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VOORWOORD    

In  het  kader  van  de  schoolopdracht  in  het  vierde  jaar  Integrale  Veiligheidskunde  voor  de  module  
OIVK10  ‘Afstuderen  IVK+SEC  2021-‐2022’  heb  ik  voor  Platform  Veilig  Ondernemen  (PVO)  Oost-‐
Nederland  onderzoek  gedaan  in  hoeverre  omwonenden  van  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab  
signalen  kennen  en  hebben  herkend.  Tevens  heb  ik  onderzocht  in  hoeverre  zij  bereid  zijn  een  melding  
te  maken  van  een  verdacht  signaal.  Aanbevelingen  zijn  vervolgens  in  een  adviesrapport  verwerkt.  Met  
deze  aanbevelingen  kan  PVO  Oost-‐Nederland  gemeenten  en  andere  netwerkpartners  informeren  en  
adviseren  hoe  zij  de  meldingsbereidheid  in  het  buitengebied  kunnen  verhogen.    

Voor  het  tot  stand  komen  van  dit  product  wil  ik  alle  collega’s  van  PVO  Oost-‐Nederland,  en  dan  met  
name  Anton  Jansen,  bedanken  voor  al  hun  hulp,  advies,  medewerking  en  input.  Daarnaast  wil  ik  graag  
alle  geïnterviewde  personen  bedanken  voor  hun  tijd  en  moeite  en  de  mooie  open  en  eerlijke  
gesprekken  die  ik  met  jullie  heb  mogen  voeren.  Ook  wil  ik  graag  de  gemeente  Oost  Gelre,  en  dan  met  
name  S.  Kempink  en  M.  Cai  en  de  gemeente  Bronckhorst,  met  name  I.  De  Haan  bedanken  voor  hun  
medewerking  aan  dit  product.  Tot  slot  wil  ik  graag  de  docent  van  het  Saxion,  mevrouw  Senna  Hansen,  
bedanken  voor  haar  hulp,  advies  en  goede  begeleiding  tijdens  het  schrijven  van  dit  product.  

  

Apeldoorn,  januari  2022    
  
  

  
  
  
Carmen  Cattier  
Student  Saxion  parttime  school    
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SAMENVATTING  

Op  veel  verschillende  gebieden  rondom  criminaliteit  is  de  meldingsbereidheid  een  terugkerend  
onderwerp.  Meldingen  ontvangen  is  belangrijk  om  zicht  te  krijgen  op  probleemplekken  en  gericht  
actie  te  kunnen  ondernemen.  De  nu  heersende  lage  meldingsbereidheid  zorgt  ervoor  dat  de  pakkans  
laag  is  en  hierdoor  kunnen  criminelen  ongestoord  hun  gang  gaan.  Tijdens  bijeenkomsten  en  
informatieavonden  van  Platform  Veilig  Ondernemen  (PVO)  Oost–Nederland  komen  er  signalen  dat  
buurtbewoners  vaak  wel  weten  dat  er  in  de  eigen  buurt  iets  gaande  is  maar  hier  in  de  meeste  gevallen  
geen  melding  van  maken.  Toch  staat  nergens  zwart  op  wit  dat  buurtbewoners  ook  daadwerkelijk  wel  
weten  wanneer  een  synthetisch  drugslab  in  de  buurt  aanwezig  is.  PVO  Oost-‐Nederland  vond  het  tijd  
om  dat  eens  uit  te  zoeken.  Hebben  buurtbewoners  voldoende  kennis  om  signalen  te  kunnen  
waarnemen  van  een  synthetisch  drugslab?  En  als  dat  zo  blijkt  te  zijn,  wat  houdt  hen  dan  tegen  om  
geen  melding  te  maken?    
  
Om  dit  uit  te  zoeken  ben  ik  huis  aan  huis  gegaan  en  heb  omwonenden  rondom  twee  reeds  opgerolde  
synthetische  drugslabs  verschillende  gesloten  en  open  vragen  gesteld.  In  de  basis  van  mijn  onderzoek  
Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel  is  gebruik  gemaakt  van  het  COM-‐B  model  van  Susan  Michie  &  
Atkins  (2018).  Dit  model  kijkt  vanuit  de  basiscomponenten  capaciteit,  gelegenheid  en  motivatie.  Dit  
model  heeft  mij  geholpen  om  vanuit  een  breed  perspectief  de  probleemstelling  te  benaderen.      
 
Uit  mijn  onderzoek  is  gebleken  dat  burgers  in  het  buitengebied  over  het  algemeen  wel  bereid  zijn  om  
een  melding  te  maken  van  een  verdacht  signaal  bij  hen  in  de  buurt.  Zij  zien  het  als  hun  taak  om  samen  
de  buurt  veilig  te  houden  en  zijn  dan  ook  wel  bereid  om  hier  tijd  in  te  steken.  Maar  gelukkig  is  de  
eigen  buurt  heel  veilig  en  gebeurt  hier  nooit  wat…toch?  Dan  zit  de  schrik  er  toch  flink  in  als  er  ineens  
een  synthetisch  drugslab  bij  de  buurman  wordt  aangetroffen.    
  
Beschikken  burgers  in  het  buitengebied  wel  over  voldoende  kennis  waarmee  zij  een  verdacht  signaal  
kunnen  herkennen  en  dat  ook  kunnen  melden?  Uit  het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐
Onderbuikgevoel’  is  gebleken  dat  omwonenden  niet  voldoende  op  de  hoogte  waren  van  de  
verschillende  signalen  die  kunnen  duiden  op  een  synthetisch  drugslab.  Tevens  zijn  zij  ook  niet  
voldoende  op  de  hoogte  van  verschillende  meldmethodes.  Daarnaast  geven  burgers  in  het  
buitengebied  aan  dat  zij  niet  zomaar  een  melding  zouden  maken.  Dan  willen  ze  wel  heel  zeker  weten  
dat  er  ook  echt  iets  gaande  is  bij  de  buurman.  Niemand  wil  de  buurman  zomaar  beschuldigen.  In  
eerste  lijn  wordt  er  dan  ook  vaak  gebruik  gemaakt  van  het  gezin  en  de  buurt  (WhatsApp).  Zo  kan  er  
eerst  gepeild  worden  of  anderen  ook  iets  vreemds  hebben  gezien.  Met  name  het  gezin  heeft  
vervolgens  veel  invloed  of  er  wel  of  geen  melding  gemaakt  wordt.  Als  een  verdacht  signaal  meerdere  
malen  waargenomen  wordt  is  de  kans  groter  dat  deze  wel  gemeld  wordt.  Hiermee  kan  je  zeggen  dat  
bewoners  in  het  buitengebied  ook  aan  het  zogeheten  ‘plussen’  doen.  (Meer  signalen  vaker  dan  1  keer  
waarnemen  en  dan  pas  actie  ondernemen.)  Maar  als  een  bewoner  in  het  buitengebied  dan  voor  
zijn/haar  gevoel  voldoende  zekerheid  heeft  is  deze  zeker  wel  bereid  een  melding  te  maken.    
  
Om  dan  terug  te  komen  op  de  vraag  of  buren  wel  wisten  dat  er  een  synthetisch  drugslab  bij  de  
buurman  in  de  schuur  aanwezig  is  kan  ik  vanuit  dit  onderzoek  in  ieder  geval  zeggen  dat  dit  absoluut  
niet  het  geval  is  geweest.      
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1.  INLEIDING    

“Internationale  bendeleden  achter  drugslab  Drempt  opgepakt”  kopt  De  Gelderlander  (De  
Gelderlander,  2020).  Hierbij  gaat  het  onder  andere  om  een  Mexicaan,  een  Colombiaan  en  een  
Amerikaan.  En  dan  wordt  in  het  professionele  werkveld  zoals  bij  Platform  Veilig  Ondernemen  Oost-‐
Nederland  druk  gespeculeerd.  “Dat  kan  toch  niet  anders  dan  dat  het  mensen  is  opgevallen  dat  er  een  
Colombiaan,  Mexicaan  en  een  Amerikaan  rondlopen  in  een  plaatsje  als  Drempt?  Daar  moeten  mensen  
toch  vraagtekens  bij  gezet  hebben?  Waarom  is  er  geen  melding  van  gemaakt?”  Bij  De  Gelderlander  
moeten  ze  dezelfde  vraagtekens  gezet  hebben  want  ook  zij  zijn  er  nog  iets  verder  ingedoken  en  
hebben  een  aantal  buurtbewoners  hierover  aangesproken,  (De  Gelderlander,  2020):  
  

Volgens  een  buurvrouw  wist  iedereen  wel  ‘dat  daar  niet  altijd  over  koetjes  en  kalfjes  
werd  gepraat’,  maar  zei  niemand  wat  om  nergens  ongewild  bij  betrokken  te  raken.  

Maar  is  dit  ook  wel  echt  zo?  Kunnen  omwonenden  signalen  wel  herkennen?  Dat  vergt  toch  enige  
kennis  van  zaken  en  bewust  zijn  van  het  feit  dat  criminele  activiteiten  zich  ook  in  de  buurt  kunnen  
afspelen.  Pas  dan  is  een  buurtbewoner  in  staat  om  eventueel  een  melding  te  maken.  Al  komt  dan  nog  
wel  de  vraag  of  diegene  ook  wel  een  melding  wil  maken.  Er  zijn  tenslotte  tal  van  redenen  te  bedenken  
om  een  verdachte  situatie  niet  te  melden.    
  
Uit  verschillende  onderzoeken  is  gebleken  dat  de  meldingsbereidheid  in  Nederland  omhoog  kan.  
Sterker  nog  op  de  website  van  het  wetenschappelijk  onderzoek  en  documentatiecentrum  (WODC)  
staat  een  onderzoek  ‘Trends  en  Determinanten  aangifte  meldingsbereidheid’  uitgevoerd  vanuit  het  
Ministerie  van  Justitie  en  Veiligheid  waarin  zelfs  is  gebleken  dat  de  meldingsbereidheid  in  Nederland  
sinds  2005  met  ongeveer  20%  is  gedaald.  De  belangrijkste  reden  waarom  burgers  geen  melding  en/of  
aangifte  doen  werd  door  50%  van  de  ondervraagden  beantwoord  met  een  niet  nader  te  specificeren  
categorie  ‘andere  reden’.  Andere  redenen  die  genoemd  worden  zijn,  ‘Het  helpt  toch  niet’  (20%),  ‘Het  
is  opgelost’  (10%)  en  ‘Geen  zaak  voor  de  politie’,  ‘Niet  zo  belangrijk’,  ‘Angst  voor  represaille’  (allen  
onder  de  10%)  (Ministerie  van  Justitie  en  Veiligheid,  2019).    
  
Verschillende  organisaties  zijn  inmiddels  bezig  om  de  meldingsbereidheid  onder  de  burgers  in  
Nederland  te  verhogen.  Op  de  website  van  het  CCV  (het  CCV,  2021)  worden  trainingen  aangeboden  
aan  professionals  om  te  kijken  hoe  zij  de  meldingsbereidheid  in  hun  gebied  kunnen  verhogen.  
Daarnaast  is  op  de  site  van    Meld  Misdaad  Anoniem  (Meld  Misdaad  Anoniem,  2021)  te  zien  dat  steeds  
meer  gemeenten  zich  hierbij  aansluiten  om  op  deze  manier  de  drempel  voor  de  inwoners  te  verlagen  
en  daarmee  de  meldingsbereidheid  te  verhogen.  Maar  vooralsnog  lijken  deze  maatregelen  nog  niet  
voldoende.  De  ‘lage’  meldingsbereidheid  wordt  namelijk  ook  sterk  opgemerkt  op  de  werkvloer  van  
Platform  Veilig  Ondernemen  Oost-‐Nederland,  zo  vertelt  de  manager  van  Platform  Veilig  Ondernemen  
Oost-‐Nederland.  Reeds  opgerolde  drugslabs  worden  onder  de  loep  genomen.  En  dan  blijkt  uit  
gesprekken  op  bijeenkomsten,  informatieavonden,  met  omgevingsdiensten  en  de  politie  dat  het  lijkt  
dat  omwonenden  al  wel  signalen  hadden  opgevangen.  Maar  als  dan  terug  gekeken  wordt  naar  het  
aantal  meldingen/aangiftes  dat  gedaan  is  dan  blijkt  dit  niet  overeen  te  komen.  Er  komen  slechts  
enkele  meldingen  of  tips  binnen  die  leiden  naar  een  drugslab.  Zeker  gekeken  naar  de  reeds  opgerolde  
drugslabs  in  het  buitengebied  zijn  hier  voorafgaand  maar  heel  weinig  meldingen  over  binnengekomen.  
Soms  zelfs  maar  1  tip.  En  dan  blijkt  vervolgens  dat  het  drugslab  al  langere  tijd  actief  was.  (Persoonlijke  
communicatie  met  de  heer  Anton  Jansen,  manager  PVO  Oost-‐Nederland  op  22  september  2021).      
  
Hebben  deze  omwonenden  dan  geen  melding  gedaan?  En  wat  is  dan  de  reden  hiervoor?  Of  is  het  
maar  een  aanname  dat  omwonenden  signalen  opvangen?  Verschillende  onderzoeken  hebben  tot  op  
heden  deze  vragen  niet  gesteld  aan  omwonenden  rondom  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab.  
Dat  maakt  het  onderzoek  horen-‐zien-‐ruiken-‐onderbuikgevoel  van  grote  meerwaarde.  Middels  deze  
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kwalitatieve  onderzoeksmethode  worden  persoonlijke  gesprekken  gevoerd  met  omwonenden  
rondom  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab.  De  verzamelde  informatie  komt  rechtstreeks  van  de  
bron.  Daarmee  is  de  gewonnen  informatie  heel  betrouwbaar.  Doordat  respondenten  de  tijd,  ruimte  
en  persoonlijke  aandacht  krijgen  kunnen  zij  goed  hun  verhaal  doen.  Hiermee  komt  meer  inzicht  in  de  
belemmeringen  waarom  zo  weinig  meldingen  gedaan  worden.  Deze  inzichten  kunnen  dan  een  
belangrijke  bijdrage  leveren  om  te  kijken  welke  middelen  of  maatregelen  ingezet  kunnen  worden  om  
de  meldingsbereidheid  te  verhogen.   

1.1  AANLEIDING    

De  aanleiding  is  omschreven  aan  de  hand  van  de  6W-‐  methode  (Verhoeven,  2018,  p.  57).  
  
Wat  is  het  probleem?  
  
Om  verschillende  redenen  ondernemen  burgers  vaak  geen  actie  bij  het  zien  van,  of  het  
‘onderbuikgevoel  hebben’  dat  iets  gaande  is  bij  criminele  activiteiten.    
  
Wie  heeft  het  probleem?  
  
Voor  politie  en  gemeenten  is  het  een  probleem.  Door  een  lage  meldingsbereidheid  is  het  vele  malen  
lastiger  problemen  op  te  sporen  en  aan  te  pakken.  Voor  de  burgers  zelf  kan  het  ook  een  probleem  
zijn.  Er  kan  een  gevoel  van  onveiligheid  ontstaan  op  plekken  waar  vaak  criminele  activiteiten  plaats  
vinden.  De  laatste  tijd  is  het  met  enig  regelmaat  ‘raak’  in  het  werkgebied  van  PVO  Oost-‐Nederland.  
Gemiddeld  worden  één  a  twee  labs  per  maand  opgerold  (persoonlijke  communicatie  de  heer  Anton  
Jansen,  manager  PVO  Oost–Nederland  op  29  september  2021). En  iedere  keer  vraagt  het  team  van  
PVO  Oost-‐Nederland  zich  af:  Heeft  de  omgeving,  hebben  de  buren  nu  echt  niks  in  de  gaten  gehad?  
Hebben  zij  dan  bijvoorbeeld  helemaal  geen  rare  busjes,  vreemde  mensen,  nachtelijke  activiteiten  of  
veel  camera’s  aan  een  pand  gezien?  Door  meer  inzicht  te  krijgen  in  wat  de  oorzaak  is  waarom  
omwonenden  geen  melding  maken  kan  vervolgens  met  deze  informatie  gekeken  worden  op  welke  
manier  de  meldingsbereidheid  verhoogd  kan  worden.    
  
Wanneer  is  het  probleem  ontstaan?  
  
De  exacte  begintijd  is  lastig  vast  te  stellen.  Het  probleem  doet  zich  waarschijnlijk  altijd  al  voor.    
De  laatste  jaren  is  burgerparticipatie  een  belangrijk  item.  Burgers  worden  bij  veel  verschillende  
onderwerpen  ingezet,  zo  ook  bij  de  veiligheid.  Door  burgerparticipatie  is  er  meer  oog  voor  de  
onderwerpen  waar  de  hulp  van  burgers  ingezet  kan  worden.  De  lage  meldingsbereidheid  heeft  al  
langere  tijd  de  aandacht  en  er  zijn  dan  ook  al  meerdere  onderzoeken  gedaan  naar  het  verhogen  van  
de  meldingsbereidheid.  Uit  de  Veiligheidsmonitor  2019  (CBS,  2019)  blijkt  dat  de  meldingsbereidheid  
en  het  doen  van  aangifte  in  de  periode  2012  tot  en  met  2019  aanzienlijk  gedaald  is.  Van  alle  delicten  
samen  werd  in  2019  bij  de  politie  32%  gemeld.  In  2017  was  dit  nog  34%  en  in  2012  38%.  In  bijlage  1  
op  blz.  40  is  de  bijbehorende  grafiek  opgenomen.    
  
Waarom  is  het  een  probleem?  
  
Meldingsbereidheid  van  burgers  bij  verdachte  situaties  is  van  groot  belang  voor  een  veilige  
samenleving.  Politie  en/of  handhaving  kunnen  onmogelijk  overal  tegelijk  aanwezig  zijn.  Om  
criminaliteit  adequaat  te  kunnen  bestrijden  is  de  oplettende  burger  nodig.  Zij  zijn  de  ogen  en  oren  ter  
plaatse.  Wanneer  burgers  bereid  zijn  verdachte  situaties  direct  te  melden  zal  dit  de  pakkans  van  
criminelen  vergroten.  Hoe  sneller  en  hoe  vaker  de  politie  getipt  wordt,  hoe  vaker  en  sneller  de  politie  
aanwezig  zal  zijn  om  controle  uit  te  voeren  en/of  te  handhaven.  Daarnaast  zal  een  hoge  
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meldingsbereidheid  van  burgers  als  gevolg  hebben  dat  er  beter  inzicht  komt  voor  politie  en  
gemeenten  waar  de  probleemplekken  zich  bevinden.  Zij  kunnen  hierop  hun  beleid  aanpassen  en  
gericht  acties  uitzetten  waarmee  de  veiligheid(sbeleving)  verhoogd  wordt.  Bij  de  productie  van  drugs  
komen  chemische  stoffen  vrij.  Deze  vervuilen  de  lucht  en  zijn  gevaarlijk  voor  de  gezondheid.  Het  
inademen  of  aanraken  van  drugsafval  kan  ernstige  gevolgen  hebben.  Denk  hierbij  aan  misselijkheid,  
duizeligheid  en  zelfs  brandwonden.  Daarnaast  bestaat  ook  nog  het  risico  op  explosies.  De  kracht  van  
deze  explosies  kan  gezondheidsschade  aanrichten  voor  mens,  dier  en  natuur.  Soms  met  een  dodelijk  
gevolg  (Van  Noordenburg,  2021).  Een  dumping  is  illegaal  en  leidt  tot  maatschappelijke  kosten  voor  het  
opruimen  ervan.  Daarnaast  vraagt  het  veel  capaciteit  van  handhavers  (Het  CCV,  2021b).    
  
