens 
PVO-ON namelijk bijdragen aan de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (PVO Oost-
Nederland, z.j.-c). In de inleiding is al gebleken dat een dergelijke samenwerking tussen publieke en 
private partijen ingewikkeld kan zijn (Boutellier, 2016; Boutellier, Broekhuizen, Van Kapel & Hermens, 
2016; Boutellier, Boelens & Hermens, 2019). Eigen werkzaamheden, machtsverhoudingen, prioriteiten 
en belangen van de afzonderlijke organisaties maken het meekrijgen van organisaties in de aanpak van 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit problematisch (Boutellier et al., 2016).  

In dit onderzoek is naar voren gekomen dat voorlichting waarschijnlijk maar in beperkte mate 
kan bijdragen aan het opzetten van een PPS. Slechts een klein gedeelte van het model van Emerson, 
Nabatchi en Balogh (2012) over collaborative governance en PPS lijkt in de voorlichting te kunnen 
worden besproken, en ook dan is nog niet met zekerheid te zeggen of dit daadwerkelijk gaat bijdragen 
aan het ontstaan van een PPS. Ook in de interviews wordt het niet geheel duidelijk of voorlichting kan 
bijdragen aan het opzetten van een PPS. Toch is wel in de interviews naar voren gekomen dat het 
opzetten van een PPS belangrijk wordt geacht voor de aanpak van crimineel gebruik van panden. 
Daarom wordt hier nog een keer kritische gereflecteerd op de vraag in hoeverre voorlichting wel of 
niet kan bijdragen aan het opzetten van een PPS.  
 
Klijn en Koppenjan (2016) beschrijven dat toename van complexiteit van problemen heeft gezorgd 
voor een verschuiving van meer hiërarchische vormen van sturing naar meer horizontale coöperatieve 
vormen van sturing. Dit wordt vaak ook wel een verschuiving van government naar governance 
genoemd (Klijn & Koppenjan, 2016). Samenwerkingsnetwerken worden dus steeds meer ingezet voor 
de aanpak van maatschappelijke problemen (Klijn & Van Twist, 2007; Klijn & Koppenjan, 2016). Klijn 
en Koppenjan (2016) laten zien dat voornamelijk interactie een belangrijke factor is in netwerken en 
het besturen van netwerken. Ook Six (2020c) geeft aan dat een netwerkmechanisme waarin via 
dialoog en overeenstemming tot gezamenlijke afspraken wordt gekomen goed kan werken bij 
complexe taken. In dit onderzoek is gebleken dat de voorlichting van PVO-ON een begin kan vormen 
van het gesprek tussen en wederzijds begrip tussen publieke en private partijen. Daarnaast wil PVO-
ON ook tijdens en na de voorlichting zorgen voor interactie tussen de deelnemers. Tot zover lijkt de 
voorlichting dus toch (gedeeltelijk) te kunnen bijdragen aan de vorming van een PPS. Bovendien lijkt 
de interactie die plaatsvindt tijdens of na de voorlichting misschien nog wel belangrijker te zijn in dit 
proces dan de voorlichting zelf.  

Het is volgens Six (2020c) wel een grote uitdaging om voldoende aandacht te besteden aan 
interpersoonlijke relaties en vertrouwen om goed om te kunnen gaan met (onvermijdelijke) 
problemen die optreden tijdens de samenwerking. Aangezien het gaat om vertrouwen tussen 
organisaties moeten de betrokken actoren niet alleen elkaar, maar ook elkaars organisatie vertrouwen 
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(Six, 2020a). Bovendien zijn er in organisaties vaak nog verschillende hiërarchische niveaus, ook op 
deze verschillende niveaus kan de mate van vertrouwen in andere organisaties verschillen (Six, 2020a). 
Hoewel hieruit blijkt dat het een grote uitdaging is om vertrouwen tussen partijen tot stand te laten 
komen is dit toch heel belangrijk om een samenwerking tot stand te laten komen (Six, 2020b). Op 
moment dat er voldoende vertrouwen is kan namelijk in een gesprek tussen de partijen gezamenlijke 
overeenstemming ontstaan over de stappen die moeten worden genomen om bezig te gaan met de 
aanpak van een probleem (Six, 2020b). Ook in de besproken literatuur in de literatuur review van 
Emerson et al. (2012) werd al aangegeven dat de relatie tussen de samenwerkende partijen een 
belangrijk onderdeel is van het samenwerkingsproces. Het is echter de vraag in hoeverre een 
voorlichting van PVO-ON ook daadwerkelijk kan bijdragen aan het ontstaan van vertrouwen tussen de 
deelnemers van publieke en private partijen. Persoonlijke interactie en communicatie zijn belangrijk 
voor het opbouwen en onderhouden van vertrouwen (Six, 2019). Ook hier lijkt interactie dus weer een 
belangrijke factor aangezien dit het opbouwen van vertrouwen kan bevorderen. Six (2019) stelt echter 
ook dat vertrouwen moet worden onderhouden. Alle handelingen van de samenwerkende partijen 
hebben invloed op het vertrouwen dat er tussen de partijen heerst. Dit onderhoud van vertrouwen is 
iets wat partijen na de voorlichting zelf zullen moeten oppakken en waar zij zelf energie in moeten 
blijven steken.  
 
Daarnaast gaan Stouten, Mol, Risselada en Ruitenberg (2018) in op een aantal andere uitdagingen van 
samenwerking. Zo geven zij aan dat tegengestelde belangen van organisaties en taakopvattingen van 
professionals, onvoldoende tijd, onvoldoende kennis, problemen bij uitwisselen informatie deze 
samenwerking in de weg staan. Dit komt grotendeels overeen met de uitdagingen die Boutellier et al. 
(2016) ook aandragen. Deze zaken zorgen er volgens Stouten et al. (2018) voor dat vaak slechts 
oppervlakkige vormen van samenwerking ontstaan, terwijl voornamelijk intensieve vormen van 
samenwerking tussen professionals positieve effecten kan opleveren. Voorlichting kan worden ingezet 
om argumenten naar voren te brengen om ontvangers ervan te overtuigen en te motiveren dat zij iets 
wel of niet moeten doen (Schellens & De Jong, 2000). In de voorlichting van PVO-ON kunnen dus 
argumenten worden besproken om publieke en private partijen te overtuigen van hoe zij met de 
uitdagingen die Boutellier et al. (2016) en Stouten et al. (2018) benoemen om kunnen gaan en om 
deze partijen te motiveren om ondanks deze uitdagingen toch te gaan samenwerken. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan over wat de gezamenlijke belangen zijn, welke kennis partijen nodig hebben en hoe 
zij informatie uit kunnen wisselen. Toch kan voorlichting deze uitdagingen waarschijnlijk niet allemaal 
volledig wegnemen of oplossen. Het is namelijk de vraag of kennis en informatie uit een voorlichting 
daadwerkelijk leidt tot een gedragsverandering, hier is namelijk ook eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid voor nodig vanuit de partijen zelf (Prochaska et al. 1992; WRR, 2017). Wanneer 
partijen besluiten te gaan samenwerken blijven dit dus uitdagingen waar partijen aan moeten blijven 
werken om de samenwerking tot een succes te maken.  
 
Voorlichting lijkt dus in bepaalde mate bij te kunnen dragen aan verschillende zaken die het opzetten 
van een PPS kunnen bevorderen. De voorlichting en de interactie die hierbij ontstaat kunnen helpen 
om deelnemers van publieke en private partijen met elkaar in gesprek te brengen, wederzijds begrip 
te creëren en een begin te maken aan de opbouw van vertrouwen. Toch bestaat ook nog veel 
onduidelijkheid over hoe dit precies in zijn werk gaat en over de precieze rol die voorlichting zou 
kunnen spelen bij het opzetten van een PPS. In dit onderzoek is samenwerking slechts als klein 
onderdeel van een grotere verandertheorie onderzocht en ook in eerder onderzoek is hier nog geen 
aandacht aan besteed. Vervolgonderzoek kan helpen om te beoordelen of en hoe voorlichting 
daadwerkelijk kan bijdragen aan het ontstaan van een PPS.  
 
Uitvoering van de ToC-methode 
Aangezien het gaat om een onderzoek volgens de ToC-methode is het de bedoeling dat de uitkomsten 
van dit onderzoek bijdragen aan een leerproces bij PVO-ON. Het gebruik van de ToC-methode in dit 
onderzoek heeft een aantal punten opgeleverd waar PVO-ON bij de inzet van de voorlichting 
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‘Crimineel Verpand’ op kan letten. De uitkomsten van dit onderzoek helpen dus om de voorlichting zo 
goed mogelijk in te richten, zodat deze op effectieve wijze kan bijdragen aan de aanpak van 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit in (huur)panden, waardoor deze  
criminaliteitsproblematiek hopelijk zal gaan afnemen. Toch biedt dit onderzoek geen garantie dat de 
inzet van voorlichting zoals deze wordt besproken ook daadwerkelijk de effecten gaat opleveren die 
worden aangegeven. De verandertheorie van PVO-ON over de werking van voorlichting is een 
vereenvoudiging van de werkelijkheid (Weiss, 1997). Deze vereenvoudiging is noodzakelijk om te 
kunnen beoordelen of de interventie mogelijk succesvol kan zijn (Jessop, 2003). Aan de hand van dit 
onderzoek kan echter niet worden gegarandeerd dat mislukking van de voorlichting is uitgesloten 
(Jessop, 2003).   