Het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid  geeft  niet  alleen  meer  zicht  op  probleemplekken  rondom  
een  drugslab  maar  heeft  een  veel  bredere  impact.  Een  (synthetisch)  drugslab  valt  onder  het  
paraplubegrip  ondermijning.  Ondermijning  kan  middels  het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid  
beter  in  kaart  gebracht  worden.  Wat  is  ondermijning?  Het  is  lastig  om  hier  een  goede  definitie  van  te  
geven  maar  op  de  site  van  de  politie  wordt  het  als  volgt  uitgelegd:    
  
Ondermijning  is  een  gevolg  van  veel  verschillende  vormen  van  criminaliteit,  waarbij  de  grenzen  tussen  
de  bovenwereld  (de  'gewone'  maatschappij)  en  de  onderwereld  (criminelen)  vervagen.  Criminelen  
richten  voor  hun  activiteiten  bedrijven  op,  vragen  vergunningen  aan  en  huren  en  kopen  panden.  
Hiervoor  hebben  ze  in  de  ‘bovenwereld’  medewerking  nodig  van  bijvoorbeeld  makelaars,  
autoverhuurbedrijven,  administratiekantoren  en  notarissen.  Je  kunt  ondermijning  zien  als  het  
constante  gebeuk  van  georganiseerde  criminaliteit  (onderwereld)  op  onze  samenleving  (bovenwereld).  
Ondermijning  is  een  probleem  dat  de  maatschappij  verzwakt  en  uiteindelijk  zelfs  ontregelt  (Politie,  
z.d.).  
  
Waar  doet  het  probleem  zich  voor?  
  
In  heel  Nederland  doet  het  probleem  zich  voor,  maar  in  dit  onderzoek  wordt  alleen  gekeken  naar  de  
meldingsbereidheid  van  omwonenden  van  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab  in  het  
buitengebied  in  de  regio  Oost-‐Nederland.    
  
Waardoor  ontstaat  het  probleem?  
  
De  veiligheidsmonitor  heeft  onderzoek  gedaan  naar  de  redenen  waarom  niet  gemeld  wordt  (CBS,  
2019).  De  belangrijkste  reden  is:  “Het  helpt  toch  niets”.  Maar  ook  “Het  is  geen  zaak  voor  de  politie”,  
“Het  was  niet  zo  belangrijk”  en  “Ik  had  er  geen  tijd  voor/zin  in”  scoren  hoog  op  de  lijst  in  dit  
onderzoek.  Een  op  de  tien  gevallen  geeft  aan  een  andere  niet  nader  gespecificeerde  reden  te  hebben  
om  niet  te  melden.  Bijlage  2  op  blz.  40  geeft  een  overzicht  van  de  verschillende  redenen  weer.  Ook  
ikzelf  ben    voor  de  module  S06  ‘Verbeter  de  praktijk  met  onderzoek’    bezig  geweest  met  onderzoek  te  
doen  op  welke  manier  de  meldingsbereidheid  verhoogd  kan  worden.  Ook  dit  onderzoek  was  gericht  
op  het  buitengebied,  nadere  toelichting  buitengebied  in  paragraaf  1.5.2,  maar  met  als  doelgroep  de  
werkgroep  van  ‘Keurmerk  Veilig  Buitengebied’.  Uit  dit  onderzoek  kwam  naar  voren  dat  de  verbinding  
tussen  mensen  in  het  buitengebied  en  overheid  zoals  politie  en  gemeente  ontbreekt.  Vaak  hebben  ze  
geen  idee  wie  de  wijkagent  is.  Er  moet  dus  meer  contact  zijn  tussen  deze  partijen.  Ook  gaven  
respondenten  aan  dat  er  meer  voorlichting  moet  komen  en  dat  herhaling  van  voorlichting  belangrijk  
is.  Kanttekening  hierbij  is  wel  dat  deze  en  vele  andere  onderzoeken  tot  op  heden  niet  of  nauwelijks  
uitgevoerd  zijn  bij  omwonenden  die  rondom  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab  wonen.    
  
Door  de  lage  meldingsbereidheid  bestaat  weinig  tot  geen  zicht  op  veel  criminele  activiteiten.    
Er  komen  weinig  tot  geen  meldingen  van  overlast  maar  dit  betekent  niet  dat  politie  en  gemeente  er  
maar  vanuit  kunnen  gaan  dat  er  ook  niks  aan  de  hand  is.  Elders  in  het  land  is  al  gebleken  dat  
criminelen  graag  gebruik  maken  van  het  buitengebied.  Zo  is  in  de  Brabantse  en  Zeeuwse  gebieden  de  
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criminaliteit  in  buitengebieden  al  een  steeds  groter  probleem  (ZLTO,  z.d.).  Buitengebieden  zijn  in  trek  
voor  criminele  activiteiten.  Door  de  uitgestrektheid  van  de  buitengebieden  kunnen  criminelen  vaak  
ongezien  hun  werkzaamheden  uitvoeren.  Hennepkwekerijen  of  synthetische  drugslabs  steken  steeds  
vaker  de  kop  op  in  een  afgelegen  schuur  of  stal  (het  CCV,  2021).  Daar  komt  nog  bij  dat  de  laatste  jaren  
de  capaciteit  van  de  politie  is  afgenomen  (Rijksoverheid,  2020).  Om  dan  zicht  te  krijgen  op  criminele  
activiteiten  in  het  buitengebied  zijn  de  oren  en  ogen  van  de  burgers  nodig.    

1.2  DOELSTELLING    

Middels  het  doen  van  een  mixed  methods  onderzoek  rondom  reeds  opgerolde  synthetische  drugslabs  
in  het  buitengebied  ga  ik  in  kaart  brengen  hoe  het  staat  met  de  kennis  bij  omwonenden  omtrent  
signalen  herkennen  en  meldingsbereidheid  bij  zo’n  drugslab.  Met  behulp  van  deze  resultaten  breng  ik  
advies  uit  waarmee  PVO  Oost–Nederland  handvaten  krijgt  welke  middelen  en  maatregelen  zij  
gemeenten  en  andere  partijen  kunnen  adviseren  en  hoe  zij  de  implementatie  hiervan  kunnen  
begeleiden  om  de  meldingsbereidheid  te  verhogen.  
  

UIT  MIJN  ONDERZOEKSRESULTATEN  ZAL  BLIJKEN  OF  OMWONENDEN,  VOORAFGAAND  OF  GEDURENDE  
DE  TIJD  DAT  HET  SYNTHETISCHE  DRUGSLAB  IN  WERKING  WAS  OVER  ENIGE  1KENNIS  BESCHIKTEN  

WAARMEE  EEN  MELDING  GEDAAN  HAD  KUNNEN  WORDEN.      

 
 
Door  onderzoek  te  doen  bij  een  doelgroep  die  ook  daadwerkelijk  iets  heeft  kunnen  zien  en  daarmee  
een  melding  had  kunnen  maken  geeft  dit  een  beter  beeld  op  welke  manier  PVO  Oost-‐Nederland  in  
advisering  en  begeleiding  een  belangrijke  bijdrage  kan  leveren  aan  het  verhogen  van  de  
meldingsbereidheid  met  de  focus  op  het  buitengebied.  Met  dit  onderzoek  zal  ik  de  kennis  over  het  
herkennen  van  signalen  in  kaart  brengen  en  tevens  welke  overwegingen  mensen  maken  om  al  dan  
niet  een  melding  te  maken.    
  
Op  de  lange  termijn  is  de  doelstelling  dat  omwonenden  bij  het  Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel  
beseffen  dat  er  iets  mis  is  en  direct  een  melding  maken.  Dit  verhoogt  de  veiligheid  van  de  eigen  
woon/leefomgeving  van  deze  burgers.  De  gevaren  rondom  een  synthetisch  drugslab  kunnen  zoals  
eerder  uitgelegd  catastrofale  gevolgen  hebben.  Daar  komt  ook  nog  bij  dat  de  kosten  van  het  opruimen  
van  een  drugslab  flink  in  de  papieren  kunnen  lopen.  Uiteindelijk  kan  dit  oplopen  tot  50.000  of  zelfs  
100.000  euro  (Omroep  GLD,  2020).  Wie  draait  uiteindelijk  voor  deze  kosten  op?    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1  Met  kennis  wordt  bedoeld  dat  het  hierbij  gaat  om  zowel  het  hebben  van  informatie  als  ook  het  leggen  van  de  
link  naar  een  synthetisch  drugslab  waardoor  je  van  kennis  kunt  spreken.  
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1.3  PROBLEEMSTELLING  EN  ONDERZOEKSVRAGEN    

 
Probleemstelling: 
 

  
HOE  KAN  PLATFORM  VEILIG  ONDERNEMEN  OOST-‐NEDERLAND  ERVOOR  ZORGEN  

DAT  DE  MELDINGSBEREIDHEID  VAN  OMWONENDEN  EN  WERKENDEN  IN  DE  
OMGEVING  RONDOM  EEN  SYNTHETISCH  DRUGSLAB  IN  HET  BUITENGEBIED  

VERHOOGD  WORDT?    

 
 
Onderzoeksvragen: 
 
 
 
1.   In  hoeverre  hadden  omwonenden  reeds  signalen  opgevangen  en  welke  signalen  zijn  dat  

dan? 

2.   In  hoeverre  hebben  zij  hier  een  melding  van  gemaakt?  

3..   Welke  motieven  hadden  omwonenden  om  wel  of  niet  te  melden?    

 

1.4  ORGANISATIE    

Platform  Veilig  Ondernemen  Oost-‐Nederland  (PVO  Oost-‐Nederland)  is  een  Publiek-‐Private  
Samenwerking  (PPS)  tussen  brancheorganisaties,  ondernemers(verenigingen),  gemeenten,  politie,  
justitie  en  het  openbaar  ministerie  (PVO  Oost-‐Nederland,  z.d.).  Deze  belanghebbenden  werken  samen  
aan  de  oplossing  van  veiligheidsproblemen.  De  verwevenheid  tussen  boven–  en  onderwereld  vraagt  
om  maatregelen.  Ondermijning  neemt  steeds  grotere  vormen  aan.  PVO  Oost-‐Nederland  is  de  
verbindende  factor  tussen  verschillende  partijen.  Zij  informeren  en  ondersteunen  bij  de  aanpak  van  
criminele  activiteiten.  In  Nederland  zijn  in  totaal  tien  PVO’s  gevestigd.  Deze  PVO’s  zijn  ontstaan  als  
opvolgers  van  de  Regionale  Platforms  Criminaliteitsbeheersing  (RPC’s).    Iedere  regio  heeft  een  eigen  
PVO  en  deze  zijn  gelijk  aan  de  regionale  eenheden  van  de  Nationale  Politie.  PVO  is  geen  formele  
organisatie  maar  is  op  verschillende  manieren  georganiseerd.  PVO  Oost-‐Nederland  is  ondergebracht  
bij  de  Stichting  PVO  Oost-‐Nederland  (persoonlijke  communicatie  met  de  heer  Anton  Jansen  op  
woensdag  1  september  2021).    
  
Het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  wordt  uitgevoerd  in  opdracht  van  Platform  Veilig  
Ondernemen  Oost-‐Nederland.  PVO  Oost-‐Nederland  is  de  grootste  van  alle  PVO’s  en  heeft  als  
werkgebied  Overijssel  en  Gelderland  samen.  Dat  zijn  in  totaal  76  gemeenten.    
  
Sinds  2016  is  PVO  Oost-‐Nederland  bezig  met  het  geven  van  voorlichtingsavonden  op  verschillende  
veiligheidsonderwerpen  zoals  cybercrime,  leerlingalert,  veilig  bedrijventerrein,  veilig  buitengebied,  
ondernemersalert  (Platform  Veilig  Ondernemen  Oost-‐Nederland,  2021).  Via  deze  
voorlichtingsavonden  wordt  ingezet  op  het  vergroten  van  kennis  en  bewustwording  bij  de  doelgroep.  
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Tevens  dienen  deze  avonden  om  lokale  netwerken  op  te  zetten  om  een  gezamenlijke  aanpak  tegen  
criminele  activiteiten  te  versterken.  De  voorlichtingsavonden  worden  in  samenwerking  met  
gemeenten  georganiseerd.  Daar  waar  kan  fysiek  en  anders  in  een  digitale  of  hybride  vorm.    
 

1.4.1  VEILIG  BUITENGEBIED    

PVO  Oost-‐Nederland  heeft  in  samenwerking  met  het  CCV  (Centrum  voor  Criminaliteit  en  Veiligheid)  
‘Veilig  Buitengebied’  ontwikkeld.  Veiligheid  en  criminaliteit  in  het  buitengebied  staat  sinds  2015  hoog  
op  de  politieke  agenda.  ‘Veilig  Buitengebied’  is  een  regionale  aanpak  waarin  de  samenwerking  tussen  
(lokale)  belanghebbenden  centraal  staat.  Hierbij  kan  gedacht  worden  aan  gemeenten,  politie,  
brandweer,  agrariërs,  omgevingsdienst,  RIEC,  natuur-‐  en  landschapsbeheer,  bewoners  et  cetera.  Voor  
‘Veilig  Buitengebied’  heeft  PVO  Oost-‐Nederland  een  PPS  construct  (Publiek  Private  Samenwerking)  
ingericht.  In  verschillende  stappen  wordt  een  samenwerking  tussen  de  betrokken  partijen  ingericht  en  
gekeken  hoe  gezamenlijke  doelstellingen  gehaald  kunnen  worden  (PVO  Oost-‐Nederland,  z.d.).    
Het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  richt  zich  op  het  buitengebied  en  zal  daarmee  
een  belangrijke  bijdrage  kunnen  leveren  aan  de  inhoud  van  de  bijeenkomsten.  Het  groeiend  aantal  
leegstaande  schuren  in  het  buitengebied  is  aantrekkelijk  voor  criminele  activiteiten.  Het  buitengebied  
is  relatief  dun  bevolkt  waardoor  criminelen  ongezien  hun  gang  kunnen  gaan.  Daarbij  betreft  het  vaak  
een  groot  gebied  waardoor  het  voor  politie  lastig  is  om  een  goed  beeld  te  krijgen  van  het  
buitengebied.  Bewoners  van  het  gebied  zijn  een  belangrijke  schakel  om  deze  criminaliteit  aan  te  
kunnen  pakken.    
  

1.4.2  HET  BUITENGEBIED    

Definitie  buitengebied:  Het  buitengebied  is  een  begrip  uit  de  ruimtelijke  ordening  dat  betrekking  heeft  
op  grond  buiten  de  bebouwde  kommen  van  steden  en  dorpen.  Een  groot  deel  van  deze  grond  heeft  
een  agrarische  bestemming:  zij  is  in  gebruik  ten  behoeve  van  akkerbouw  en  veeteelt  (Wikipedia,  
2021).    
  
Waarom  is  het  buitengebied  zo’n  interessante  plek  voor  criminele  activiteiten?  Steeds  vaker  steken  
hennepkwekerijen  of  synthetische  drugslabs  de  kop  op  in  afgelegen  schuren  of  stallen.  Soms  met  
(gedwongen)  medewerking  van  de  eigenaar.  De  problemen  beperken  zich  in  het  buitengebied  niet  
alleen  tot  de  productie  van  drugs  maar  het  buitengebied  is  ook  zeer  in  trek  als  het  gaat  om  dumping  
van  chemisch  afval  en  drugsafval.  In  de  uitgestrektheid  van  de  buitengebieden  kunnen  criminelen  vaak  
ongezien  hun  gang  gaan  (Van  Noordenburg,  2021a).  Een  belangrijke  reden  voor  deze  opmars  in  het  
buitengebied  is  de  toename  van  het  aantal  leegstaande  schuren.  De  verwachting  is  dat  dit  in  de  
komende  jaren  steeds  verder  gaat  toenemen  (ZLTO,  z.d.).  De  belangrijkste  redenen  van  deze  
opkomende  trend  van  leegstand  in  het  buitengebied  zijn  bedrijfsbeëindiging  en  het  ontbreken  van  
opvolging  (Omgevingsweb,  2019).    

1.5  SCOPE  

 
Locatie:  
Gezien  de  geringe  tijd  van  dit  onderzoek  zijn  enkele  afbakeningen  gemaakt.  Het  onderzoek  vindt  
plaats  rondom  twee  reeds  opgerolde  drugslabs.  Beide  labs  zijn  opgerold  in  een  tijdsbestek  van  
maximaal  twee  jaar  geleden.  In  beide  labs  was  de  productie  van  synthetische  drugs  gaande.  
Synthetische  drugs  is  een  drugssoort  die  in  een  laboratorium  wordt  gemaakt  en  waarbij  geen  
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natuurlijke  producten  worden  gebruikt.  Voorbeelden  van  synthetische  drugs  zijn  efedrine,  
amfetamine,  MDMA  (XTC)  en  2C-‐B  (Jellinek,  2020).    
  
Beide  drugslabs  bevinden  zich  in  het  buitengebied  van  het  werkgebied  van  PVO  Oost-‐Nederland  
(Overijssel/Gelderland).      
  
Doelpopulatie:  
Dit  onderzoek  richt  zich  op  omwonenden  die  in  een  straal  van  ongeveer  500  meter  rondom  een  reeds  
opgerold  drugslab  wonen/werken.  Dit  betekent  dat  het  onderzoek  wordt  gehouden  onder  
omwonenden  maar  ook  bij  eventuele  bedrijven/instellingen  die  zich  in  deze  straal  bevinden.  De  
doelgroep  zijn  volwassen  mensen  (18+)  zonder  beperkingen.  Hierbij  wordt  ervan  uit  gegaan  dat  deze  
doelgroep  over  de  capaciteit  bezit  om  signalen  te  kunnen  herkennen  en  in  staat  is  een  melding  te  
kunnen  maken.      

1.6  BELANGHEBBENDEN  

De  lage  meldingsbereidheid  in  Nederland  is  een  overkoepelend  probleem  voor  meerdere  instanties.  
Ingezoomd  op  de  lage  meldingsbereidheid  rondom  synthetische  drugslabs  in  het  buitengebied  is  het  
een  probleem  voor  zowel  publieke  als  private  partijen.  Hierbij  kan  gedacht  worden  aan  politie,  
brandweer,  gemeenten  waarbij  een  hoge  meldingsbereidheid  van  belang  is  bij  het  in  kaart  brengen  
van  drugslabs  en  de  hierop  volgende  acties  die  uitgezet  kunnen  worden.  Maar  ook  voor  partijen  als  
woningbouwcoöperaties  en  vastgoedhandelaren  is  een  hoge  meldingsbereidheid  van  belang  zodat  zij  
vroegtijdig  kunnen  ingrijpen  mocht  een  drugslab  aanwezig  zijn  in  hun  pand/woning  om  daarmee  
zoveel  mogelijk  (financiële)  schade  te  kunnen  voorkomen.  Op  de  laatste  plek  is  een  hoge  
meldingsbereidheid  van  groot  belang  voor  de  burger  zelf.  De  gevaren  rondom  een  synthetisch  
drugslab  kunnen  catastrofale  gevolgen  hebben.  Denk  hierbij  aan  brand/ontploffingsgevaar,  inademen  
van  gevaarlijke  stoffen,  vervuilde  grondgebieden  en  de  rekening  die  zij  toch  wellicht  voorgeschoteld  
krijgen  van  de  kosten  rondom  het  opruimen  van  een  drugslab  in  hun  gemeente  (persoonlijke  
communicatie  Anton  Jansen,  manager  PVO  Oost-‐Nederland  op  22  september  2021).  
  