Het is belangrijk dat ze bij PVO-ON beseffen dat het volledig bereiken van de gewenste 
uitkomsten waarschijnlijk nooit (helemaal) zal lukken. Toch is het belangrijk dat zij wel blijven streven 
naar het bereiken van de gewenste uitkomsten (Jessop, 2003; Bannink 2019). De evaluatie aan de hand 
van de ToC-methode die is uitgevoerd in dit onderzoek draagt bij aan dit streven door een leerproces 
op gang te brengen bij PVO-ON. In dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen voor de praktijk 
gedaan die op dit moment lijken te kunnen bijdragen aan de beoogde doelen. De focus van dit 
onderzoek ligt dus op small wins (kleine stappen die een belangrijke bijdrage leveren aan de op dat 
moment beoogde doelen) (Termeer & Dewulf, 2019; Bannink & Bosselaar, 2020). Ook in de toekomst 
kunnen nog weer nieuwe small wins worden ontdekt en doorgevoerd. Het is dus belangrijk om de 
voorlichting ook in de toekomst te blijven evalueren en aan te passen, dit onderzoek is wat dat betreft 
slechts een begin. In dit geval zou vervolgonderzoek (volgens de ToC-methode) kunnen helpen om de 
voorlichting te blijven evalueren of de voorlichting bijdraagt aan de door PVO-ON veronderstelde 
doelen.  
 
7.2.2  Kritische bespreking onderzoeksproces 
Naast de inhoudelijke kant van dit onderzoek, is het ook belangrijk om kritisch te kijken naar het 
onderzoeksproces. Zo kunnen de zwakke kanten van dit onderzoek eventueel worden meegenomen 
en voorkomen in vervolgonderzoeken. 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in een relatief korte tijd. In februari en maart 2021 is het idee voor dit 
onderzoek tot stand gekomen en april, mei en juni zijn volledig besteed aan het schrijven van dit 
onderzoek. In dit korte tijdsbestek waren de mogelijkheden voor een uitgebreid evaluatieonderzoek 
beperkt. Het was dus niet mogelijk om de gehele verandertheorie van PVO-ON over de voorlichting 
‘Crimineel Verpand’ te evalueren en beoordelen. Daarom is ervoor gekozen om te focussen op een 
gedeelte van de verandertheorie waarin voornamelijk wordt gekeken naar de verandering in 
capaciteiten en de gedragsverandering door voorlichting. In de interviews is daarnaast ook nog 
gekeken naar het bereik van voorlichting en naar eventuele onbedoelde gevolgen en externe 
invloeden. 

Bovendien zijn voor de beoordeling van de plausibiliteit een beperkt aantal wetenschappelijke 
artikelen geraadpleegd en voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van de verandertheorie een 
beperkt aantal interviews uitgevoerd. Toch is geprobeerd om wel een zo goed  en compleet mogelijk 
en beeld te geven of, hoe en waarom het onderzochte gedeelte van de verandertheorie van PVO-ON 
kan werken. Door in de literatuur review gebruik te maken van de snowball methode kon relatief snel 
een vrij uitgebreid beeld worden verkregen van de plausibiliteit van de verandertheorie van PVO-ON. 
Daarnaast heeft de diversiteit van het beperkte aantal respondenten bijgedragen aan een omvangrijk 
beeld over de uitvoerbaarheid van de verandertheorie van PVO-ON. Het blijft echter belangrijk dat 
PVO-ON ook na dit onderzoek continu alert blijft op hoe zij de voorlichting ‘Crimineel Verpand’ nog 
verder kunnen verbeteren.  

 
Er is een grote variëteit aan respondenten geïnterviewd voor dit onderzoek. Het doel hiervan was om 
van verschillende soorten publieke en private partijen een beeld te krijgen of de voorlichting zoals deze 
nu door PVO-ON is ingericht het gewenst effect kan bereiken bij deze verschillende partijen. In de 
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interviews is gekeken welke kennis en inzichten de verschillende partijen nodig hebben om bezig te 
gaan met de aanpak van en het voorkomen van crimineel misbruik van panden en of een voorlichting 
daar voldoende in kan voorzien volgens de respondenten.   
 De respondenten verschillenden niet alleen van elkaar op het gebied van de partij waar zij 
werkzaam zijn maar ook in het feit of zij wel of niet bekend waren met PVO-ON en de voorlichting die 
zij geven. Sommige respondenten waren niet bekend met PVO-ON en/of met hun voorlichting. Dit kan 
zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor dit onderzoek. Enerzijds kan het nuttig zijn om te 
horen hoe partijen die niet bekend zijn met PVO-ON en hun voorlichting denken over de inzet van 
voorlichting. Zij zijn neutraal en niet beïnvloed door eerdere ervaringen. Anderzijds kan dit betekenen 
dat zij zich wellicht een minder goed beeld kunnen vormen van een voorlichting zoals PVO-ON deze 
wil inrichten. Dit betekent dat hun visie op de werking van voorlichting door PVO-ON eventueel kan 
veranderen wanneer zij deze hebben bijgewoond.  
 