1.6.1  RECHTSTREEKS  BELANGHEBBENDEN    

Zoals  hierboven  vermeld  zijn  er  veel  belanghebbenden  bij  de  uitkomst  van  dit  onderzoek.  In  eerste  lijn  
zijn  de  volgende  personen/organisaties  de  eerste  betrokkenen/belanghebbenden:  
  
Platform  Veilig  Ondernemen  Oost-‐Nederland  
PVO  Oost–Nederland  is  de  opdrachtgever  van  dit  onderzoek.  Zij  werken  samen  met  heel  veel  partners  
in  zowel  de  publieke  als  de  private  sector  om  ondermijnende  criminaliteit  in  kaart  te  brengen.  Samen  
met  deze  partners  worden  verschillende  veiligheidsproblemen  aangepakt.  PVO  Oost–Nederland  is  in  
dit  onderzoek  zowel  de  betrokken  als  de  belanghebbende  partij.  Gedurende  dit  onderzoek  wordt  
nauw  samengewerkt  en  daarnaast  hebben  zij  veel  belang  bij  de  uitkomst  van  dit  onderzoek.  Met  de  
uitkomsten  wordt  de  expertise  verhoogd  rondom  het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid.  Hiermee  
kunnen  zij  gemeenten  en  andere  netwerkpartners  informeren  en  adviseren  en  deze  partners  
begeleiden  bij  de  aanpak  om  de  meldingsbereidheid  te  verhogen.    
  
Het  CCV 
Keurmerk  Veilig  Buitengebied  is  een  samenwerking  tussen  PVO  Oost-‐Nederland  en  het  CCV.  
Aangezien  dit  onderzoek  gericht  is  op  het  buitengebied  zullen  de  uitkomsten  van  dit  onderzoek  
interessant  zijn  voor  zowel  PVO  Oost-‐Nederland  als  het  CCV.  Naast  het  feit  dat  beide  partijen  
belanghebbende  zijn  is  het  CCV  met  de  expertise  op  dit  vlak  een  belangrijke  betrokken  partij  en  
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zullen  zij  gedurende  dit  onderzoek  doormiddel  van  informeren  en  adviseren  een  bijdrage  leveren  
aan  dit  onderzoek.   
 
Gemeente  Oost  Gelre  en  gemeente  Bronckhorst   
Gemeenten  zijn  een  belangrijke  schakel  in  de  aanpak  van  georganiseerde  criminaliteit.  Van  
gemeenten  wordt  een  effectieve  aanpak  en  gecoördineerd  beleid  gevraagd.  Hierbij  is  het  van  
belang  dat  iedere  partij  de  verantwoordelijkheid  neemt  (het  CCV,  2021).    
De  gemeenten  Oost  Gelre  en  de  gemeente  Bronckhorst  hebben  naast  belang  ook  een  betrokken  
rol  in  dit  onderzoek.  Aangezien  het  onderzoek  plaatsvindt  op  een  locatie  in  deze  twee  
gemeenten  vergt  dit  enige  samenwerking.  Deze  samenwerking  bestaat  uit  adviseren  en  het  
delen  van  informatie  met  elkaar.     
 
Politie  Oost-‐Nederland   
Misschien  wel  de  belangrijkste  partner  bij  de  aanpak  van  ondermijning  is  de  politie  (het  CCV,  2021).  
Kerntaken  van  de  politie  zijn  opsporing  van  strafbare  feiten  en  gedragingen,  de  handhaving  van  de  
openbare  orde  en  noodhulpverlening.  Informatie  zoals  harde  cijfers  over  criminaliteit  of  
meldingsbereidheid  maar  ook  eventuele  expertise  vanuit  de  politie  Oost-‐Nederland  leveren  een  
belangrijke  bijdrage  aan  dit  onderzoek.  Daarnaast  vervult  de  politie  zeer  waarschijnlijk  een  belangrijke  
rol  in  de  uitkomsten  van  dit  onderzoek.  Dit  gezien  de  politie  toch  de  eerste  lijn  is  als  het  gaat  om  het  
ontvangen  van  een  melding.  Tevens  is  de  politie  ook  de  partij  die  vaak  de  follow  up  verzorgt  na  een  
melding.  Geven  zij  bijvoorbeeld  een  terugkoppeling  aan  de  melder?  En  welke  acties  gaan  zij  
ondernemen  op  welke  meldingen?  Politie  heeft  veel  belang  bij  een  hoge  meldingsbereidheid.  Dit  geeft  
hen  zicht  op  probleemlocaties  en  dankzij  meldingen  kunnen  zij  gericht  actie  ondernemen.   
  
Openbaar  Ministerie  (OM) 
Het  Openbaar  Ministerie  zorgt  ervoor  dat  strafbare  feiten  worden  opgespoord  en  vervolgd.  Daarnaast  
is  het  OM  betrokken  bij  de  afstemming  van  beleid.  Het  kan  van  toegevoegde  waarde  zijn  om  bij  het  
OM  meervoudig  bruikbare  informatie  weg  te  zetten  (het  CCV,  2021).  Bruikbare  informatie  voor  het  
OM  kan  voortkomen  uit  meldingen.  Hoe  meer  gemeld  wordt  hoe  meer  bruikbare  informatie  het  OM  
in  handen  heeft.  In  deze  heeft  het  OM  dan  een  belang  bij  de  uitkomsten  van  dit  onderzoek.    
  
Bewonersorganisatie  en  wijkbeheerders    
Bewonersorganisaties  en  wijkbeheerders  kunnen  nuttige  informatiebronnen  zijn  (het  CCV,  2021).    
Bewonersorganisaties  en  wijkbeheerders  kunnen  in  deze  dan  ook  een  betrokken  rol  vervullen  in  
dit  onderzoek.  Tevens  hebben  zij  ook  belang  bij  de  uitkomsten  van  het  onderzoek  aangezien  de  
follow  up  van  de  meldingen  weer  kan  leiden  tot  een  verhoogd  veiligheidsgevoel  in  de  wijken.    
 
Meld  Misdaad  Anoniem  (stichting  M.)  
Stichting  M.  is  een  onafhankelijke  stichting  die  niet  gekoppeld  is  aan  de  politie.  Bij  stichting  M.  
kunnen  mensen  daardoor  absoluut  anoniem  informatie  geven  over  misdrijven.  Stichting  M.  
stuurt  de  anonieme  melding  door  naar  publieke  en  private  partners  zoals  de  politie  en  andere  
opsporingsdiensten  (Meld  Misdaad  Anoniem,  2021).  Meld  Misdaad  Anoniem  kan  een  belangrijke  
betrokken  partner  zijn  bij  dit  onderzoek.  Zij  hebben  veel  expertise  op  het  gebied  van  meldingen  
en  redenen  waarom  mensen  niet  of  alleen  anoniem  willen  melden.  Tevens  zullen  zij  wellicht  in  
de  middelen/maatregelen  een  belangrijke  rol  kunnen  gaan  vervullen  waarmee  de  
meldingsbereidheid  verhoogd  kan  gaan  worden.  Daarnaast  zullen  zij  een  belang  hebben  bij  de  
uitkomsten  van  dit  onderzoek.  Het  vergroot  de  expertise  waarom  de  meldingsbereidheid  zo  laag  
is.  Deze  informatie  kunnen  zij  wellicht  gebruiken  om  acties  te  ondernemen  en  daarmee  de  
meldingsbereidheid  voor  Stichting  M.  te  verhogen.    
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Private  partijen    
Private  partijen  zijn  een  belangrijke  schakel  wanneer  het  gaat  om  zicht  te  hebben  op  criminele  
activiteiten  en  de  aanpak  ervan.  Denk  hierbij  bijvoorbeeld  aan  energieleveranciers  en  
netbeheerders.  Zij  kunnen  illegale  stroom  aftap  en  overmatig  energiegebruik  signaleren.  Door  dit  
vroegtijdig  te  signaleren  en  een  melding  hiervan  te  maken  kan  dit  een  belangrijk  puzzelstuk  zijn  
bij  de  opsporing  van  een  synthetisch  drugslab.  Dit  geldt  ook  voor  andere  partijen  die  zich  in  het  
buitengebied  begeven.  Denk  hierbij  aan  Wildbeheer,  Cumela,  Waterschap  Rijn-‐IJssel,  
Staatsbosbeheer,  LTO,  Omgevingsdienst.  Zij  zijn  veelvuldig  in  het  buitengebied  aanwezig  en  
kennen  het  gebied  en/of  de  mensen  die  er  wonen/werken/leven.  Deze  partijen  hebben  een  
betrokken  rol  wanneer  het  gaat  om  het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid.  Zij  zijn  een  
aanspreekpunt  in  het  gebied,  kunnen  mensen  informeren/adviseren,  kennen  zelf  het  gebied  heel  
goed  en  kunnen  snel  signalen  herkennen.    
  
Doelgroep  (omwonenden)    
De  belangrijkste  betrokkenen/belanghebbenden  in  dit  onderzoek  zijn  de  mensen  die  
wonen/leven/werken  in  het  gebied  rondom  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab.  Zij  leveren  
de  input  tijdens  het  kwalitatieve  onderzoek  en  zij  zijn  tevens  degenen  waarop  de  
middelen/maatregelen  toepasbaar  moeten  zijn.  Daarnaast  hebben  zij  ook  veel  belang  bij  het  
onderzoek.  Middels  het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid  wordt  daarmee  een  veilige(re)  
leef/werkomgeving  gecreëerd.          
  

1.7  AFKORTINGEN    

 
PVO        Platform  Veilig  Ondernemen    
PPS        Publiek  Private  Samenwerking    
LTO      Land  en  Tuinbouw  Organisatie  
ZLTO        Zuidelijke  Land  en  Tuinbouw  Organisatie    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



   15 

2.THEORETISCH  KADER    

Er  is  in  het  theoretisch  kader  gekeken  naar  belangrijke  (wetenschappelijke  onderbouwde)  theorieën,  
begrippen  en  modellen  die  te  maken  hebben  met  de  meldingsbereidheid.  Dit  theoretisch  kader  is  de  
basis  van  dit  onderzoek.  Vanuit  het  theoretisch  kader  worden  kernbegrippen  gevormd  waarom  
burgers  waarschijnlijk  iets  niet  melden.  Deze  kernbegrippen  zullen  gekoppeld  worden  aan  de  methode  
van  Susan  Michie,  de  Behaviour  Change  Wheel  (Michie  &  Atkins,  2018).  Hierbij  zullen  de  
kernbegrippen  gekoppeld  worden  aan  de  drie  factoren:  capaciteit  –  gelegenheid  –  motivatie.  Deze  
drie  factoren  met  gekoppelde  kernbegrippen  vormen  vervolgens  de  basis  voor  het  kwalitatieve  
onderzoek.    

2.1  BEHAVIOUR  CHANGE  WHEEL  VAN  SUSAN  MICHIE    

Om  te  zorgen  dat  omwonenden  bij  het  vermoeden  van  een  synthetisch  drugslab  een  melding  maken  
moeten  alle  opties  onderzocht  worden  waarom  zij  nu  geen  melding  maken.  Om  dit  te  bewerkstelligen  
wordt  gebruik  gemaakt  van    het  Behaviour  Change  Wheel  (BCW)  van  Susan  Michie  (Michie  &  Atkins,  
2018).  De  kern  van  het  BCW  wordt  gevormd    door  het  COM-‐B  model.  Het  COM-‐B  model  staat  voor:    
  
  
  
-‐  Capability   Capaciteit  
-‐  Opportunity     Gelegenheid  
-‐  Motivation     Motivatie  
-‐  Behaviour   Gedrag.  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
Voor  de  duidelijkheid  en  leesbaarheid  wordt  verder  in  dit  verslag  de  Nederlandse  vertaling  gebruikt.  
  

2.2  KERNBEGRIPPEN  GEKOPPELD  AAN  HET  COM-‐B  MODEL    

  
CAPACITEIT     Kernbegrippen    
Psychologisch   -‐  Kennis    

-‐  Vaardigheden  (kunnen  Signaleren)    
-‐  Geheugen  aandacht  beslisproces  –  Meldingsbereidheid  
  

Fysiek     Omdat  in  dit  onderzoek  de  doelpopulatie  18+  zonder  beperkingen  
betreft  mag  ervan  uit  gegaan  worden  dat  fysieke  capaciteit  geen  
probleem  is  en  komt  dit  specifieke  onderdeel  te  vervallen.    
  

Tabel  2  kernwoorden  gekoppeld  aan  de  term  Capaciteit  uit  het  COM-‐B  model.    
  

  

FIGUUR  4  COM-‐B  MODEL  (MICHIE  &  ATKINS,   2018)  
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GELEGENHEID     Kernbegrippen    
Sociaal     -‐  Sociale  invloeden  wat  vindt  familie  of  de  buurt      
Fysiek     -‐  Omgeving  (belangrijke  gebeurtenissen,  interactie  met  de  

omgeving)  
  

Tabel  3  kernwoorden  gekoppeld  aan  de  term  Gelegenheid  uit  het  COM-‐B  model.    

  
  
  
MOTIVATIE   Kernbegrippen    
Automatisch   -‐  Emotie    Angst  

-‐  Bekrachtiging  (geen  terugkoppeling)  
  
  

Reflectief     -‐  Intenties  -‐  de  wil  tijd  vrij  maken/veiligheidsgevoel    
-‐  Ideeën  over  de  gevolgen  dingen  pakken  wel/niet  goed  uit  of  
het  helpt  toch  niet  
-‐  Geloof  in  eigen  capaciteit    
-‐  Sociale  rol    
-‐  Optimisme  –  politie  kan  niets  met  de  melding  
  

Tabel  4  kernwoorden  gekoppeld  aan  de  term  Motivatie  uit  het  COM-‐B  model.    

  

2.3  CONCLUSIE  THEORETISCH  KADER      

Uit  bovenstaande  onderzoeken  valt  te  concluderen  dat  bij  het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid  
gekeken  moet  worden  naar  verschillende  aspecten.  Zo  is  kennis  een  belangrijk  aspect.  Hebben  
omwonenden  voldoende  kennis  in  huis  om  signalen  te  herkennen  en  deze  te  koppelen  aan  de  
synthetisch  drugslab?  En  weten  zij  vervolgens  op  welke  manier  zij  (anoniem)  een  melding  kunnen  
maken?  Maar  ook  de  omgeving  en  de  emotie  bepalen  de  meldingsbereidheid.  Omwonenden  willen  
bijvoorbeeld  de  buren  niet  verraden  of  zijn  bang  voor  represailles.  Daarnaast  speelt  vertrouwen  
hebben  in  de  politie  ook  een  belangrijke  rol.  “Het  heeft  toch  geen  zin”,  ”Het  helpt  toch  niets”  en  “Het  
is  geen  zaak  voor  de  politie”  zijn  belangrijke  redenen  waarom  burgers  geen  melding  maken.  Tevens  
moet  gekeken  worden  naar  de  motivatie  van  de  melder.  Hebben  omwonenden  wel  zin  om  tijd  vrij  te  
maken  om  een  melding  te  maken?  Zeker  wanneer  zij  tot  op  heden  geen  overlast  ervaren  van  hetgeen  
zich  afspeelt  in  de  buurt.    
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3.  METHODE  VAN  ONDERZOEK    

Voor  dit  onderzoek  wordt  gebruik  gemaakt  van  de  Mixed  Method  –benadering.  Dit  houdt  in  dat  het  
onderzoek  een  combinatie  is  van  kwalitatieve  en  kwantitatieve  dataverzamelingsmethoden  om  de  
onderzoeksvraag  te  kunnen  beantwoorden.  Op  deze  manier  wordt  de  probleemstelling  vanuit  
meerdere  invalshoeken  belicht  en  daarmee  wordt  de  geldigheid  van  de  onderzoekresultaten  
verhoogd  (Verhoeven,  2018,  p.  28)  Dit  betekent  dat  numerieke  gegevens  verzameld  worden  die  direct  
een  goed  beeld  geven  over  bepaalde  zaken.  Zo  kan  bijvoorbeeld  direct  afgelezen  worden  hoeveel  
respondenten  de  verschillende  signalen  kennen  die  zij  krijgen  voorgelegd.  Maar  als  zij  geen  enkel  
signaal  kennen  wil  dit  niet  direct  zeggen  dat  zij  ook  geen  signalen  hebben  waargenomen.  Wellicht  
waren  er  nog  wel  andere  signalen  die  zij  wel  hebben  gezien.  Dit  kunnen  zij  in  de  open  vraag  
toevoegen.  Hierdoor  geven  deze  vragen  samen  een  beter  beeld  of,  en  zo  ja  welke  signalen  
omwonenden  hebben  waargenomen.    

3.1  KWANTITATIEF  ONDERZOEK  

Inhoudelijk  gezien  wordt  voor  dit  onderzoek  gebruik  gemaakt  van  Surveyonderzoek.  Surveyonderzoek  
is  onderzoek  met  behulp  van  een  vragenlijst  om  meningen,  houdingen  en  kennis  bij  groepen  te  
kunnen  meten  (Verhoeven,  2018,  p.  121).  Deze  vragenlijst  wordt  face  to  face,  dus  middels  een  
gesprek  bij  de  omwonenden  afgenomen.  Tijdens  deze  gesloten  vragen  kunnen  respondenten  kiezen  
uit  vijf  antwoordmogelijkheden  aan  de  hand  van  een  Likertschaal.  Dankzij  een  Likertschaal  kunnen  
lastig  te  meten  vraagstukken  toch  meetbaar  gemaakt  worden.  Zo  is  het  bijvoorbeeld  lastig  meten  hoe  
moeilijk  iemand  het  vindt  om  een  melding  te  maken.  Doormiddel  van  gebruik  maken  van  stellingen:  
‘Het  is  moeilijk  om  een  verdacht  signaal  te  melden’    in  combinatie  met  een  Likertschaal:  ‘helemaal  mee  
eens  –  mee  eens  –  niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens  –  niet  mee  eens  –  helemaal  niet  mee  eens’    is  dit  
toch  meetbaar  te  maken.    

3.2  KWALITATIEF  ONDERZOEK    

Omwonenden  rondom  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab  worden  face  to  face  benaderd  met  
een  vragenlijst.  Deze  vragenlijst  zal  voor  het  overgrote  deel  ingevuld  worden  middels  vooraf  
vastgelegde  keuzemogelijkheden.  De  context  blijft  hierdoor  onbekend  (Verhoeven,  2018).  Hierdoor  
blijft  onduidelijk  wat  de  beweegredenen  zijn  waarom  iemand  een  bepaald  antwoord  heeft  gegeven.  
Middels  de  open  vragen  kunnen  ervaringen  van  de  respondenten  in  context  geplaatst  worden,  kan  
gereageerd  worden  en  kan  doorgevraagd  worden  door  de  onderzoeker  (Verhoeven,  2018,  p.149).  De  
open  vragen  geven  hiermee  een  beter  beeld  van  hetgeen  in  de  gesloten  vragen  gesteld  wordt.  Als  
respondenten  bijvoorbeeld  de  gesloten  vraag  krijgen  of  zij  het  wel  of  geen  nut  vinden  om  altijd  een  
melding  te  maken  geeft  de  bijbehorende  open  vraag  inzicht  waarom  zij  het  wel  of  geen  nut  vinden.  
Hierdoor  wordt  de  context  van  het  antwoord  in  de  gesloten  vraag  meer  duidelijk.    
 