Daarnaast is het belangrijk om te benoemen dat de respondenten die zijn geïnterviewd voor dit 
onderzoek geen communicatiespecialisten zijn. Zij zijn geïnterviewd aangezien zij passen in de 
doelgroep die PVO-ON met de voorlichting wil bereiken. De respondenten hebben in de interviews 
een goed beeld gegeven van hoe zij (aan de hand van eigen ervaringen) denken dat voorlichting kan 
werken in de praktijk. Toch gaven sommige respondenten ook aan bepaalde vragen lastig te 
beantwoorden vonden aangezien zij niet gespecialiseerd zijn op het gebied van communicatie en 
voorlichting.  
 
Een laatste belangrijke opmerking is dat de onderzoeker van dit onderzoek al bekend was met PVO-
ON. Dit heeft bijgedragen aan het feit dat makkelijk gesprekken konden worden gevoerd over de 
verandertheorie en afspraken konden worden gemaakt over het verloop van het onderzoek. Een 
nadeel hiervan kan zijn dat de mening over en ervaringen met PVO-ON van de onderzoeker onbewust 
dit onderzoek hebben beïnvloed. Het feit dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder begeleiding 
van een docent (die vooraf niet bekend was met PVO-ON) heeft geholpen om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen. 
 
7.2.3  Aanbevelingen voor de praktijk 
Uit dit evaluatieonderzoek kunnen een aantal aanbevelingen worden opgesteld voor de praktijk. Dit 
zijn aanbevelingen over hoe PVO-ON de voorlichting ‘Crimineel Verpand’ zou kunnen verbeteren, maar 
ook over hoe zij het leerproces dat met dit evaluatieonderzoek is gestart kunnen voortzetten. 
 
Ten eerste is in de conclusie gebleken dat het bereik van private verhuurpartijen een uitdaging kan 
vormen. Het bereik van deze partijen is een belangrijke factor bij het bepalen van het verdere succes 
van de samenwerking. Een eerste aanbeveling is dan ook dat PVO-ON continu aandacht blijft houden 
voor hoe zij dit gedeelte van de doelgroep kunnen bereiken en hoe dit bereik bij elke voorlichting weer 
zo groot mogelijk kan zijn.  
 Ten tweede is in dit onderzoek gebleken dat digitale en fysieke voorlichtingsbijeenkomsten 
zowel voor- als nadelen hebben. Bovendien is in de bovenstaande discussie gebleken dat interactie 
mogelijk zeer belangrijk is voor het opzetten van een PPS, fysieke voorlichting lijkt hier beter in te 
kunnen voorzien dan een digitale voorlichting. Een tweede aanbeveling is daarom om na te denken 
over de optie om in de toekomst een hybride vorm van voorlichting in te richten waarbij deelnemers 
zowel fysiek als digitaal aanwezig kunnen zijn. Dit zou vervolgens ook kunnen bijdragen aan een groter 
bereik van de voorlichting.  
 Ten derde is in de conclusie ingegaan op de vele andere middelen die ook bezig zijn met de 
aanpak van crimineel gebruik van panden. Een derde aanbeveling is dus om te onderzoeken of het 
mogelijk is om in de voorlichting de middelen die al beschikbaar zijn te benoemen. Op deze manier 
kan overzicht worden gecreëerd in al deze middelen in plaats van dat verwarring ontstaat bij de 
deelnemers.  
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In bovenstaande discussie is gebleken dat naast de nuttige kennis, dit onderzoek ook beperkingen kent 
en dat het leerproces van PVO-ON na dit onderzoek nog niet ten einde hoeft te zijn. Het blijft belangrijk 
om ook tijdens de uitvoer van de voorlichting te blijven evalueren hoe deze kan worden aangepast en 
verbeterd, dit is dan ook een vierde aanbeveling. Dit zou kunnen aan de hand van de ToC-methode, 
die in dit onderzoek waardevolle inzichten heeft opgeleverd, maar dit is niet noodzakelijk.  
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Bijlage 1 – Structuur en vragenlijst focusgroep          
Reconstructie verandertheorie PVO-ON 
 
Inleiding 

- Interview voor een reconstructie van verandertheorie over de werking van voorlichting. Ik 
ben benieuwd hoe dit idee voor voorlichting tot stand is gekomen en welke uitkomsten jullie 
ermee zouden willen bereiken. Aangezien mijn thesis gaat over de voorlichting d.m.v. de 
talkshows ‘Crimineel Verpand’ zal ik ook specifiek daarnaar vragen, maar ik ben ook 
benieuwd naar het algemene verhaal.  
Er ligt altijd bewust of onbewust een verandertheorie ten grondslag aan een interventie.  

- Eerst een aantal algemene vragen over de totstandkoming van de verandertheorie en daarna 
vragen om de verandertheorie te reconstrueren 
Deze vragen voor de reconstructie van de verandertheorie worden gesteld aan de hand van 
een model (Mayne, 2015) + model (met uitleg van Mayne erin) laten zien (vragen gaan van 
onder in het model naar boven in het model). 