3.3  ONDERZOEKSGROEP    

De  onderzoeksgroep  bestaat  uit  omwonenden  in  het  buitengebied  die  in  een  straal  van  ongeveer  500  
meter  rondom  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab  wonen.  Voor  dit  onderzoek  is  gekozen  voor  
twee  reeds  opgerolde  drugslabs.    
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4.  RESULTATEN    

In  dit  hoofdstuk  worden  de  resultaten  weergegeven  van  zowel  de  gesloten  als  de  open  vragen  uit  het  
onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’.  Hierbij  zijn  de  resultaten  van  beide  
onderzoeklocaties  samengevoegd  zodat  antwoorden  niet  te  herleiden  zijn  naar  een  bepaalde  locatie.  
Hierdoor  is  de  anonimiteit  van  de  respondenten  gewaarborgd.      
  
De  resultaten  zijn  weergegeven  in  de  volgorde  zoals  deze  ook  in  het  COM  B  model  (Michie,  2018)  
gehanteerd  worden;  capaciteit,  gelegenheid  en  motivatie.  De  steekproef  van  het  onderzoek  ‘Horen-‐
Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  bestaat  uit  48  mensen.  Het  aantal  respondenten  is  uitgekomen  op  43.  
De  reden  van  de  overige  5  is  dat  deze  overwegend  niet  te  bereiken  waren  omdat  ze  niet  thuis  waren.  
Dit  betekent  dat  resultaten  gebaseerd  zijn  op  ongeveer  90%  van  de  onderzoekgroep.  Dit  percentage  is  
waarschijnlijk  te  danken  aan  het  direct  persoonlijke  contact  (koffietafelbezoek)  en  de  garantie  dat  het  
onderzoek  anoniem  werd  afgenomen.    
  
Gedurende  het  onderzoek  werd  ondanks  de  gevoeligheid  van  het  onderwerp  zeer  positief  gereageerd.  
Respondenten  namen  de  tijd  om  open  en  eerlijk  antwoord  te  geven  en  daar  kwamen  soms  dan  ook  
verschillende  emoties  bij  los.  Dat  geeft  de  gevoeligheid  van  het  onderwerp  wel  aan.  Het  gehele  
onderzoeksrapport  met  alle  resultaten  in  figuren  en  tabellen  verwerkt  is  te  vinden  in  bijlage  3  op  blz.  
44.  

5.1  CAPACITEIT  

Capaciteit  is  opgedeeld  in  twee  componenten:  Psychologisch  en  Fysiek.  In  dit  onderzoek  valt  gezien  de  
keus  voor  de  doelpopulatie  fysiek  weg  omdat  ervan  uit  gegaan  wordt  dat  mensen  fysiek  in  staat  zijn  
om  een  melding  te  kunnen  maken.    

5.1.1  PSYCHOLOGISCH    

Onder  Capaciteit  –  Psychologisch  vallen  de  volgende  kernbegrippen  met  de  bijbehorende  vragen:  
  

-‐   Kennis                 1.1.1  t/m  C1.1.2    
-‐   Vaardigheden  (kunnen  Signaleren).       C1.2.1  t/m  C1.2.2    |  Open  vraag  1,  2  en  11    
-‐   Geheugen  aandacht  beslisproces      C1.3.1              |  Open  vraag  3  

KENNIS    

Rondom  kennis  zijn  twee  vragen  gesteld.  Hierbij  is  gekeken  of  respondenten  over  voldoende  kennis  
beschikken  om  te  weten  welke  signalen  kunnen  wijzen  op  een  synthetisch  drugslab  en  in  hoeverre  zij  
op  de  hoogte  zijn  van  de  verschillende  meldmethodes.      
  
Uit  de  resultaten  is  gebleken  dat  van  de  16  verschillende  signalen  die  respondenten  voorgelegd  
kregen  het  merendeel  bij  9  van  deze  16  signalen  aangeeft  hier  ‘helemaal  niet  mee  bekend’  te  zijn.  
Bij  6  van  deze  16  signalen  geeft  zelfs  meer  dan  70%  van  de  respondenten  aan  er  ‘helemaal  niet  mee  
bekend’  te  zijn.  Slecht  twee  signalen  Huurder  die  contant  betaald  en  leegstaande  panden  en  schuren  
met  activiteiten  wordt  door  meer  dan  de  helft  (56%  en  51%)  van  de  respondenten  aangegeven  als  een  
‘helemaal  bekend’  signaal.    
  
In  figuur  7  is  weergegeven  in  hoeverre  respondenten  helemaal  bekend  zijn  met  de  verschillende  
meldmethodes.  Iedereen  van  hen  kent  112.  Meld  Misdaad  Anoniem  is  bij  35%  helemaal  bekend  en  de  
andere  meldmethodes  zijn  voor  minder  dan  30%  bij  de  respondenten  helemaal  bekend.    
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FIGUUR  7  IN  HOEVERRE  ZIJN  RESPONDENTEN    HELEMAAL  BEKEND  MET  DE  VERSCHILLENDE    MELDMETHODES?  (N=43)  

 
VAARDIGHEDEN    

Hebben  respondenten  de  vaardigheid  om  signalen  rondom  een  synthetisch  drugslab  te  herkennen.  
Weten  zij  wanneer  iets  verdacht  is?  En  weten  zij  waar  zij  deze  vermoedens  kunnen  melden?    
Respondenten  is  gevraagd  welk  van  de  16  signalen  uit  de  eerste  vraag  (C1.1.1)  zij  gezien  hebben  bij  
het  reeds  opgerolde  synthetische  drugslab  bij  hen  in  de  buurt.  De  top  3  van  signalen  die  zij  
waargenomen  hebben  zijn:  onbekende  mensen  in  en  rondom  de  locatie  (37%)  onlogische  
bedrijfsvoering  (23%)  en  aanwezigheid  van  blauwe  vaten/jerrycans/vloeistofcontainers  (12%).    
  
  
  
Figuur  8  geeft  weer  dat  49%  van  de  
respondenten  achteraf  gezien  wel  
wat  signalen  heeft  waargenomen  
maar  deze  niet  geassocieerd  heeft  
met  een  drugslab.  47%  geeft  aan  
helemaal  geen  signalen  te  hebben  
gezien.  Slechts  5%  heeft  wel  signalen  
gezien  en  daarbij  ook  het  vermoeden  
gehad  dat  er  iets  gaande  was.  
 
  
    
  
Respondenten  is  gevraagd  welke  meldmethode  uit  vraag  C1.1.2  zij  zullen  gebruiken  voor  het  melden  
van  een  verdacht  signaal.  Uit  de  resultaten  komt  de  volgende  top  3: 
  
      1.  Meld  Misdaad  Anoniem  (30%)  
      2.  0900  -‐8844  (28%)  
      3.  Direct  contact  met  de  wijkagent  (26%)  
  
Opvallend  hierin  is  dat  ondanks  100%  van  de  respondenten  112  wel  kent,  ‘slechts’  12%  deze  inzet  
wanneer  zij  een  signaal  willen  melden.  In  open  vraag  1  krijgen  respondenten  de  mogelijkheid  om  aan  
te  geven  waar  zij  het  liefst,  zonder  naar  het  lijstje  te  kijken  uit  vraag  C1.1.2  een  signaal  zouden  willen  
melden.  De  top  3  luidt  dan:  
  

28%

100%

35%

7% 12%

7% 5%
0900  8844

112

Meld  Misdaad  Anoniem

Direct  contact  met  de  wijkagent

Direct  contact  met  de  gemeente

Contact  via  sociale  media  (digitale  wijkagent)

Team  criminele  inlichting  (politie)

49%

5%

47%

Ik  heb  wel  signalen
opgemerkt  maar  niet
geassocieerd  met  een
drugslab

Van  de  signalen  die  ik
heb  opgemerkt  had  ik  al
wel  een  vermoeden  dat
er  iets  niet  klopte.

Ik  heb  geen  enkel  signaal
gezien.

FIGUUR  8  HERKENNEN  VAN  SIGNALEN  RONDOM  HET  DRUGSLAB  (N=43) 
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      1.  Eerst  bij  naaste  buren  of  familie  (21%)  
      2.  In  de  buurt  (preventie)  WhatsApp  bespreken  (16%)  of  
              Meld  Misdaad  Anoniem  (16%)  
      3.  0900  –  8844  (12%)    
  
Uit  deze  resultaten  blijkt  dat  respondenten  verdachte  signalen  vaak  eerst  bij  bekenden  peilen.  De  
buurt  WhatsApp  of  buurtpreventie  WhatsApp  wordt  hierbij  door  16%  genoemd.  Opvallend  hierin  is  
dat  26%  van  de  respondenten  bij  open  vraag  11  aan  heeft  gegeven  graag  meer  informatie  over  de  
buurt  preventie  WhatsApp  te  ontvangen.  Wat  zijn  de  regels  hiervan?  Hoe  kunnen  mensen  zich  hierbij  
aansluiten?  De  buurtpreventie  WhatsApp  is  dus  een  graag  geziene  manier  van  informatie  delen  met  
elkaar.    
  

GEHEUGEN-‐  AANDACHT-‐BESLISPROCES  

In  hoeverre  maken  respondenten  een  melding  van  een  verdacht  signaal?    
  
  
  
Een  klein  merendeel  (21%  en  
35%),  figuur  9,  van  de  
respondenten  geeft  aan  een  
melding  te  maken  bij  het  zien  
van  een  verdacht  signaal.    
  
  
  

  
  
  
In  open  vraag  2  kregen  respondenten  de  vraag  of  zij  naast  de  eerder  opgenoemde  16  signalen  uit  
vraag  C1.1.1  ook  nog  andere  signalen  hadden  opgemerkt  die  niet  in  dat  lijstje  voorkomen.  Opvallend  
hierin  is  dat  30%  van  de  respondenten  aangeeft  dat  zij  hadden  opgemerkt  dat  de  bewoner  bijzonder  
gedrag  vertoonde  zoals  financiële  uitgaven  die  niet  passen  in  de  voor  hen  bekende  thuissituatie.  
Daarnaast  heeft  een  enkeling  nog  vreemde  elektriciteitskabels  aan  het  gebouw  gezien  (5%),  lampen  
vaak  ‘s  nacht  aan  (2%)  of  een  vreemde  verandering/verbouwing  op  de  locatie  (2%).    
  
In  open  vraag  3  werd  respondenten  vervolgens  gevraagd  of  zij  ook  iets  met  deze  signalen  hebben  
gedaan.  12%  geeft  aan  dat  ze  het  er  wel  met  buren  over  hebben  gehad.  Niemand  heeft  een  melding  
gemaakt  bij  een  overheidsinstantie.  
  

5.1.2  SAMENVATTING  RESULTATEN  CAPACITEIT      

Vanuit  de  resultaten  rondom  de  kennis  van  de  verschillende  signalen  die  kunnen  duiden  op  een  
synthetisch  drugslab  kan  geconcludeerd  worden  dat  het  overgrote  deel  van  de  respondenten  niet  op  
de  hoogte  is  van  deze  verschillende  signalen.  Ook  van  alle  verschillende  bestaande  meldmethodes  is  
alleen  ‘112’  bij  iedereen  bekend.  Maar  op  de  vraag  waar  respondenten  het  liefst  een  melding  willen  
maken  geeft  slechts  7%  aan  dit  te  willen  doen  bij  112.  Respondenten  geven  dan  aan  eerst  te  willen  
melden/overleggen  met  de  naaste  buren  of  in  de  buurt  (preventie)  WhatsApp.  Daarnaast  zijn  Meld  
Misdaad  Anoniem  en  0900  –  8844  de  meest  genoemde  meldmethodes.  En  dat  terwijl  die  laatste  toch  
bij  42%  van  de  respondenten  helemaal  niet  bekend  is.  Verder  blijkt  dat  ongeveer  de  helft  van  de  

12%

33%

35%

21%
Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee
oneens
Mee  eens

Helemaal  mee  eens

FIGUUR  9  STELLING;  ‘BIJ  HET  ZIEN  VAN  EEN  VERDACHT  SIGNAAL  MAAK  IK  EEN  MELDING’  (N=43)  
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bewoners  achteraf  gezien  best  wel  signalen  heeft  waargenomen  waar  zij  een  ‘vreemd  
onderbuikgevoel’  bij  kregen  maar  hebben  deze  signalen  niet  kunnen  koppelen  aan  een  drugslab.    
Dit  is  dan  ook  de  reden  waarom  het  enkel  wel  eens  ter  sprake  is  gekomen  bij  buren  maar  er  verder  
niets  mee  is  gedaan.  Een  merendeel  (56%)  van  de  respondenten  geeft  aan  zeker  wel,  of  waarschijnlijk  
wel  een  melding  te  maken  bij  het  herkennen  van  een  verdacht  signaal.    
  
  

5.2  GELEGENHEID    

Gelegenheid  is  opgedeeld  in  twee  componenten:  Sociaal  en  Fysiek.    
  

5.2  1  SOCIAAL    

Onder  gelegenheid  -‐  sociaal  valt  het  volgende  kernbegrip  met  de  bijbehorende  vragen:  
  

-‐   Sociale  invloeden           G1.1.1  t/m  G1.1.4    

SOCIALE  INVLOEDEN    

In  hoeverre  heeft  het  gezin,  de  familie  of  de  buurt  invloed  op  de  meldingsbereidheid.  Als  de  rest  van  
het  gezin  zegt  dat  een  melding  maken  niet  nodig  is,  betekent  dit  dat  iemand  dan  ook  niet  meldt?    
  

  

FIGUUR  10    IN  HOEVERRE  HEEFT  DE  FAMILIE/  HET  GEZIN  INVLOED  OP  DE  MELDINGSBEREIDHEID  (N=43)  

In  figuur  10  valt  af  te  lezen  dat  95%  procent  van  de  respondenten  aangeeft  verdachte  signalen  wel  te  
bespreken  in  het  gezin/familie.  60%  hiervan  geeft  aan  dat  de  mening  van  het  gezin  ook  zeker  wel  van  
invloed  is  of  zij  wel  of  geen  melding  maken.  Het  bespreken  van  verdachte  signalen  in  de  buurt  scoort  
wel  wat  lager  (63%)  maar  hiermee  bespreekt  het  merendeel  van  de  respondenten  dus  eventueel  
verdachte  signalen  ook  met  de  buurt.  De  mening  van  de  buurt  is  hierbij  wel  minder  van  invloed.  35%  
van  de  respondenten  geeft  aan  dat  de  buurt  zeker  wel  invloed  heeft  of  zij  een  signaal  wel  of  niet  
melden  (bijlage  3  blz.44).      

5.2.2  FYSIEK    

Onder  gelegenheid  -‐  fysiek  valt  het  volgende  kernbegrip  met  de  bijbehorende  vragen:  
-‐   Omgeving            G2.1.1  t/m  G2.1.2    
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12%

60%

2%

2%

95%
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Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

G1.1.1  Ik  bespreek  doorgaans  eventuele  verdachte  signalen  met  mijn  familie?

G1.1.2    De  mening  van  mijn  familie  beïnvloed  mijn  keus  om  een  verdachte  situatie  wel/niet  te  melden?
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OMGEVING    

Dit  onderzoek  is  afgenomen  in  het  buitengebied.  Dit  is  een  rustige,  landelijke  omgeving  waar  ‘ons  kent  
ons’  heerst.  In  hoeverre  speelt  de  omgeving  een  rol  in  het  wel  of  niet  melden  van  een  signaal?  Is  het  
veiligheidsgevoel  zo  groot  dat  men  ‘blind’  is  voor  criminaliteit  in  eigen  buurt?    
  
Op  de  vraag  of  respondenten  nu  alerter  zijn  sinds  een  drugslab  in  de  eigen  buurt  is  opgerold  geeft  in  
totaal  79%  aan  het  hier  helemaal  mee  eens,  of  i.i.g.  mee  eens  te  zijn,  zie  figuur  11.    
 

 
FIGUUR  11  HET  REEDS  OPGEROLDE  DRUGSLAB  HEEFT  ERVOOR  GEZORGD  DAT  MEN  NU  ALERTER  IS  (N=43).   

Uit  de  resultaten  is  ook  gebleken  dat  respondenten  het  voor  het  overgrote  deel  wel  hun  taak  vinden  
om  verdachte  signalen  te  melden  zodat  zij  daarmee  de  buurt  veilig  kunnen  houden.  Bij  elkaar  
opgeteld  geeft  98%  aan  het  hun  taak  te  vinden.  (84%  helemaal  mee  eens  en  14%  mee  eens).    
  

5.2.3  SAMENVATTING  RESULTATEN  GELEGENHEID  

Voor  het  overgrote  deel  van  de  respondenten  geldt  dat  verdachte  signalen  worden  besproken  in  het  
gezin  of  in  de  familie  en  voor  het  merendeel  heeft  de  mening  van  het  gezin  of  de  familie  invloed  of  
een  verdacht  signaal  wel  of  niet  gemeld  wordt.  Een  kleine  meerderheid  bespreekt  verdachte  signalen  
ook  in  de  buurt  maar  deze  blijkt  wel  minder  invloed  te  hebben.  Hierbij  geeft  35%  van  de  respondenten  
aan  dat  de  buurt  invloed  heeft  of  zij  wel  of  geen  melding  maken.  Verder  is  uit  het  onderzoek  gebleken  
dat  een  heel  groot  deel  van  de  respondenten  aangeeft  dat  zij  sinds  het  oprollen  van  een  drugslab  in  
hun  buurt  nu  alerter  zijn  geworden  op  hetgeen  zich  afspeelt  in  hun  buurt.  Daarnaast  is  bijna  iedere  
respondent  (98%)  het  erover  eens  dat  zij  het  hun  taak  vinden  om  verdachte  signalen  te  melden  zodat  
zij  daarmee  de  buurt  veilig  kunnen  houden.      
  
  

5.3  MOTIVATIE  

Motivatie  is  opgedeeld  in  twee  componenten:  Automatisch  en  Reflectief  

  5.3.1  AUTOMATISCH  

  
Onder  motivatie  –  automatisch  vallen  de  volgende  kernbegrippen  met  de  bijbehorende  vragen:  
  

-‐   Emotie                  M1.1.1  t/m  M1.1.3  |  Open  vraag  4,  5  en  11  
-‐   Bekrachtiging                 M1.2.1  t/m  M1.2.2  |  Open  vraag  6  en  7    
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Helemaal  mee  eens

G2.1.1  Het  reeds  opgerolde  drugslab  heeft  ervoor  gezorgd  dat  ik  nu  meer  alert  ben  op  
hetgeen  zich  afspeelt  in  onze  buurt.  
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EMOTIE  

Emoties  kunnen  een  belangrijke  rol  spelen  in  het  wel  of  niet  melden  van  verdachte  signalen.  Denk  
hierbij  bijvoorbeeld  aan  de  angst  voor  represaille.  Maar  ook  als  mensen  bijvoorbeeld  het  gevoel  
hebben  dat  melden  toch  niet  helpt  zullen  zij  ook  minder  snel  een  melding  maken.    
  