- Vragen bij deelnemers voor starten van het interview? 
- Vragen of het mag worden opgenomen en dan vragen of zij (mondeling) akkoord willen gaan 

met een deelname aan dit interview? Opname aanzetten en dan naar het akkoord vragen 
zodat dit is vastgelegd.  

 
Vragen 

- Zijn jullie bezig geweest met het bedenken van jullie eigen verandertheorie? Bewust of 
onbewust? Kunnen jullie hier wat meer over vertellen? 

- Hoe hebben jullie jezelf geïnformeerd om tot deze verandertheorie te komen (eigen 
praktijkkennis of praktijkkennis van andere adviseurs/professionals, 
wetenschappelijke literatuur, gesprekken met doelgroepen)? 
 

- Hoe is deze verandertheorie (voor de talkshow Crimineel Verpand) tot stand gekomen? 
- In welke setting is dit gebeurd (vergadersessies, informele brainstormsessie)?  
- Wat was de uitkomst van deze sessies (documenten/stukken, aantekeningen of 

ideeën)? 
- Hebben jullie discussies gevoerd over de aanpak of was er sprake van grote mate van 

overeenstemming? 
- Zijn er naast jullie drie nog anderen betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze 

verandertheorie? 
 

®  Start reconstructie verandertheorie, model (Mayne, 2015) laten zien 
- Hoe bereiden jullie de voorlichting (‘Crimineel Verpand’) voor?  

- Welke activiteiten gaan vooraf aan de voorlichting en waarom zijn deze activiteiten 
nodig? 

- Hoe bedenken jullie wie jullie (willen) uitnodigen als deelnemers/sprekers in de 
talkshow (burgemeesters, gemeenten; slachtoffers)?  

 

- Hoe is de voorlichting (talkshow ‘Crimineel Verpand’) m.b.t. de Wet Damocles ingericht? 
- Waarom is gekozen voor deze inrichting (talkshow)? 
- Zal de manier van voorlichting veranderen wanneer corona geen beperkende 

gevolgen meer creëert? Hoe? 
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- Wie willen jullie bereiken met deze voorlichting m.b.t. Wet Damocles (‘Crimineel Verpand’) 
en waarom? 

- Hoe denken jullie deze doelgroep(en) te kunnen bereiken? 
- Welke reactie hopen jullie te bereiken en waarom is deze reactie belangrijk? 

 

- Wat is het doel van de voorlichting m.b.t. Wet Damocles (‘Crimineel Verpand’)(denk aan: 
uitbreiding kennis, vaardigheden, mogelijkheden, verandering houding, etc.) 

- Hoe draagt voorlichting bij aan dit doel volgens jullie? 
- Waarom is dit doel (uitbreiding van kennis, vaardigheden, mogelijkheden, 

verandering houding) belangrijk volgens jullie? 
- Leidt deze vorm van voorlichting tot voldoende inzicht bij betrokkenen, begrijpen zij 

wat de bedoeling is? Is het doel ook realistisch, bruikbaar en acceptabel voor de 
betrokkenen? 
 

- Wat is de uiteindelijke daadwerkelijke gedragsverandering die jullie beogen met de 
voorlichting (‘Crimineel Verpand’)? 

- Bij wie moet deze gedragsverandering plaatsvinden? Waarom bij deze 
doelgroep(en)? 

- Hoe draagt het bereiken van het doel van de voorlichting bij aan deze 
gedragsverandering? 

- Zijn de betrokkenen van ook in staat om deze gedragsverandering door te voeren? 
En willen zij dit ook? 

- Heeft de voorlichting een opvolging om deze gedragsverandering te 
bewerkstelligen? Waarom wel/niet? 
 

- Wat zijn de directe voordelige gevolgen van de gedragsverandering voor de 
doelgroep(en)(verhuurbedrijven, particuliere verhuurders; gemeenten)? 

- Waarom zijn deze directe gevolgen belangrijk voor deze doelgroep(en)? 
- Wegen de kosten van de gedragsverandering op tegen de opbrengsten (de directe 

voordelige gevolgen)? Waarom wel/niet? 
- Zijn er ook mogelijke nadelige gevolgen van de gedragsverandering? Welke? 

 

- Wat zijn de uiteindelijke grotere maatschappelijke gevolgen die jullie willen bereiken door 
deze voorlichting? 

- Hoe dragen de directe voordelige gevolgen hieraan bij? 
- Waarom zijn deze grotere maatschappelijke gevolgen belangrijk? 

 

- Zijn er nog andere interventies, omstandigheden, invloeden of gebeurtenissen die mogelijk 
ook kunnen bijdragen aan de gewenste uitkomsten? Welke? 

 
Vergelijking antwoorden met eigen ingevulde ToC-model 

- Eigen ingevulde model laten zien en kijken of ikzelf verschillen zie met het verhaal dat net 
verteld is? 