Dat  emoties  vrijkomen  rondom  een  drugslab  in  de  eigen  buurt  blijkt  wel  uit  de  resultaten.  In  totaal  
geeft  86%  van  de  respondenten  aan  dat  zij  in  meer  of  mindere  mate  een  bepaalde  emotie  hebben  
ervaren  rondom  het  reeds  opgerolde  drugslab.  Ook  geeft  het  overgrote  deel  aan  dat  deze  emotie  wel  
meespeelt  in  de  beweegreden  om  een  verdachte  situatie  wel  of  niet  te  melden.  Opvallend  hierin  was  
de  reden  die  het  meest  werd  opgegeven.  Bijna  de  helft  van  de  respondenten  (49%)  gaf  aan  doordat  zij  
nu  meer  bezorgd/angstig  zijn,  zij  daardoor  juist  nu  wel  sneller  een  melding  maken.  Angst  voor  
represaille  speelt  ook  een  rol,  deze  reden  werd  door  23%  van  de  respondenten  genoemd  als  emotie  
om  geen  melding  te  maken.  Daarnaast  geeft  19%  van  de  respondenten  in  open  vraag  11  als  extra  
informatie  nog  aan  dat  zij  het  jammer  vinden  dat  middels  de  pers  soms  bekend  wordt  gemaakt  waar  
een  melding  vandaan  komt.  Dit  werkt  niet  motiverend  om  een  melding  te  maken  en  veroorzaakt  angst  
voor  represaille.  Toch  geven  respondenten  voor  het  overgrote  deel  aan  dat  zij  het  wel  van  nut  vinden  
om  altijd  een  melding  te  maken  van  verdachte  signalen.  De  drie  belangrijkste  redenen  die  opgegeven  
worden  waarom  het  wel  nut  heeft  zijn:  
  

-‐   Als  je  niks  doet  gebeurt  er  ook  niks  -‐  (19%)  
-‐   Hoe  eerder  ze  erbij  zijn  hoe  eerder  er  actie  ondernomen  kan  worden  -‐  (16%)    
-‐   Liever  een  keer  te  vaak  dan  te  weinig  melden  -‐  (9%)  

De  belangrijkste  reden  die  opgegeven  wordt  waarom  melden  geen  nut  heeft  is:  
  

-‐   Twijfel  of  de  politie  er  ook  wel  echt  iets  mee  doet  -‐  (16%).    

BEKRACHTIGING    

Missen  burgers  een  bepaalde  prikkel  om  een  melding  te  maken?  Ervaren  zij  bijvoorbeeld  overlast  van  
een  synthetisch  drugslab  in  de  buurt?    Op  die  vraag  is  vrij  duidelijk  antwoord  gegeven.  88%  van  de  
respondenten  geeft  aan  helemaal  geen  overlast  van  het  drugslab  in  werking  te  hebben  ervaren.    
  
  
Een  andere  bekrachtiging  kan  een  
terugkoppeling  geven  zijn.  Respondenten  
geven  aan  dat  zij,  zoals  in  figuur  12  
weergegeven,  grotendeels  dit  wel  graag  
willen.  De  belangrijkste  reden  die  
daarvoor  gegeven  wordt:  “Dan  weet  je  
ook  dat  er  wat  mee  gedaan  wordt”  
(58%).  Verder  wordt  genoemd:  “Dan  
meld  je  sneller  weer  iets”  (19%)  en  
“Willen  weten  of  het  gevoel  goed  zit,  was  
er  ook  echt  iets  aan  de  hand?”  (14%).  
  
  
  
  
  

FIGUUR  12  HET  IS  BELANGRIJK  OM  ALTIJD  EEN  TERUGKOPPELING  TE  KRIJGEN  NA  HET  
DOEN  VAN  EEN  MELDING  (N=43)  
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5.3.2  REFLECTIEF  

Onder  motivatie  –  reflectief  vallen  de  volgende  kernbegrippen  met  de  bijbehorende  vragen:  
  

-‐   Intenties  en  sociale  rol         M2.1.1  |  M2.4.1  t/m  M2.4.3  |  Open  vraag  8  en  10  
-‐   Ideeën  over  gevolgen           M2.2.1  t/m  M2.2.3    
-‐   Geloof  in  eigen  capaciteit         M2.3.1  t/m  M2.3.2  |  Open  vraag  9    
-‐   Optimisme              G2.1.2,  M1.1.3,  M2.2.1  t/m  M2.2.3  
-‐     

INTENTIES  &  SOCIALE  ROL  

Hebben  respondenten  de  intentie  om  tijd  vrij  te  willen  maken  om  zich  samen  met  de  buurt  in  te  
zetten  om  het,  in  dit  geval  buitengebied,  veilig  te  maken/houden?  
  
Dan  kan  eerst  de  vraag  gesteld  worden,  vinden  zij  de  buurt  nu  al  veilig?  Uit  de  resultaten  blijkt  dat  
respondenten  voor  het  overgrote  deel  vinden  dat  zij  nu  al  in  een  veilige  buurt  wonen.  Slechts  2%  is  
het  daar  niet  mee  eens.  In  open  vraag  8  werd  respondenten  gevraagd  wat  hun  buurt  wel  of  niet  veilig  
maakt.  Hieruit  blijkt  dat  de  belangrijkste  redenen  waarom  zij  vinden  dat  ze  in  een  veilige  buurt  wonen  
zijn:  

-‐   We  letten  op  elkaar  en  helpen  elkaar  |  Noaberschap  (79%)  
-‐   ‘Ons  kent  ons’  cultuur  (47%)  
-‐   De  sociale  controle  is  groot  (28%)  

Bij  burgerparticipatie  worden  burgers  betrokken  bij  overheidsbeleid.  In  figuur  13  is  te  zien  dat  het  
overgrote  deel  van  de  respondenten  vindt  dat  burgerparticipatie  bijdraagt  aan  een  veilige  buurt.  
Tevens  is  in  figuur  14  af  te  lezen  dat  respondenten  voor  het  overgrote  deel  (65%  en  23%)  ook  wel  
bereid  zijn  om  actief  deel  te  nemen  aan  burgerparticipatie.  Dit  komt  overeen  met  de  resultaten  op  de  
vraag  of  respondenten  het  ook  de  taak  van  de  buurt  vinden  om  de  buurt  veilig  te  houden.  Hierbij  gaf  
72%  aan  dat  zij  het  daar  ‘Helemaal  mee  eens’  zijn  en  23%  is  het  er  ‘Mee  eens’.    
  

  
  
  
  
Respondenten  kregen  de  vraag  voorgelegd  of  zij  als  eens  iets  ondernomen  hebben  om  de  buurt  veilig  
te  maken/houden.  Meer  dan  de  helft  (67%)  geeft  aan  actief  deel  te  nemen  aan  een  buurt  WhatsApp.  
Hierbij  is  het  vaak  niet  duidelijk  of  het  om  de  preventie  Whats  App  gaat  of  een  door  hen  zelf  opgezette  
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buurtapp.  Daarnaast  geven  meerdere  respondenten  (26%)  aan  dat  zij  vooral  goed  opletten  wat    
allemaal  gebeurt  in  de  buurt.    
  

IDEEËN  OVER  DE  GEVOLGEN    

In  hoeverre  zijn  respondenten  op  de  hoogte  van  verschillende  gevolgen?  Weten  zij  bijvoorbeeld  welke  
gevaren  gepaard  gaan  met  een  synthetisch  drugslab  in  de  buurt?  En  hoe  staat  het  met  een  melding  
maken?  Kan  dit  bijvoorbeeld  ook  echt  anoniem?    
  
Respondenten  zijn  overwegend  erg  goed  op  de  hoogte  van  de  verschillende  gevolgen  die  gepaard  
(kunnen)  gaan  met  een  synthetisch  drugslab.  Van  alle  zeven  gevolgen  die  zij  kregen  voorgelegd  wist  
meer  dan  60%  van  de  respondenten  van  al  deze  gevolgen  af.  ‘Explosiegevaar’    en  ‘Inademen  
gevaarlijke  stoffen’  zijn  het  minst  bekend.  Al  is  het  percentage  van  respondenten  die  deze  gevolgen  
niet  kent  relatief  laag,  21%  en  16%.      
  
Een  ander  gevolg  waar  melders  mee  te  maken  krijgen  is  de  opvolging  van  een  melding.  Hebben  
respondenten  het  idee  dat  ook  daadwerkelijk  wat  met  hun  melding  wordt  gedaan?  Opvallend  hierin  is  
dat  een  heel  groot  gedeelte  van  de  respondenten  aangeeft  te  twijfelen  of  iedere  melding,  hoe  klein  
ook,  wel  in  behandeling  wordt  genomen.  Zoals  te  zien  in  figuur  15  geeft  63%  na  enige  twijfel  aan  het  
niet  eens  te  zijn  met  de  stelling.  16%  wist  helemaal  zeker  dat  dat  ze  het  er  niet  mee  eens  zijn.  Samen  
geeft  79%  van  de  respondenten  dus  aan  dat  zij  denken  of  zeker  te  weten  dat  niet  iedere  melding  in  
behandeling  wordt  genomen.    
  

  
  
  
Anoniem  melden  kan  drempelverlagend  werken  om  een  melding  te  maken.  Angst  voor  represaille  is  er  
dan  niet  en  ‘je  buurman’  weet  nooit  van  wie  de  melding  komt.  Maar  dan  moet  je  er  wel  op  
vertrouwen  dan  anoniem  melden  ook  echt  anoniem  is.  Van  de  respondenten  geeft  30%  aan  zeker  te  
weten  dat  Meld  Misdaad  Anoniem  (MMA)  ook  echt  100%  anoniem  is,  30%  twijfelt  maar  denkt  dat  het  
toch  wel  anoniem  is  en  30%  twijfelt  maar  denkt  dat  het  toch  niet  anoniem  is.  7%  geeft  aan  zeker  te  
weten  dat  MMA  niet  anoniem  is.  Dit  betekent  dat  het  overgrote  deel  (60%)  twijfels  heeft  of  MMA  ook  
echt  100%  anoniem  is.    

GELOOF  IN  EIGEN  CAPACITEIT  

Het  merendeel  van  de  respondenten  (77%)  geeft  aan  dat  zij  het  moeilijk  vinden  om  verdachte  signalen  
te  kunnen  herkennen.  Daarnaast  geeft  ook  het  merendeel  van  de  respondenten  aan  dat  zij  het  
moeilijk  vinden  om  verdachte  signalen  te  melden  (58%).  De  allerbelangrijkste  reden  die  door  veel  
respondenten  wordt  benoemd  waarom  zij  het  moeilijk  vinden  om  te  melden  is  dat  zij  het  dan  wel  heel  
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zeker  willen  weten  (70%).  Dit  houdt  in  dat  zij  voldoende  bewijs  willen  hebben.  Respondenten  gaven  
hierbij  aan  dat  zij  dan  meerdere  signalen  willen  waarnemen  en  deze  ook  vaker  dan  1  keer  opmerken.    
  

OPTIMISME    

Als  laatste  onderdeel  wordt  gekeken  naar  optimisme.  Hoe  positief  zijn  mensen  over  het  doen  van  een  
melding  waarmee  zij  hun  buurt  veilig  kunnen  houden.  Hebben  mensen  voldoende  vertrouwen  dat  hun  
melding  bijdraagt  aan  het  oplossen  van  criminaliteit  in  de  eigen  buurt.  Voor  het  meten  van  het  
optimisme  bij  de  respondenten  worden  antwoorden  uit  eerder  gestelde  vragen  gebruikt.    
  
Zo  geeft  98%  van  de  respondenten  aan  dat  zij  het  wel  hun  taak  vinden  om  de  buurt  veilig  te  houden  
door  verdachte  situaties  te  melden.  Het  overgrote  deel  van  alle  respondenten  geeft  tevens  ook  aan  
dat  zij  het  wel  van  nut  vinden  om  altijd  een  melding  te  maken.  “Als  je  niks  doet  gebeurt  er  ook  niks”    
en  “Hoe  eerder  ze  erbij  zijn  hoe  eerder  actie  ondernomen  kan  worden”  zijn  hierbij  de  belangrijkste  
redenen.  Toch  heeft  een  enkel  van  hen  (16%)  twijfels  of  de  politie  er  wel  altijd  wat  mee  doet.  En  die  
twijfel  komt  later  in  resultaten  weer  naar  voren.  Op  de  vraag  of  iedere  melding  in  behandeling  wordt  
genomen  geeft  79%  van  de  respondenten  aan  te  twijfelen  of  zeker  te  weten  dat  dit  niet  zo  is.  Ook  zijn  
er  twijfels  over  MMA.  60%  van  de  respondenten  twijfelt  of  MMA  wel  echt  100%  anoniem  is.  
Respondenten  zijn  overwegend  wel  erg  goed  op  de  hoogte  van  de  verschillende  (catastrofale)  
gevolgen  die  gepaard  (kunnen)  gaan  met  een  synthetisch  drugslab  in  de  eigen  buurt.    
  

5.3.3  SAMENVATTING  MOTIVATIE    

Op  het  vlak  van  motivatie  komen  veel  verschillende  aspecten  voorbij.  Zo  werd  duidelijk  dat  emotie  
een  belangrijke  rol  speelt.  86%  van  de  respondenten  gaf  aan  in  meer  of  mindere  mate  een  bepaalde  
emotie  te  ervaren  rondom  het  reeds  opgerolde  drugslab.  Hetzelfde  percentage  gaf  tevens  ook  aan  dat  
deze  emotie  meespeelt  in  de  beweegredenen  om  een  verdacht  signaal  wel  of  niet  te  melden.  
Bezorgdheid  en  angst  dat  het  drugslab  in  de  buurt  veroorzaakt  heeft,  zorgt  ervoor  dat  49%  van  de  
respondenten  aangeeft  juist  om  die  reden  nu  sneller  te  melden.  Respondenten  hebben  totaal  geen  
overlast  ervaren  toen  het  drugslab  nog  niet  ontdekt  was.  Enkel  de  dag  van  opruimen  veroorzaakte  
deze  wat  hinder  gezien  de  drukte  op  de  weg.  Respondenten  vinden,  op  2%  na,  dat  zij  in  een  veilige  
buurt  wonen.  Het  op  elkaar  letten  wordt  daarbij  als  belangrijkste  reden  genoemd  waarom  zij  zich  
veilig  voelen  in  de  eigen  buurt.    Burgerparticipatie  wordt  over  het  algemeen  positief  gezien.  Meer  dan  
de  helft  van  de  respondenten  geeft  aan  dat  burgerparticipatie  bijdraagt  aan  een  veilige  buurt.  65%  
van  de  respondenten  geeft  aan  actief  deel  te  willen  nemen  aan  burgerparticipatie  en  72%  vindt  het  
dan  ook  hun  taak  om  samen  de  buurt  veilig  te  houden.  Uit  dit  onderzoek  blijkt  dan  ook  dat  67%  van  de  
respondenten  actief  is  in  een  buurt  (preventie)  Whats  App.    
 
Verder  blijkt  dat  het  overgrote  deel  van  de  respondenten  het  moeilijk  vindt  om  verdachte  signalen  te  
kunnen  herkennen  (77%).  Daarnaast  vinden  zij  het  grotendeels  (58%)  ook  moeilijk  om  verdachte  
signalen  te  melden.  De  belangrijkste  reden  die  daarvoor  gegeven  wordt  is  dat  zij,  voordat  ze  een  
melding  maken,  het  wel  eerst  echt  heel  zeker  willen  weten.  Ze  willen  dan  liever  meerdere  signalen  
zien  waarbij  zij  een  vreemd  “onderbuikgevoel”  krijgen  en  willen  deze  signalen  ook  vaker  dan  één  keer  
waarnemen.  Of  een  melding  ook  altijd  wel  in  behandeling  wordt  genomen  twijfelt  79%  van  de  
respondenten.  Ook  twijfelt  het  merendeel  (60%)  of  MMA  wel  echt  100%  anoniem  is.  Toch  vinden  
bijna  alle  respondenten  het  wel  hun  taak  om  verdachte  signalen  te  melden  om  daarmee  de  buurt  
veilig  te  houden.    Ook  geven  respondenten  grotendeels  aan  dat  zij  graag  een  terugkoppeling  krijgen  
na  het  doen  van  een  melding.  “Dan  weet  je  dat  er  wat  mee  gedaan  wordt”.    
  
De  verschillende  risico’s  (gevolgen)  die  gepaard  kunnen  gaan  met  een  synthetisch  drugslab  zijn  bij  het  
overgrote  deel  van  de  respondenten  allemaal  bekend.    
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6.  CONCLUSIES  

In  dit  hoofdstuk  worden  conclusies  getrokken  uit  de  resultaten  die  naar  voren  zijn  gekomen  uit  het  
onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’.  Conclusies  worden  getrokken  aan  de  hand  van  de  
feedbackloop  zoals  deze  beschreven  staat  op  pagina  326  van  Verhoeven  (2018).  Hierbij  wordt  eerst  
nog  weer  teruggegaan  naar  de  probleemstelling  en  doelstelling  van  dit  onderzoek.    
  
Probleemstelling:  

  
HOE  KAN  PLATFORM  VEILIG  ONDERNEMEN  OOST-‐NEDERLAND  ERVOOR  ZORGEN  DAT  DE  

MELDINGSBEREIDHEID  VAN  OMWONENDEN  EN  WERKENDEN  IN  DE  OMGEVING  RONDOM  EEN  
DRUGSLAB  IN  HET  BUITENGEBIED  VERHOOGD  WORDT?    

  
Doelstelling  
  
Middels  het  doen  van  een  kwalitatief  onderzoek  rondom  reeds  opgerolde  synthetisch  drugslabs  in  het  
buitengebied  wordt  in  kaart  gebracht  hoe  het  staat  met  de  kennis  bij  omwonenden  omtrent  signalen  
kennen  en  herkennen.  Tevens  wordt  er  ook  onderzoek  gedaan  naar  de  meldingsbereidheid  bij  deze  
omwonenden.  Uit  deze  resultaten  komt  een  advies  waarmee  PVO  Oost–Nederland  handvaten  krijgt  
welke  middelen  en  maatregelen  zij  zelf  in  kunnen  zetten,  of  waarmee  zij  gemeenten  en  andere  
netwerkpartners  kunnen  adviseren  en  begeleiden  om  de  meldingsbereidheid  te  verhogen.  
  
Voortvloeiend  uit  het  theoretisch  kader  zijn  kernbegrippen  geformuleerd.  In  de  basis  is  hiervoor  het  
COM-‐B  model  van  Susan  Michie  (2018)  gebruikt.  Hierdoor  vallen  de  kernbegrippen  onder  de  drie  
basiscomponenten  Capaciteit,  Gelegenheid  en  Motivatie.  Eerst  wordt  per  basiscomponent  een  
conclusie  getrokken.  Vervolgens  worden  de  deelvragen  en  de  hoofdvraag  van  dit  onderzoek  aan  het  
einde  van  hoofdstuk  6  beantwoord.    

6.1  CAPACITEIT    

In  het  theoretisch  kader  komt  uit  verschillende  onderzoeken  naar  voren  dat  burgers  vaak  twijfelen  of  
zij  wel  genoeg  bewijs  hebben.  Zo  blijkt  uit  het  onderzoek  van  Lauret  (2016)  dat  de  voornaamste  reden  
waarom  burgers  niet  melden  is  omdat  ze  twijfelen  wanneer  een  situatie  verdacht  is.  In  de  resultaten  
van  zowel  Boelens  en  Groothuis  (2020)  als  Mehlbaum  en  Broekhuizen  (2020)  blijkt  ook  de  
onzekerheid  over  het  hebben  van  genoeg  bewijs  een  belangrijk  onderdeel  is  waarom  omwonenden  
niet  melden.  Deze  resultaten  komen  overeen  met  het  onderzoek  Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel.  
Ook  uit  dit  onderzoek  blijkt  dat  omwonenden  veelal  niet  op  de  hoogte  zijn  van  de  verschillende  
signalen  en  daarmee  niet  over  voldoende  kennis  bezitten  om  verdachte  signalen  te  kunnen  
waarnemen.  Gekeken  naar  het  drugslab  bij  de  respondenten  in  de  buurt  heeft  dan  ook  bijna  de  helft  
geen  enkel  signaal  gezien.  De  andere  helft  heeft  achteraf  gezien  wel  wat  signalen  waargenomen  maar  
deze  niet  gekoppeld  aan  een  synthetisch  drugslab.  Ook  de  kennis  omtrent  meldmethodes  is  niet  
optimaal.  In  het  theoretisch  kader  kwam  vanuit  het  onderzoek  van  Boelens  en  Groothuis  (2020)  al  
naar  voren  dat  burgers  niet  weten  waar  anoniem  gemeld  kan  worden.  Uit  de  resultaten  van  Horen-‐
Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel  blijkt  ook  dat  ondanks  dat  er  wel  behoefte  is  aan  anoniem  melden,  de  
manier  waarop  dit  kan  niet  voldoende  bekend  is.  Tevens  zijn  ook  de  andere  meldmethodes  
overwegend  niet  bekend  bij  respondenten.  Verder  blijkt  dat  respondenten  vaak  eerst  gebruik  maken  
van  de  familie  of  de  buurt  (preventie)  WhatsApp.  Hieruit  kan  de  conclusie  getrokken  worden  dat  
omwonenden  het  liefst  eerst  controleren  of  hetgeen  zij  hebben  waargenomen  door  anderen  
bevestigd  wordt.  In  het  verlengde  van  dat  geven  respondenten  overwegend  aan  wel  een  melding  te  
willen  maken  bij  het  zien  van  een  verdacht  signaal.  Maar  dan  moeten  zij  wel  zeker  zijn  van  hun  zaak.  
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En  daarvoor  is  het  noodzaak  dat  zij  over  voldoende  kennis  bezitten  omtrent  verdachte  signalen  en  
waar  zij  deze  kunnen  melden.    

6.2  GELEGENHEID    

Vooroplopend  op  welke  manier  de  meldingsbereidheid  verhoogd  kan  worden  moet  rekening  worden  
gehouden  met  het  hele  gezin.  Uit  de  resultaten  is  namelijk  gebleken  dat  respondenten  verdachte  
situaties  bijna  altijd  in  het  gezin  bespreken  en  dat  de  mening  van  het  gezin  van  invloed  is  of  zij  een  
verdachte  situatie  wel  of  niet  melden.  Staat  de  rest  van  het  gezin  ook  achter  een  melding  dan  wordt  
deze  dus  sneller  gedaan.  Uit  het  onderzoek  van  het  NSCR  (2021)  werd  dezelfde  conclusie  getrokken.  
Ook  daar  bleek  dat  de  sociale  omgeving  een  belangrijke  rol  speelt  in  het  wel  of  niet  melden  van  een  
verdacht  signaal.  Het  is  dus  belangrijk  dat  iedereen  binnen  het  gezin  voldoende  op  de  hoogte  is  van  
verdachte  signalen  en  waar  deze  gemeld  kunnen  worden.  Daarnaast  geven  omwonenden  grotendeel  
aan  dat  zij  nu  meer  alert  zijn  op  hetgeen  zich  afspeelt  in  de  buurt.  Daarmee  kan  gesteld  worden  dat  
het  reeds  opgerolde  drugslab  voor  velen  een  ‘eye  opener’  was.  Het  kan  dus,  in  tegenstelling  tot  wat  zij  
verwacht  hadden,  ook  in  de  eigen  buurt  plaatsvinden.  In  een  gesprek  met  een  expert  van  het  CCV,  
Paul  van  der  Weiden  (Agrivesta,  z.d.)  blijkt  ook  dat  het  buitengebied  qua  criminaliteit  een  witte  vlek  is.  
De  uitgestrekte  gebieden  geven  geen  goed  beeld  over  leegstand  en  vanwege  de  enorme  diversiteit  in  
de  agrarische  sector  is  het  lastig  om  ongewone  ritmes  in  bedrijfsprocessen  te  zien.  Dit  blijkt  dan  ook  
wel  uit  het  feit  dat  ongeveer  de  helft  van  de  respondenten  geen  enkel  signaal  heeft  waargenomen  en  
de  andere  helft  bij  het  zien  van  verdachte  signalen  helemaal  niet  heeft  gedacht  aan  een  drugslab.  
Noaberschap  is  een  belangrijk  goed  in  het  buitengebied.  Men  kent  elkaar  en  help  elkaar.  Uit  
verschillende  onderzoeken,  die  van  Boelens  en  Groothuis  (2020),  Omgevingsweb  (2020)  en  ook  die  
van  mijzelf  voor  de  module  S06  bleek  dat  noaberschap  als  nadeel  heeft  dat  mensen  elkaar  niet  snel  
willen  verraden.  Toch  blijkt  uit  het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  dat  bijna  iedereen  
van  de  respondenten  aangeeft  dat  zij  in  het  kader  van  noaberschap  het  ook  hun  taak  vinden  om  
verdachte  signalen  te  melden.  Dit  zodat  zij  daarmee  de  buurt  veilig  houden.  Hiermee  kan  gesteld  
worden  dat  omwonenden  in  het  buitengebied  wellicht  (nog)  niet  voldoende  de  noodzaak  inzien  om  
op  de  hoogte  te  zijn  van  verdachte  signalen  zodat  zij  de  buurt  beter  in  de  gaten  kunnen  houden.  Pas  
als    dan  ook  daadwerkelijk  een  drugslab  is  aangetroffen  komt  het  binnen  dat  criminelen  het  
buitengebied  wel  kunnen  vinden.  Maar  zij  zijn  dus  wel  bereid  een  melding  te  maken  (en  dus  eventueel  
de  buurman  daarmee  te  verraden)  om  daarmee  de  buurt  veilig  te  houden  mits  zij  dan  heel  zeker  van  
hun  zaak  zijn.    

6.3  MOTIVATIE  

Zoals  eerder  bij  capaciteit  al  weergegeven  gaven  respondenten  aan  dat  zij  het  erg  moeilijk  vinden  om  
verdachte  situaties  te  melden.  Want  wanneer  is  nou  iets  een  verdachte  situatie?  Daarnaast  is  een  
melding  doen  van  een  verdachte  situatie  wel  een  hele  grote  stap.  Omwonenden  willen  dan  wel  heel  
erg  zeker  weten  dat  zij  ook  daadwerkelijk  voldoende  bewijs  hebben  waarmee  zij  een  melding  kunnen  
maken.  Zij  willen  meerdere  signalen  vaker  dan  één  keer  waarnemen.  In  het  theoretisch  kader  kwam  
dit  gegeven  bij  verschillende  onderzoeken  ook  naar  boven.  Zo  gaf  M.  Janssen  van  stichting  M.  (MMA)  
aan  dat  mensen  vaak  niet  melden  omdat  zij  denken  dat  ze  het  niet  goed  hebben  gezien.  Ook  Boelens  
en  Groothuis  (2020)  concluderen  dat  mensen  denken  dat  ze  vaak  niet  voldoende  bewijs  hebben.  
Hiermee  kan  gezegd  worden  dat  omwonenden  niet  direct  voldoende  vertrouwen  in  eigen  kunnen  
hebben  waardoor  zij  niet  gemotiveerd  zijn  om  een  melding  te  maken.  Want  wanneer  weet  je  nou  heel  
zeker  dat  de  buurman  een  synthetisch  drugslab  in  de  schuur  heeft?  Hierin  lijkt  het  er  dus  op  dat  
burgers  niet  op  de  hoogte  zijn  van  het  plussen  van  de  politie.  Zij  weten  dan  waarschijnlijk  niet  dat  de  
politie  niet  zomaar  bij  iedere  melding  direct  een  inval  doet.  Ook  zij  ondernemen  pas  actie  bij  
voldoende  bewijs.  En  alle  kleine  beetjes  helpen  daarbij.    
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Doordat  respondenten  te  maken  hebben  gehad  met  een  synthetisch  drugslab  in  de  buurt  is  wel  enige  
bezorgdheid/angst  ontstaan.  Deze  emotie  veroorzaakt  dat  respondenten  aangeven  nu  waarschijnlijk  
sneller  een  melding  te  maken  bij  het  zien  van  een  verdacht  signaal.  Hiermee  zou  je  kunnen  stellen  dat  
burgers  denken:  “Eerst  zien  dan  geloven”.  Daarmee  zijn  bewoners  in  het  buitengebied  op  dit  moment  
dus  nog  niet  voldoende  op  de  hoogte  van  het  feit  dat  het  buitengebied  erg  ontvankelijk  is  voor  
drugscriminaliteit.  Zo  ook  in  Gelderland  en  Overijssel.  In  het  verlengde  daarvan  gaf  de  heer  Janssen  
van  Stichting  M.  aan  dat  burgers  vaak  pas  een  melding  maken  als  zij  ook  overlast  ervaren.  Dat  is  bij  
een  synthetisch  drugslab  niet  aan  de  orde.  Geen  enkele  omwonenden  heeft  overlast  ervaren  van  het  
drugslab.  Melding  hiervan  maken  zorgt  dus  niet  direct  voor  een  oplossing  van  een  probleem  van  de  
melder.  Toch  hebben  mensen  blijkbaar  wel  een  bepaalde  bekrachtiging  nodig.  Een  goede  
terugkoppeling  vanuit  de  politie  na  het  doen  van  een  melding  kan  daar  een  middel  voor  zijn.  In  het  
onderzoek  van  Mehlbaum  en  Broekhuizen  (2020)  en  van  de  Omgevingsweb  (2020)  als  in  dit  
onderzoek  wordt  geconcludeerd  dat  mensen  minder  snel  melden  doordat  zij  denken  dat  de  politie  er  
toch  niks  mee  doet.    Een  negatieve  ervaring  met  de  politie  zoals  geen  terugkoppeling  krijgen  werken  
dan  ook  niet  mee  aan  het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid.  Bijna  iedere  respondent  in  het  
onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  gaf  dan  ook  aan  graag  een  terugkoppeling  vanuit  de  
politie  te  krijgen.  Zo  weten  respondenten  wat  er  ook  met  hun  melding  gedaan  wordt.  Toch  geven  veel  
respondenten  ook  aan  te  willen  melden  via  MMA.  Dan  is  een  terugkoppeling  niet  mogelijk.  Burgers  
moeten  dan  dus  op  een  andere  manier  een  soort  van  bekrachtiging  krijgen.  Zij  moeten  het  ergens  
voor  doen.  Voorlichten  over  de  gevaren  en  risico’s  rondom  een  synthetisch  drugslab  is  hierbij  
uiteraard  van  belang.  Zo  weten  zij  dat  ze  bij  het  doen  van  een  melding  een  steentje  bijdragen  aan  een  
veilige(re)  buurt.  Maar  of  dit  hen  voldoende  bekrachtiging  geeft  is  maar  de  vraag.  Zij  zijn  op  de  eerste  
plaats  heel  goed  op  de  hoogte  van  de  verschillende  risico’s  die  gepaard  gaan  met  een  synthetisch  
drugslab.  Daarnaast  hebben  ze  in  het  buitengebied  veel  minder  snel  last  van  de  meeste  risico’s.    Een  
eventuele  brand  bij  hun  naaste  buurman,  een  heel  eind  verderop,  is  niet  direct  een  gevaar.    
  
Wel  wordt  burgerparticipatie  overwegend  als  iets  positiefs  gezien.  Het  overgrote  deel  van  de  
respondenten  gaf  aan  het  wel  als  hun  taak  te  zien  om  actief  deel  te  nemen  aan  burgerparticipatie.  
Veruit  de  meeste  respondenten  is  dan  ook  actief  in  een  buurt  WhatsApp.  Voor  veel  mensen  was  het  
onduidelijk  of  zij  in  de,  door  de  gemeente  opgezette,  buurt  preventie  WhatsApp  zitten  of  toegevoegd  
zijn  aan  een  zelf  gemaakt  buurt  WhatsApp.  Kanttekening  bij  deze  WhatsApps  is  wel  dat  er  ook  veel  
ergernissen  zijn  rondom  deze  WhatsApp  groepen  omdat  er  veel  ‘onzin’  op  wordt  besproken.  Toch  kan  
gezegd  worden  dat  deze  WhatsApp  groepen  een  hele  belangrijke  bijdrage  kunnen  leveren.  Mensen  
zijn  overwegend  geneigd  eerst  een  verdacht  signaal  te  bespreken  met  het  gezin  of  de  buurt.  Vanuit  
deze  buurt  preventie  WhatsApp  groepen  kan  er  dus  al  heel  veel  informatie  gedeeld  worden.  Maar  dan  
moet  het  wel  besproken  worden  in  de  juiste  buurt  preventie  WhatsApp  en  moet  er  voldoende  
capaciteit  zijn  om  opvolging  te  geven  aan  hetgeen  besproken  wordt  in  deze  apps.  Waar  komt  de  
informatie  terecht?  Wie  filtert  de  informatie?  En  wat  wordt  er  vervolgens  door  wie  mee  gedaan?    
 

6.4  ANTWOORD  OP  DE  DEELVRAGEN    

 
In  hoeverre  hadden  omwonenden  reeds  signalen  opgevangen  en  welke  signalen  zijn  dat  dan? 
 
Antwoord  op  deze  deelvraag  komt  uit  de  basiscomponenten  capaciteit  en  gelegenheid  

 
1.   Omwonenden  zijn  niet  voldoende  op  de  hoogte  van  de  verschillende  signalen  die  kunnen  

duiden  op  een  synthetisch  drugslab.  Daarnaast  blijkt  dat  de  helft  van  de  omwonenden  
gedurende  het  drugslab  in  werking  was  achteraf  gezien  wel  vreemde  signalen  heeft  
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waargenomen  maar  deze  niet  heeft  gekoppeld  aan  een  drugslab.  Het  komt  erop  neer  dat  
omwonenden  niet  over  voldoende  capaciteit  beschikken  om  signalen  waar  te  nemen  of  deze  
te  koppelen  aan  een  synthetisch  drugslab.    

  
In  hoeverre  hebben  zij  hier  een  melding  van  gemaakt? 
 
Antwoord  op  deze  deelvraag  komt  uit  de  basiscomponenten  capaciteit  en  gelegenheid  

 
  

1.   Omwonenden  hebben  geen  signalen  waargenomen  of  deze  niet  gekoppeld  aan  een  
synthetisch  drugslab.  Hierdoor  zijn  er  geen  meldingen  gemaakt  bij  de  ‘officiële  
meldmethodes’.  Een  deel  van  de  omwonenden  heeft  wel  een  aantal  signalen  besproken  in  
het  gezin  of  met  de  buurt.  Ook  hier  is  gebrek  aan  capaciteit  dus  een  probleem.  Omwonenden  
hebben  niet  voldoende  kennis  omtrent  signalen.  Maar  ook  niet  van  de  verschillende  
meldmethodes.  Verder  heeft  de  sociale  rol  vanuit  ‘gelegenheid’  hierin  een  aandeel.  Sommige  
buurtbewoners  hebben  signalen  wel  besproken  in  de  buurt  maar  er  is  geen  melding  gemaakt.  
De  buurt  heeft  dus  in  samenspraak  met  elkaar  niet  het  idee  gehad  dat  er  een  melding  
gemaakt  moest  worden.  Waarschijnlijk  omdat  zij  in  hun  eigen  omgeving  geen  drugslab  
verwachten  bij  de  buurman.    

  
Welke  motieven  hadden  omwonenden  om  wel  of  niet  te  melden? 
 
Antwoord  op  deze  deelvraag  komt  uit  de  basiscomponenten  gelegenheid  en  motivatie 

  
1.   Een  plausibele  verklaring  waarom  omwonenden  niet  melden  kan  zijn  omdat  zij  het  vreemde  

onderbuikgevoel  verder  niet  hebben  kunnen  koppelen  aan  een  synthetisch  drugslab.  Dit  
gezien  het  nodige  gebrek  aan  kennis  rondom  de  verschillende  signalen  van  een  synthetisch  
drugslab.  Een  andere  reden  kan  zijn  omdat  omwonenden  grotendeels  niet  voldoende  op  de  
hoogte  zijn  van  de  verschillende  meldmethodes  die  er  zijn.  Misschien  als  zij  bijvoorbeeld  meer  
op  de  hoogte  waren  geweest  van  bijvoorbeeld  anoniem  kunnen  melden,  hadden  zij  een  
betere  motivatie  gehad  wel  een  melding  te  maken.  

  
2.   Uit  dit  onderzoek  is  gebleken  dat  omwonenden  wel  bereid  zijn  om  een  melding  te  maken  mits  

zij  heel  zeker  zijn  van  hun  zaak.  Hierbij  kan  gesteld  worden  dat  het  ontbreekt  aan  voldoende  
geloof  in  eigen  capaciteit.  Daarnaast  kan  je  stellen  dat  omwonenden,  net  als  de  professionals,  
dus  onbewust  ook  gebruik  maken  van  het  ‘plussen’.  Oftewel  vaker  dan  één  keer  meerdere  
verdachte  signalen  waarnemen  totdat  zij  het  heel  zeker  weten.  Er  kan  dus  meer  informatie  
vanuit  omwonenden  komen  wanneer  zij  meer  vertrouwen  in  eigen  capaciteit  hebben  en  beter  
gemotiveerd  worden  om  een  melding  te  maken.      

 
3.   Verder  is  gebleken  dat  de  sociale  omgeving  (gelegenheid)  van  invloed  is  op  het  wel  of  niet  

melden  van  een  verdacht  signaal.  En  dan  met  name  het  ‘eigen  gezin’  heeft  hierin  veel  invloed.  
Als  de  rest  van  de  familie  het  onzin  vindt  dat  er  een  melding  wordt  gemaakt  gebeurt  dat  vaak  
ook  niet.  Net  als  andersom  uiteraard.    
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4.   Er  is  vanuit  het  basiscomponent  motivatie  weinig  bekrachtiging  voor  melders  om  een  melding  
te  maken.  Overlast  gedurende  een  synthetisch  drugslab  wordt  niet  ervaren,  risico’s  rondom  
de  gevolgen  van  een  drugslab  zijn  ook  niet  direct  een  probleem  gezien  de  afstand  naar  de  
buren  toe,  een  terugkoppeling  krijgen  wordt  erg  gewaardeerd  maar  doordat  velen  melden  via  
Meld  Misdaad  Anoniem  is  dat  niet  eens  mogelijk  en  er  staat  geen  straf  op  het  niet  melden  van  
een  verdacht  signaal.  Dus  zijn  mensen  in  het  buitengebied  helemaal  niet  zo  bezig  of  er  
criminele  activiteiten  plaatsvinden.  Gezien  de  overwegend  toch  wel  geschrokken  reacties  van  
de  omwonenden  dat  er  een  drugslab  in  de  eigen  buurt  aanwezig  was  geeft  wel  aan  dat  het  
nog  niet  voldoende  duidelijk  is  hoe  ontvankelijk  het  buitengebied  is  voor  criminele  
activiteiten.  En  dan  niet  alleen  ‘verder  weg’,  maar  ook  in  Gelderland  en  Overijssel.    