- Vragen of zij verschillen zien of zaken die niet (helemaal) kloppen? 
- Verhaal van PVO-ON samenvoegen met mijn model zodat een kloppend ingevuld model 

ontstaat.  
 
Afsluiting 

- Bedanken voor het verhaal  
- Opname uitzetten 
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Bijlage 2 – Overzicht literatuur review 
 
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van hoe de artikelen voor de literatuur review is gevonden 
en waar deze literatuur vervolgens voor is gebruikt. Sommige artikelen zijn gevonden door zoektermen 
te gebruiken op Google Scholar. Ook is een aantal artikelen gevonden via de literatuurlijsten van de 
eerder gevonden artikelen. In sommige gevallen kon het betreffende artikel uit de literatuurlijst niet 
gevonden worden op Google Scholar of ging het om een boek dat niet geheel beschikbaar was, in dat 
geval is gekeken naar een artikel van dezelfde auteurs uit een ander jaartal. Daarnaast zijn concepten 
uit eerder gevonden artikelen gebruikt om nieuwe zoektermen te vormen.  
 

 Gevonden in/via: Gebruikt voor: 
Allen, Bruflat, Fucilla, 

Kramer, McKellips, Ryan en 
Spiegelhoff (2000) 

 

Google Scholar 
Via zoekterm:  
‘Statistical and narrative 
evidence’ 

Definitie van ‘narratieve 
evidentie’ (en ‘statistische 
evidentie’) 

De Ridder en Tummers 
(2019) 

Ontvangen via docent Uitleg over mogelijke middelen 
(van de overheid) om 
gedragsverandering te 
bewerkstelligen 

Emerson, Nabatchi & 
Balogh (2012)  

 

Via bacheloropleiding Uitwerking van ‘collaborative 
governance’  

Green en Brock (2000) 
 

Google Scholar 
Via bronnen: Hoeken (2009) en 
Sanders en Van Krieken (2019) 

Uitleg over overtuigingskracht 
van een verhaal door 
‘transportation’ 

Hoeken (2009) 
 

Google Scholar 
Met zoekterm: 
‘Overtuigingskracht verhaal’ 

Uitleg over de werking van 
narratieve evidentie 

Head en Alford (2015) 
 

Via bacheloropleiding Uitleg over ‘wicked problems’  

Khalid en Ahmed (2014) 
 

Google Scholar 
Via zoekterm: ‘Entertainment-
education social change’ 
(via functie: gerelateerde 
zoekopdrachten) 

Korte toelichting over inzet van 
entertainment-education om 
maatschappelijke verandering 
te bereiken 

Klijn en Van Twist (2007) 
 

Google Scholar 
Via zoekterm: ‘Publiek private 
samenwerking’ 

Uitleg over publiek-private 
samenwerking 

Moyer-Gusé (2008) 
 

Google Scholar 
Via zoekterm: 
‘Entertainment education 
persuasive effects’ 
(via functie: gerelateerde 
zoekopdrachten) 

Uitleg over hoe volgens de 
sociale cognitieve theorie bij 
entertainment-education 
motivatie ontstaat voor 
gedragsverandering bij een 
publiek 

Moyer-Gusé, Jain en Chung 
(2012) 

 

Google Scholar 
Via zoekterm: ‘Entertainment- 
education persuasive effects’ 

Uitleg over versterken 
mogelijkheid tot 
gedragsverandering door 
voorlichting 
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Petty en Cacioppo (1984) 
 

Google Scholar 
Via bron: Schellens & De Jong 
(2000) 

Uitleg over centrale verwerking 
en perifere verwerking van 
informatie uit een voorlichting 

Prochaska, DiClemente en 
Norcross (1992) 

 

Google Scholar 
Via bron: Slater & Rouner 
(2002) 

Uitleg over trans theoretisch 
model m.b.t. 
gedragsverandering door 
entertainment-education  

Raney (2004) 
 

Google Scholar 
Via bron: Hoeken (2009) 

Uitleg over dispositietheorie  

Sanders en Van Krieken 
(2019) 

 

Google Scholar 
Via bron: Hoeken (2009) (via 
functie: geciteerd door) 

Korte toelichting over mogelijke 
inzet van narratieven 

Schellens en De Jong (2000) 
 

Google Scholar 
Met zoekterm: ‘Overtuigen met 
voorlichting’ 

Uitleg over centrale verwerking 
en perifere verwerking van 
informatie uit een voorlichting  

Singhal en Rogers (2002) 
 

Google Scholar 
Via bron: Slater & Rouner 
(2002) 

Definitie van ‘entertainment-
educaton’ en uitleg over 
mogelijke gedragsverandering 
door entertainment-education 

Slater en Rouner (2002) 
 

Google Scholar 
Via bronnen: Hoeken (2009) en 
Sanders en Van Krieken (2019) 

Uitleg over overtuigingskracht 
van een verhaal door 
‘absorption’ en identificatie met 
personage 

SWOV (2017) 
 

Ontvangen via docent Uitleg over versterken 
mogelijkheid tot 
gedragsverandering door 
voorlichting 

Witte & Allen (2000) 
 

Google Scholar 
Via bron: SWOV (2017)  
 

Uitleg over versterken 
mogelijkheid tot 
gedragsverandering door 
voorlichting 

WRR (2017) 
 

Ontvangen via docent Kritische noot over causale 
relatie tussen motivatie en 
daadwerkelijke 
gedragsverandering van 
mensen 
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Bijlage 3 – Respondentenlijst 
 
In totaal zijn voor dit onderzoek zeven interviews uitgevoerd met acht respondenten. Hieronder staat 
de respondentenlijst waarin de respondenten in willekeurige volgorde zijn opgenomen, daarbij is 
aangegeven of ze werkzaam zijn in een publieke of private partij.  

De lijst daaronder geeft, ook in willekeurige volgorde, weer welke publieke en private partijen zijn 
geïnterviewd. In deze lijst is de specifieke organisatienaam en de functie van de respondenten niet 
opgenomen aangezien de resultaten anders gemakkelijk herleidbaar worden, ook is om die reden voor 
gekozen om deze partijen niet aan de respondentnummers te koppelen. 
 
 

- Respondent 1, publieke partij (RPu1) 
- Respondent 2, publieke partij (RPu2) 
- Respondent 3, publieke partij (RPu3) 
- Respondent 4, publieke partij (RPu4) 
- Respondent 5, private partij  (RPr5) 
- Respondent 6, private partij (RPr6) 
- Respondent 7, private partij (RPr7) 
- Respondent 8, private partij (RPr6) 

 
 
Publieke partijen 

* Ambtenaar bij gemeente (3 respondenten) 
* Specialist bij politie 

 
Private partijen 

* Brancheorganisatie 
* Woningcorporatie (2 respondenten) 
* Verhuurmakelaar 
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Bijlage 4 – Structuur en vragenlijst interviews         
Empirisch onderzoek naar uitvoerbaarheid van de verandertheorie van PVO-ON 
 
Inleiding 

- Interview over de werking van voorlichting ‘Crimineel Verpand’ van PVO-ON. In dit interview 
zal ik vragen stellen over de noodzaak van een voorlichting voor het voorkomen van de inzet 
van de Wet Damocles, de inhoud van de voorlichting en hoe deze inhoud zo goed mogelijk 
overkomt zodat een gedragsverandering zal plaatsvinden bij de deelnemende organisaties. 

- Eerst wordt een aantal algemene vragen over voorlichting gesteld, daarna wordt specifieker 
ingegaan op een voorlichting over de Wet Damocles (van PVO-ON).  

- Vragen bij deelnemer voor starten van het interview? 
- Vragen of het mag worden opgenomen en dan vragen of zij (mondeling) akkoord willen gaan 

met een deelname aan dit interview? Opname aanzetten en dan naar het akkoord vragen 
zodat dit is vastgelegd.  

 
 
Vragen 

- Bent u bekend met PVO-ON? 
- Waar kent u PVO-ON van? 
- Kunt u iets vertellen over uw ervaringen met (voorlichtingen van) PVO-ON? 

 
® Algemene vragen over voorlichting  
PVO-ON wil gebruik gaan maken van een voorlichting om crimineel gebruik van huurpanden onder de 
aandacht te brengen bij zowel publieke als private partijen... 

- Wat vindt u van dit idee? 
- Denkt u dat dit werkt? Waarom denkt u dat? 

 

- Wat maakt (een aankondiging van) een voorlichting volgens u interessant? 
- Is er volgens u een verschil tussen digitale of fysieke voorlichtingsbijeenkomsten? 

 

- Kunt u een voorbeeld geven van een voorlichting die u is bijgebleven? Waarom is deze 
voorlichting u bijgebleven? 

- In hoeverre heeft deze voorlichting gezorgd voor verandering (denk aan: in het 
bewustzijn of gedrag)? 

- Hoe heeft u eerdere voorlichtingen van PVO-ON ervaren? 
 

- Kan een voorlichting bijdragen aan gedragsverandering volgens u (gewenst of ongewenst)? 
- Waarom wel/niet? 
- Hoe gaat dit in z’n werk? 
- Heeft een eerdere voorlichting (van PVO-ON) u geholpen om actie te gaan ondernemen? 

Waarom wel/niet? 
 
 

PVO-ON wil de voorlichting onder meer geven door verhalen te laten vertellen over de gevolgen van 
crimineel misbruik van panden… 

- Wat vindt u van dit idee? 
- Denkt u dat dit werkt? Waarom denkt u dat?  
- Kunt u voorbeelden geven hoe dat bij u werkt? 
- Ziet u ook nadelen? Heeft u daar voorbeelden van? 
- Kan dit volgens u bijdragen aan een gedragsverandering bij de betrokken partijen? 