  
5.   De  buurt  ziet  het  als  hun  taak  om  een  melding  te  maken  van  een  verdacht  signaal.  

Burgerparticipatie  wordt  dan  ook  als  iets  positiefs  gezien  en  mensen  zijn  ook  wel  bereid  om  
hier  tijd  in  te  steken.  Burgers  zijn  dus  wel  gemotiveerd  om  een  melding  te  willen  maken.  Maar  
dan  moeten  zij  uiteraard  wel  op  de  hoogte  zijn  van  verdachte  signalen  en  een  voor  hun  
bijpassende  meldmethode  waar  zij  de  melding  kunnen  doen.  Denk  hierbij  aan  anoniem  
melden,  0900-‐8844  maar  ook  de  voor  hen  methodes  die  gevoelsmatig  laagdrempeliger  en  
dichterbij  zijn  zoals  een  buurt  preventie  WhatsApp  of  de  wijkagent.    

  
6.   Veel  respondenten  gaven  aan  dat  zij  de  in  het  verleden  georganiseerde  informatieavond  

vanuit  gemeenten  en  PVO  Oost-‐Nederland  als  zeer  prettig  hebben  ervaren  en  daar  veel  
geleerd  hebben.  Ook  gaven  zij  aan  graag  veel  vaker  en  veel  meer  van  dit  soort  avonden  te  
kunnen  bijwonen.  Zij  zijn,  zeker  nu  door  het  reeds  opgerolde  drugslab,  veel  geïnteresseerder  
in  dit  onderwerp.  Ook  gaven  zij  (achteraf)  veelvuldig  aan  dat  zij  het  onderzoek  Horen-‐Zien-‐
Ruiken-‐Onderbuikgevoel  als  erg  prettig  hebben  ervaren.  Het  onderzoek  gaf  hen  doormiddel  
van  de  vragen  en  gesprekken  veel  kennis  en  informatie  over  het  desbetreffende  onderwerp.  
Het  blijkt  dus  dat  koffietafelbezoeken,  zeker  over  wat  gevoelige  onderwerpen,  als  zeer  prettig  
worden  ervaren.    

6.4  ANTWOORD  OP  DE  HOOFDVRAAG  

  
HOE  KAN  PLATFORM  VEILIG  ONDERNEMEN  OOST-‐NEDERLAND  ER  VOOR  ZORGEN  DAT  DE  

MELDINGSBEREIDHEID  VAN  OMWONENDEN  EN  WERKENDEN  IN  DE  OMGEVING  RONDOM  EEN  
DRUGSLAB  IN  HET  BUITENGEBIED  VERHOOGD  WORDT?    

 
 
Burgers  in  het  buitengebied  vinden  over  het  algemeen  dat  zij  in  een  veilige  buurt  wonen.  Doordat  
men  elkaar  kent  en  elkaar  helpt,  geeft  hen  dit  een  groot  veiligheidsgevoel.  Toch  zijn  ze  wel  bereid  te  
investeren  in  hun  eigen  buurt.  Zij  geven  aan  dat  zij  wel  meldingen  willen  maken  van  verdachte  
situaties  om  daarmee  de  eigen  buurt  veilig  te  houden.  Wel  vinden  zij  het  dan  heel  belangrijk  dat  zij  
heel  zeker  zijn  van  hun  zaak.  Hiervoor  maken  zij  (onbewust)  gebruik  van  het  door  de  professionals  
bekende  plussen,  waarmee  bedoeld  wordt:  vaker  meerdere  signalen  herkennen  en  dan  pas  melden.  
Maar  burgers  in  het  buitengebied  zijn  helemaal  niet  voldoende  op  de  hoogte  van  de  verschillende  
signalen  die  kunnen  duiden  op  een  synthetisch  drugslab.  Tevens  zijn  zij  ook  niet  goed  op  de  hoogte  
van  de  verschillende  meldmethodes  die  zij  kunnen  gebruiken  bij  het  zien  van  een  verdacht  signaal.  Er  
moet  dus  flink  geïnvesteerd  worden  in  het  verhogen  van  de  kennis  van  de  burgers  in  het  
buitengebied.  De  kracht  van  herhaling  is  hierbij  van  toepassing.  Zo  vaak  mogelijk  zo  veel  mogelijk  
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informatie  zenden  over  het  onderwerp  zodat  zij  daarmee  steeds  beter  op  de  hoogte  zijn  van  hetgeen  
zich  af  kan  spelen  in  de  eigen  buurt.  Zij  moeten  verdachte  signalen  kunnen  herkennen  en  vervolgens  
weten  waar  zij  met  deze  informatie  naartoe  kunnen.    
  
Vanuit  de  resultaten  is  gebleken  dat  er  aandacht  geschonken  moet  worden  aan  hoe  burgers  de  eigen  
buurt  ervaren.  Een  groot  veiligheidsgevoel  kan  veroorzaken  dat  mensen  niet  voldoende  alert  zijn  op  
hetgeen  zich  afspeelt  in  de  buurt.  Vervolgens  moeten  burgers  signalen  kunnen  herkennen  die  duiden  
op  een  synthetisch  drugslab.  Emotie  en  de  sociale  omgeving  speelt  hierbij  een  belangrijke  rol.  Door  bij  
het  informeren  en  adviseren  de  focus  te  leggen  op  het  hele  gezin,  zodat  ieder  lid  van  het  gezin  de  
signalen  herkent  en  deze  ook  koppelt  aan  een  synthetisch  drugslab,  wordt  hiermee  het  doen  van  een  
melding  gestimuleerd.  Daarnaast  moet  de  melder  het  gevoel  hebben  dat  het  doen  van  een  melding  
van  meerwaarde  is.  Dus  een  klein  signaal  melden  kan  een  belangrijke  bijdrage  leveren  aan  een  groter  
geheel.  Als  laatste  stap  moeten  mensen  ook  daadwerkelijk  een  melding  gaan  maken.  Hierbij  moeten  
zij  meer  in  kennis  gesteld  worden  van  de  verschillende  meldmethodes  die  er  zijn.  Zo  kunnen  zij  een  
methode  kiezen  die  voor  hen  het  beste  ‘voelt’.  Daarnaast  moet  er  een  soort  bekrachtiging  zijn  
waardoor  burgers  met  een  goed  gevoel  een  melding  maken  en  dit  ook  blijven  doen.    
  Bovenstaande  kan  onderverdeeld  worden  in  de  volgende  vier  W’s:    
  
1.  Wat  is  het  wat  je  ziet?    
Hoe  zien  buurtbewoners  de  buurt?  Buurtbewoners  moeten  op  de  hoogte  zijn  van  de  verschillende  
risico’s  van  wonen  in  het  buitengebied.  Het  buitengebied  in  een  blinde  vlek  voor  criminaliteit  en  het  
hoge  veiligheidsgevoel  draagt  er  niet  aan  bij  dat  burgers  in  het  buitengebied  alert  zijn  op  hetgeen  zich  
af  kan  spelen  in  de  eigen  buurt.    
  
2.  Wat  zie  je?    
Om  verschillende  verdachte  signalen  te  kunnen  waarnemen  is  het  noodzakelijk  deze  te  kunnen  
herkennen.  Burgers  in  het  buitengebied  moeten  meer  geïnformeerd  worden  over  deze  verschillende  
verdachte  signalen  die  kunnen  duiden  op  een  synthetisch  drugslab.    
  
3.  Wat  voel  je?    
Als  burgers  in  het  buitengebied  een  verdacht  signaal  zien  moeten  zij  ook  nog  het  ‘vreemde  
onderbuikgevoel’  krijgen  dat  er  iets  gaande  is  dat  dit  het  melden  waard  is.  Burgers  gebruiken  hierbij  
het  plussen.  Vaker  verschillende  signalen  waarnemen.  Ook  de  mening  van  de  rest  van  de  familie  en  
die  van  de  buurt  is  dan  belangrijk.  Zien  meerdere  mensen  dezelfde  verdachte  signalen?  Hebben  zij  ook  
het  gevoel  dat  iets  ‘niet  in  de  haak  is’.    
  
4.  Wat  doe  je?    
Waar  gaat  een  burger  vervolgens  met  de  waargenomen  kennis  naartoe?  Willen  zij  dit  graag  anoniem  
ergens  kunnen  melden?  Voldoende  kennis  over  verschillende  meldmethodes  is  daarbij  van  belang.  
Tevens  moet  het  motiverend  zijn  om  een  melding  te  maken.  Zo  moeten  burgers  bijvoorbeeld  weten  
wat  met  hun  melding  gedaan  wordt.  Wanneer  zij  met  een  goed  gevoel  een  melding  afsluiten  zullen  zij  
ook  eerder  geneigd  zijn  de  volgende  keer  weer  een  melden  te  maken.    
  
Voor  PVO  Oost-‐Nederland  ligt  de  uitdaging  om  aan  bovenstaande  vier  W’s  te  voldoen  zodat  daarmee  
een  hoge(re)  meldingsbereidheid  bereikt  kan  worden.    
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7.  DISCUSSIEHOOFDSTUK    

In  dit  hoofdstuk  komen  de  beperkingen  die  gedurende  dit  onderzoek  aan  de  orde  zijn  gekomen  aan  
bod  en  wordt  de  bruikbaarheid  beargumenteerd.    

7.1  BEPERKINGEN  

Het  onderzoek  Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel  is  een  onderzoek  waarbij  gekeken  wordt  hoe  de  
meldingsbereidheid  in  het  buitengebied  verhoogd  kan  worden.  Om  een  goed  fundament  te  leggen  is  
gebruik  gemaakt  van  het  COM-‐B  model  (Michie,  2018).  Vanuit  dit  model  wordt  gekeken  naar  de  
capaciteit,  gelegenheid  en  motivatie  van  burgers  in  het  buitengebied  waarom  zij  wel  of  niet  een  
melding  maken  van  een  verdacht  signaal.  Vragen  voor  het  onderzoek  zijn  dan  ook  voortvloeiend  uit  
het  COM-‐B  model.  En  hoewel  dit  model  een  combinatie  is  van  wetenschappelijke  theorieën  en  
jarenlange  ervaring  blijft  het  wel  ‘slechts’  een  model.  Het  kan  zijn  dat  andere  modellen  een  andere  
benadering  teweeg  hadden  gebracht  met  wellicht  ook  andere  uitkomsten.    
  
Dit  onderzoek  vond  plaats  in  een  gebied  rondom  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab.  Hierdoor  
heb  ik  kunnen  meten  in  hoeverre  omwonenden  verdachte  signalen  van  dit  drugslab  hebben  kunnen  
waarnemen.  Vanuit  de  resultaten  worden  aanbevelingen  gedaan  hoe  de  meldingsbereidheid  in  het  
buitengebied  verhoogd  kan  worden.  Toch  stond  een  bepaalde  tijdsdruk  op  dit  onderzoek.  Dat  heeft  
ervoor  gezorgd  dat  ik  bij  ‘slechts’  twee  reeds  opgerolde  synthetische  drugslabs  dit  onderzoek  heb  
uitgevoerd.  Daarnaast  bevonden  deze  beide  drugslabs  zich  in  de  Gelderse  Achterhoek.  Dit  betekent  
grotendeels  overlappende  mentaliteit,  noaberschap  en  het  ‘ons  kent  ons’  gevoel.  Het  is  namelijk  
denkbaar  dat  het  stedelijk  buitengebied,  zoals  bijvoorbeeld  bij  Arnhem  in  de  buurt,  een  andere  
mentaliteit  heerst  en  er  dus  ook  anders  over  bepaalde  zaken  gedacht  wordt.  Hierdoor  kan  het  zijn  dat  
in  verschillende  buitengebieden  een  verschillende  aanpak  vereist  is  om  de  meldingsbereidheid  te  
verhogen.  Resultaten  zijn  hiermee  wellicht  niet  representatief  voor  het  hele  buitengebied  van  PVO  
Oost-‐Nederland.    
  
Voor  dit  onderzoek  ben  ik  huis  aan  huis  gegaan  (koffietafelbezoeken).  Dit  maakte  het  onderzoek  
fragiel.  Er  bestond  een  kans  dat  niemand  bereid  was  mee  te  werken  aan  het  onderzoek.  Het  
onderwerp  wordt  over  het  algemeen  toch  wel  als  een  gevoelig  onderwerp  ervaren.  Dit  merkte  ik  goed  
tijdens  mijn  onderzoek.  Verschillende  emoties  kwamen  voorbij.  Dat  geeft  de  gevoeligheid  over  het  
onderwerp  wel  weer.  Mensen  waren  voor  mijn  gevoel  heel  open  en  eerlijk.  Ze  waren  ook  bereid  veel  
te  vertellen.  Toch  is  altijd  een  kanttekening  te  maken.  Ik  ga  ervan  uit  dat  hetgeen  respondenten  mij  
vertellen  ook  de  waarheid  is  maar  ik  kan  het  niet  controleren.  Er  bestaat  een  mogelijkheid  dat  mensen  
bijvoorbeeld  wel  meer  signalen  hebben  gezien  en  hierbij  ook  wel  op  de  hoogte  waren  van  het  
synthetisch  drugslab  maar  om  bepaalde  redenen  dit  niet  willen  vertellen.  Angst  voor  represaille  of  
schaamte  omdat  ze  niks  gemeld  hebben  zijn  heel  aannemelijke  redenen  hiervoor.  Deze  bovenstaande  
redenen  tasten  zowel  de  betrouwbaarheid  als  de  validiteit  van  dit  onderzoek  enigszins  aan.  Heb  ik  
kunnen  meten  wat  ik  wil  weten?  Nee  niet  helemaal,  daarvoor  moet  dit  onderzoek  op  meerdere  
plekken  in  het  buitengebied  herhaald  worden.  Daarnaast  is  er  geen  garantie  dat  antwoorden  van  
respondenten  100%  waar  zijn.  Wellicht  heeft  een  bepaalde  emotie  meegespeeld  in  het  geven  van  de  
antwoorden.  Als  laatste  punt  is  dit  onderzoek  uitgevoerd  bij  omwonenden  18+.  Hierbij  in  geen  
onderscheid  gemaakt  in  leeftijd.  Het  is  dus  mogelijk  dat  voor  verschillende  leeftijdscategorieën  een  
andere  aanpak  noodzakelijk  is.      
  
Toch  heb  ik  als  onderzoeker  een  goed  beeld  gekregen  van  de  acties  die  uitgezet  kunnen  worden  om  
de  meldingsbereidheid  in  het  buitengebied  te  verhogen.  In  dit  onderzoek  komen  de  resultaten  uit  de  
literatuuronderzoek  en  uit  het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  voor  een  groot  deel  
overeen  en  dat  maakt  uitkomsten  betrouwbaar.  Daarnaast  heb  ik  bij  ongeveer  90%  van  de  
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doelpopulatie  mijn  onderzoek  uit  kunnen  voeren.  Hiermee  heb  ik  goede  resultaten  kunnen  boeken  
waarmee  ik  een  goed  beeld  heb  gekregen  over  de  meldingsbereidheid  in  het  buitengebied.    

7.2  BRUIKBAARHEID  

Tot  op  heden  is  er  nog  niet  veel  onderzoek  gedaan  naar  het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid  op  
de  manier  zoals  in  het  onderzoek  Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel.  Dit  onderzoek  heeft  gebruik  
gemaakt  van  koffietafelbezoeken  bij  omwonenden  die  ook  daadwerkelijk  een  synthetisch  drugslab  in  
de  buurt  hebben  gehad.  De  meerwaarde  hiervan  is  dat  in  dit  onderzoek  gekeken  worden  in  hoeverre  
zij  signalen  hebben  waargenomen  van  dit  drugslab,  of  zij  iets  met  deze  signalen  hebben  gedaan  en  
welke  emoties  zij  ervaren  hebben  wanneer  er  een  drugslab  in  de  buurt  is  ontdekt.  Tevens  kon  in  dit  
onderzoek  ook  gemeten  worden  of  omwonenden  anders  naar  een  buurt  zijn  gaan  kijken  dan  
voorheen.  Resultaten  uit  dit  onderzoek  zijn  daarmee,  in  tegenstelling  tot  vele  andere  onderzoeken,  
gebaseerd  op  directe  ervaringen  van  de  respondenten.    
  
Het  adviesrapport  in  dit  onderzoek  is  voornamelijk  gericht  op  het  verhogen  van  de  
meldingsbereidheid  in  het  buitengebied.  Toch  is  de  verwachting  dat  resultaten  grotendeels  
overgenomen  kunnen  worden  op  andere  gebieden  zoals  bijvoorbeeld  bedrijventerreinen  of  in  de  
woonwijk.  Ook  hier  verwacht  ik  dat  informeren  en  adviseren  waarmee  mensen  kennis  genereren  over  
het  onderwerk  cruciaal  is  om  de  meldingsbereidheid  te  verhogen.  Actieplannen  uit  het  adviesrapport  
zullen  dan  ook,  wellicht  met  her  en  der  een  kleine  aanpassing,  breder  ingezet  kunnen  worden  dan  
alleen  in  het  buitengebied.    
  
Preventie  om  criminaliteit  tegen  te  gaan  staat  hoog  op  de  politieke  agenda.  Het  verhogen  van  de  
meldingsbereidheid  is  een  cruciaal  onderdeel  hierin.  Het  vroegtijdig  zicht  krijgen  op  probleemplekken  
is  voor  gemeenten  en  politie  belangrijk.  Zij  kunnen  beleidsplannen  schrijven  om  deze  criminaliteit  
tegen  te  gaan.  Maar  melden  van  verdachte  signalen  draagt  ook  bij  aan  een  veilige  leefomgeving.  
Criminelen  willen  ongestoord  hun  gang  kunnen  gaan.  Oplettende  buren  met  voldoende  kennis  van  
zaken  kunnen  snel  signaleren  en  actie  ondernemen.  Die  plekken  zijn  een  stuk  minder  ontvankelijk  
voor  criminelen.  Zo  snijdt  het  mes  aan  twee  kanten.  Het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid  is  
belangrijk  voor  de  publieke  en  de  private  kant.  Nu,  maar  dat  geldt  ook  voor  de  toekomst.    
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8.  ADVIESRAPPORT    

In  het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  is  middels  koffietafelbezoeken  bij  
omwonenden  rondom  een  reeds  opgerold  synthetisch  drugslab  onderzocht  in  hoeverre  zij  
verschillende  verdachte  signalen  kennen  en  herkennen  vanuit  het  drugslab  in  de  eigen  buurt.  
Daarnaast  is  onderzocht  wat  zij  met  deze  signalen  gedaan  hebben  en  waarom  zij  wel  of  geen  melding  
maken  van  verdachte  signalen.  Met  de  resultaten  uit  dit  onderzoek  kan  gekeken  worden  hoe  de  
meldingsbereidheid  in  het  buitengebied  verhoogd  kan  worden.        
  