Waarom wel/niet?  
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Een voorlichting kan bijvoorbeeld ook worden gegeven aan de hand van objectieve cijfers over dit 
onderwerp... 

- Wat zou u daarvan vinden? 
- Wat werkt volgens u beter? Waarom? 

 
 

PVO-ON wil ook graag gemeenten, politie en private partijen zoals particuliere verhuurders, 
verhuurbedrijven en woningcorporaties met elkaar in contact brengen tijdens deze voorlichting, zodat 
een samenwerking tussen deze partijen kan ontstaan... 

- Denkt u dat dit werkt? Waarom denkt u dat? 
- Heeft u bestaande voorbeelden hiervan? 

 
® Vragen gericht op voorlichting van PVO-ON over Wet Damocles  
De Wet Damocles is hetzelfde als artikel 13b van de Opiumwet, dit artikel geeft de burgemeester de 
bevoegdheid om een pand te sluiten bij overlast door o.a. drugsproductie-, handel en 
voorbereidingsactiviteiten hiervan, maar ook bij andere vormen van overlast zoals prostitutie en 
mensenhandel. 
 
 

De Wet Damocles wordt dus ingezet om crimineel misbruik van panden op juridische wijze aan te 
pakken en te bestraffen. Deze inzet van de Wet Damocles kan echter ook worden voorkomen... 

- Is [organisatie] op dit moment actief bezig om de inzet van de Wet Damocles te voorkomen? 
- Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

 

- Is de kennis bij [organisatie] over dit onderwerp volgens u op dit moment voldoende? Waarom 
wel/niet? 
- Welke kennis heeft [organisatie] nodig om crimineel gebruik van panden aan te pakken? 

 

- Kan een voorlichting hier voldoende in voorzien? 
- Is kennis alleen voldoende om een gedragsverandering te bewerkstelligen? 
- Wat is eventueel nog meer nodig om de inzet van de Wet Damocles te voorkomen? 

 

- Heeft [organisatie] behoefte aan een samenwerking met andere publieke en private partijen 
op dit onderwerp?  
- Waarom wel/niet? 
- In hoeverre hebben eerdere voorlichtingen van PVO-ON bijgedragen aan het ontstaan 

van een samenwerking met andere publieke en private partijen?  
 
® Afsluitende vragen 

- Als u deze hele inzet van voorlichting door PVO-ON overziet, wat is dan uw gedachte hierbij? 
- Heeft u nog tips of waarschuwingen? 
- Ziet u nog risico’s of mogelijke onbedoelde gevolgen? 

 
 
Afsluiting 

- Bedanken voor het verhaal  
- Opname uitzetten 
- Afspraken maken over debriefing 
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Bijlage 5 – Inrichting datamatrix en codes 
 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een datamatrix om de data uit de interviews te ordenen en te 
coderen. Hieronder is een gedeelte van deze datamatrix weergegeven zodat een beeld kan worden 
gevormd van hoe deze datamatrix is ingericht. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van alle codes 
die op dezelfde wijze als in het voorbeeld zijn opgenomen in de datamatrix.  
 
Inrichting datamatrix 
 

 
 
 
Codelijst 

- PVO-ON 
• Bekendheid van PVO-ON 
• Bekendheid voorlichting 
• Ervaring met PVO-ON 

- Inzet van voorlichting 
• Goed idee? 
• Preventieve werking 
• Digitaal/fysiek 
• Interactie 
• Een van de vele middelen 

- Bereik van doelgroep 
• Publiek/privaat 
• Slechte regulering 
• Begrijpelijke taal 
• Laagdrempeligheid  

- Verhaal met voorbeelden 
• Goed idee? 
• Werking 
• Gebruik cijfers 
• Foto-/filmmateriaal 
• Lokaal en actueel 
• Herkenbaarheid criminaliteit 
• Belangen/gevolgen/risico’s 

- Verandering in capaciteiten 
• Bewustwording 
• Kennisuitwisseling 

 
 
 

Bekendheid van PVO-ON Bekendheid voorlichting Ervaring met PVO-ON
RPu1 "Citaat" of omschrijving verhaal respondent "Citaat" of omschrijving verhaal respondent "Citaat" of omschrijving verhaal respondent
RPu2 (eventueel met eigen interpretatie onderzoeker daarachter) (eventueel met eigen interpretatie onderzoeker daarachter) (eventueel met eigen interpretatie onderzoeker daarachter)
RPu3
RPu4
RPr5
RPr6
RPr7
RPr8

PVO-ON
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- Gedragsverandering 
• Wel/niet 
• Handelingsperspectief 
• Meldingsbereidheid 
• Weerbaarheid 

- Opzetten PPS 
• Beperkte mogelijkheden 
• Mogelijkheden 
• Woningcorporaties 
• Afspraken maken 
• Wederzijds begrip 

- Overige opmerkingen 
• Gebruik van checklist 
• Waterbed-effect 
• Marktplaats 
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