Uit  het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  is  gebleken  dat  burgers  in  het  buitengebied  
bereidwillig  zijn  om  meldingen  te  maken  van  verdachte  signalen.  Zo  kunnen  zij  een  bijdrage  leveren  
aan  een  veilig  leefklimaat.  Maar  om  verdachte  signalen  te  kunnen  melden  is  het  wel  van  belang  dat  
deze  burgers  weten  wanneer  iets  een  verdacht  signaal  is  en  waar  zij  deze  vervolgens  kunnen  melden.  
Op  dit  moment  zijn  burgers  in  het  buitengebied  in  beide  gevallen  niet  voldoende  op  de  hoogte.  
Daarnaast  spelen  ook  nog  andere  aspecten  een  rol.  Om  de  meldingsbereidheid  in  het  buitengebied  te  
verhogen  moet  er  daarom  gekeken  worden  naar  de  vier  W’s  zoals  hieronder  kort  toegelicht.  Deze  vier  
W’s  worden  toegepast  in  de  actieplannen.  Hiermee  sluiten  de  actieplannen  aan  op  de  resultaten  uit  
het  onderzoek  Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel.    
  

•   Wat  is  het  wat  je  ziet?    

Burgers  in  het  buitengebied  moeten  weten  dat  het  buitengebied  heel  ontvankelijk  is  voor  criminaliteit.  
Dit  is  nu  een  blinde  vlek.  
  

•   Wat  zie  je?  

Burgers  in  het  buitengebied  moeten  over  voldoende  kennis  bezitten  om  verdachte  signalen  te  kunnen  
waarnemen  en  koppelen  aan  een  synthetisch  drugslab.      
  

•   Wat  voel  je?    

Burgers  in  het  buitengebied  moeten  een  vreemd  onderbuikgevoel  krijgen  bij  het  zien  van  een  
verdacht  signaal  en  deze  vervolgens  willen  melden.  Hierbij  moeten  zij  voor  hun  gevoel  voldoende  
bewijs  hebben.  Zij  maken  gebruik  van  het  plussen.  Meer  signalen  vaker  waarnemen.  Daarnaast  is  de  
mening  van  het  gezin  belangrijk.  Ook  zij  moeten  achter  het  doen  van  een  melding  staan.    
 

•   Wat  doe  je?  

Burgers  in  het  buitengebied  moeten  ook  daadwerkelijk  een  melding  maken.  Zij  moeten  een  melding  
kunnen  maken  die  passend  is  bij  het  signaleren  van  een  signaal.  Om  een  voorbeeld  te  geven,  bij  het  
ruiken  van  anijs  bel  je  niet  snel  meteen  112.  Maar  waar  meld  je  dan  wel?  MMA,  0900-‐8844  of  de  
wijkagent  zijn  dan  vaak,  gevoelsmatig,  betere  meldmethodes.  Maar  hoe  bereik  je  die  precies?  Dat  
moet  simpel  en  snel  te  vinden  zijn  voor  burgers  in  het  buitengebied.    
  

8.1  ACTIEPLANNEN    

Dit  bovenstaande  meegenomen  adviseer  ik  PVO  Oost-‐Nederland  onderstaande  actieplannen  uit  te  
voeren.    Deze  actieplannen  vloeien  voort  uit  het  conclusiehoofdstuk  maar  ook  het  discussiehoofdstuk  
is  hierin  meegenomen.    
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1.  ONDERZOEK  ‘HOREN-‐ZIEN-‐RUIKEN-‐ONDERBUIKGEVOEL’  VERDER  UITBREIDEN    

Op  de  eerste  plaats  adviseer  ik  PVO  Oost-‐Nederland  om  het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐
Onderbuikgevoel’  voort  te  zetten  op  meerdere  locaties.  Hiermee  kan  onderzocht  worden  of  reeds  
genomen  acties  voldoende  aansluiten  bij  iedereen  in  het  buitengebied.  Wellicht  kan  hierbij  
onderscheid  gemaakt  worden  in  leeftijdscategorieën  zodat  actieplannen  nog  beter  kunnen  aansluiten  
bij  verschillende  doelgroepen.  Daarnaast  is  het  onderzoek,  met  een  aantal  kleine  aanpassingen,  ook  
goed  te  gebruiken  op  bijvoorbeeld  een  industrieterrein  of  in  de  woonwijk.  Op  die  manier  kan  PVO  
Oost-‐Nederland  op  verschillende  gebieden  een  belangrijke  bijdrage  leveren  aan  het  verhogen  van  de  
meldingsbereidheid.  Verder  werd  het  onderzoek  door  de  respondenten  als  grote  meerwaarde  gezien.  
Zij  kregen  doormiddel  van  dit  onderzoek  veel  informatie  te  horen  en  daarmee  hebben  zij  veel  kennis  
en  inzicht  gekregen  over  synthetische  drugslabs  en  de  meldingsbereidheid.  Hiermee  draagt  alleen  het  
doen  van  dit  onderzoek  al  bij  aan  het  verhogen  van  de  meldingsbereidheid.  Zo  heeft  dit  onderzoek,  als  
bijvangst,  twee  functies  gekregen.  Ten  eerste  informatie  binnenhalen  maar  dus  ook  informatie  zenden  
naar  de  desbetreffende  doelgroep.    
  
Een  onderzoek  doen  vergt  de  nodige  capaciteit.  Om  dit  onderzoek  nogmaals  uit  te  kunnen  voeren  op  
een  andere  locatie  zoals  bijvoorbeeld  een  bedrijventerrein  moet  rekening  gehouden  worden  met  een  
duur  van  ongeveer  6  maanden.  PVO  Oost–Nederland  beschikt  over  meerdere  stage  en  
afstudeerplekken.  De  totale  omvang  van  dit  onderzoek  is  passend  bij  een  afstudeeropdracht,  of  bij  
een  stage  die  minimaal  6  maanden  volledig  in  dienst  staat  van  PVO  Oost-‐Nederland.    
  
  
  

2.  CAMPAGNE  KIEK  UUT!    

Als  tweede  actieplan  adviseer  ik  PVO  Oost-‐Nederland  te  onderzoeken  wat  de  mogelijkheden  zijn  voor  
het  opzetten  van  een  campagne.  
  
Voor  de  invulling  van  deze  campagne  wordt  gebruik  gemaakt  van  de  4  W’s  zoals  hierboven  
beschreven.  De  kracht  van  herhaling  is  hierbij  van  toepassing.  Zo  veel  mogelijk,  zo  vaak  mogelijk  en  op  
verschillende  manieren  informeren  en  adviseren  zorgt  ervoor  dat  steeds  meer  mensen  bereikt  kunnen  
worden.  Recent  gelanceerde  ‘campagne  vreemd’  is  een  goed  voorbeeld  hoeveel  een  campagne  
teweeg  kan  brengen.  In  deze  campagne  maken  burgers  op  een  laagdrempelige  manier  kennis  met  
geuren  die  kunnen  duiden  op  een  drugslab.  Campagne  KIEK  UUT  geeft  PVO  Oost-‐Nederland  de  
mogelijkheid  om  op  verschillende  manieren  awareness  te  creëren  en  burgers  te  informeren  om  
daarmee  de  meldingsbereidheid  te  verhogen.    
  
Mijn  advies  om  vanuit  PVO  Oost-‐Nederland  ‘Campagne  KIEK  UUT!’  te  lanceren.      
  
KIEK  UUT!  Is  het  centrale  thema  van  Platform  Veilig  Ondernemen  Oost-‐Nederland  voor  een  veilige  en  leefbare  
samenleving.  KIEK  UUT!  Ondernemers  en  bewoners  voor  ondermijning  en  georganiseerde  criminaliteit.  KIEK  UUT!  
Criminelen,  jullie  hebben  hier  niets  te  zoeken.  
  
Vanuit  een  campagneteam  kan  op  vele  verschillende  manieren  de  boodschap  verspreid  worden.  
Alvorens  moet  er  gedacht  worden  aan:  
  

-‐   Hoe  wordt  de  campagne  bekostigd?  Subsidieregeling.  
-‐   Campagnemedewerkers,  wie  gaat  inhoudelijk  de  campagne  bedenken  en  uitvoeren?                      

Voor  de  inhoud  van  de  campagne  wordt  gebruik  gemaakt  van  de  vier  W’s  uit  dit  onderzoek.    
-‐   Een  site  met  actuele  en  achtergrond  informatie  
-‐   Promotionele  producten  ontwikkelen  zoals  flyers,  stickers,  mutsen,  petjes,  poster  etc.    
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-‐   Tools  ontwikkelen  die  gebruikt  kunnen  worden.  Bij  het  ontwikkelen  van  deze  tools  worden  de  
4W’s  uit  dit  onderzoek  meegenomen.    
Een  goed  voorbeeld  is  het  ontwikkelen  van  een  signalenkaart  om  burgers  meer  kennis  te  
geven  over  de  verschillende  verdachte  signalen.  Zo  kunnen  zij  meer  verdachte  signalen  
herkennen  waarmee  zij  kunnen  ‘plussen’.  Daarnaast  moet  deze  signalenkaart  meteen  een  
soort  van  beslisboom  zijn  waar  je  signalen  kunt  melden.  De  signalenkaart  moet  vooral  simpel  
en  ‘Jip  en  Janneke  taal’  omvatten  zodat  deze  goed  leesbaar  is  voor  het  hele  gezin.  Hiermee  
kan  bereikt  worden  dat  het  hele  gezin  sneller  achter  het  doen  van  een  melding  staat  en  
daardoor  wordt  er  dan  ook  sneller  een  melding  gedaan.    

Verder  moet  gekeken  worden  op  welke  manier  de  juiste  doelgroep  benaderd  wordt.  Voor  het  
buitengebied  kan  dat  deels  via  braderieën,  (buurt)feesten,  lokale  krant,  open  zondagen  etc.  Daarnaast  
blijkt  vanuit  het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  dat  koffietafelbezoeken  erg  goed  
worden  ontvangen  door  de  burgers  in  het  buitengebied.  Zeker  deze  manier  van  informeren  en  
adviseren  moet  dan  ook  meegenomen  worden  in  de  campagne  KIEK  UUT!  
  
Campagne  KIEK  UUT!  Kan  vervolgens  een  onderdeel  zijn  bij  reeds  lopende  projecten.  Hierbij  kan  de  
desbetreffende  doelgroep  geïnformeerd  en  geadviseerd  worden  en  kunnen  tools,  zoals  bijvoorbeeld  
een  signalenkaart,  uitgedeeld  worden.  Interessant  lopende  projecten  voor  het  buitengebied  zijn:    
  
Veilig  Buitengebied  
‘Veilig  Buitengebied’  zoals  eerder  uitgelegd  in  paragraaf  1.4.1,  is  een  regionale  aanpak  tussen  publieke  
en  private  partijen  dat  zich  richt  op  veiligheid  en  criminaliteit  in  het  buitengebied.  Dit  doen  zij  middels  
een  proces  waarbij  verschillende  stappen  doorlopen  worden.  PVO  Oost-‐Nederland  informeert  en    
adviseert  de  partijen  en  doet,  samen  met  het  CCV,  de  procesbegeleiding.  Het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐
Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  is  hiermee  een  directe  link  naar  veilig  buitengebied.  Resultaten  en  de  
adviezen  uit  dit  onderzoek  zijn  gericht  op  het  veilig  maken  en  houden  van  het  buitengebied  en  sluiten  
daarmee  direct  aan  op  het  proces  van  ‘Veilig  Buitengebied’.  Hierdoor  kan  PVO  Oost-‐Nederland  in  deze  
verschillende  processtappen  nu  meer  aandacht  besteden  aan  de  meldingsbereidheid.  Zij  kunnen  nu  
informatie  en  advies  uitbrengen  over  hoe  zij  de  meldingsbereidheid  in  het  gebied  kunnen  verhogen.    
Conclusies  uit  dit  onderzoek  en  de  bijbehorende  ontwikkelde  tools  kunnen  daarmee  gedeeld  worden  
met  de  verschillende  partijen  die  betrokken  zijn  bij  het  proces  ‘Veilig  Buitengebied’.  Om  een  voorbeeld  
te  geven.  Een  signalenkaart/beslisboom  op  een  magnetronmagneet  zou  een  goede  tool  zijn.  Hiermee  
krijgen  burgers  kennis  over  verschillende  signalen  en  wat  zij  er  vervolgens  mee  kunnen  doen  op  een  
hele  laagdrempelige  manier.  De  partijen  uit  ‘Veilig  Buitengebied’  kunnen  deze  magnetronmagneet  
uitdelen  bij  de  burgers  uit  het  desbetreffende  gebied.  Dat  kan  dan  bijvoorbeeld  de  gemeente  zijn  die  
ze  laat  versturen  of  de  politie  die  ze  uitdeelt.  Maar  ook  private  partijen  die  veelal  uit  het  gebied  komen  
kunnen  deze  dan  uitdelen  in  hun  eigen  buurt.    
  
Leerlingalert  
Leerlingalert  geeft  leerlingen  van  het  voortgezet  onderwijs  voorlichting  over  georganiseerde  
criminaliteit  met  als  doel  hen  bewust  en  weerbaar  te  maken  tegen  criminaliteit.  Uit  het  onderzoek  
‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  is  gebleken  dat  het  hele  gezin  invloed  heeft  of  er  wel  of  geen  
melding  gemaakt  wordt.  Dit  betekent  dat  het  belangrijk  is  dat  ook  de  jongeren  over  voldoende  kennis  
bezitten  en  de  noodzaak  van  melden  begrijpen.  Daarnaast  zijn  het  juist  de  jongeren  die  bij  elkaar  thuis  
komen,  elkaar  zien  op  sportclubs,  veel  rondfietsen  en  wellicht  dus  ook  sneller  verdachte  signalen  
kunnen  waarnemen.  Door  tips  en  tools  uit  de  campagne  KIEK  UUT!  mee  te  geven  aan  jongeren  kan  
bereikt  worden  dat  verdachte  signalen  eerder  worden  waargenomen  en  dat  het  hele  gezin  eerder  
achter  het  doen  van  melding  staat  en  daarmee  dus  ook  sneller  meldt.  
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3.  DE  BUURT  PREVENTIE  WHATSAPP  ‘ONDER  DE  LOEP  NEMEN’  

De  buurt  preventie  WhatsApp  in  een  door  de  gemeente  geregisseerde  groep  WhatsApp  van  
buurtbewoners.  Deze  buurtbewoners  kunnen  elkaar  alarmeren  op  verdachte  situaties  in  de  buurt.    
Een  zo’n  preventie  buurt  WhatsApp  groep  zijn  een  aantal  beheerders  aangewezen.  Het  idee  is  dat  
deze  beheerders  van  verschillende  buurten  weer  samen  in  een  WhatsApp  groep  zitten  zodat  op  deze  
manier  verschillende  buurten  elkaar  weer  kunnen  waarschuwen.  Bij  escalatie  moet  112  of  0900-‐8844  
gebeld  worden.  Deze  zeer  laagdrempelige  manier  van  verdachte  situaties  melden  zorgt  ervoor  dat  
burgers  dit  snel  doen  om  elkaar  te  waarschuwen.  De  buurt  preventie  WhatsApp  heeft  een  aantal  
regels  opgesteld  waaronder  de  SAAR  methode  (gemeente  Oost  Gelre,  z.d.).    

SAAR  betekent  het  volgende:  

S  =  Signaleer  
A  =  Alarmeer  112  
A  =  App  om  je  waarneming  bekend  te  maken  aan  anderen  (alleen  actuele  meldingen)  
R  =  Reageer,  door  bijvoorbeeld  naar  buiten  te  gaan  en  contact  te  maken  met  de  persoon  

Uit  het  onderzoek  ‘Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel’  is  gebleken  dat  respondenten  veelvuldig  
gebruik  maken  van  de  buurt  en/of  de  preventie  WhatsApp.  Het  overgrote  deel  geeft  ook  aan  dat  zij  
verdachte  signalen  eerst  bespreken  met  de  buurt  bijvoorbeeld  middels  zo’n  WhatsApp.  Dit  betekent  
dat  er  dus  heel  veel  informatie  uit  deze  buurt  apps  gehaald  kan  worden.  Toch  komt  uit  dit  onderzoek  
ook  naar  voren  dat  veel  mensen  geen  idee  hebben  of  zij  zijn  aangesloten  bij  de  door  de  gemeente  
geregisseerde  buurt  preventie  WhatsApp  of  bij  een  zelf  georganiseerde  buurt  WhatsApp.  Daarnaast  
geven  veel  respondenten  aan  dat  op  deze  apps  veel  ‘onzin’  gedeeld  wordt.  De  officiële  preventie  
WhatsApp  geregisseerd  door  de  gemeente  heeft  regels  gesteld  aan  deze  WhatsApp.  Maar  bijna  
niemand  is  op  de  hoogte  van  deze  regels.  Daarom  adviseer  ik  PVO  Oost-‐Nederland  om  deze  buurt  
preventie  WhatsApp  eens  onder  de  loep  te  nemen.  In  hoeverre  zijn  gemeenten  nog  actief  bezig  met  
deze  buurt  preventie  WhatsApp?  Worden  ze  goed  bijgehouden?  Wat  gebeurt  er  met  de  informatie  op  
deze  WhatsApps?  Is  er  een  vervolg  op  de  informatie  dat  hier  gedeeld  wordt?  Middels  het  grote  
netwerk  waarin  PVO  Oost-‐Nederland  zich  bevindt  samen  met  de  vele  aangesloten  gemeenten  bij  de  
lopende  projecten  is  dit  voor  PVO  Oost-‐Nederland  haalbaar  onderzoek  te  doen  naar  deze  preventie  
WhatsApp.  Vervolgens  kan  PVO  Oost-‐Nederland  een  keus  maken  hoe  dit  verder  opgepakt  kan  
worden.  Hierbij  kan  gedacht  worden  aan  gemeenten  beter  informeren  en  adviseren  vanuit  de  
uitkomsten  uit  het  onderzoek  Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel.  Het  is  ook  mogelijk  dat  PVO  Oost-‐
Nederland  gaat  onderzoeken  of  de  preventie  WhatsApp  een  andere  invulling  krijgt  en  dat  deze  
bijvoorbeeld  vanuit  PVO  Oost-‐Nederland  of  vanuit  een  netwerkpartner  zoals  Meld  Misdaad  Anoniem  
opgezet  gaat  worden.    
  
  

4.  BEKRACHTIGING    

Als  vierde  en  laatste  actiepunt  wil  ik  PVO  adviseren  om  te  kijken  op  welke  manier  het  opnemen  van  
een  melding  verbeterd  kan  worden.  Uit  het  onderzoek  Horen-‐Zien-‐Ruiken-‐Onderbuikgevoel  is  
gebleken  dat  over  het  algemeen  iedereen  graag  een  terugkoppeling  wil  krijgen  na  het  doen  van  een  
melding.  Anderzijds  geeft  ook  een  groot  gedeelte  aan  een  verdacht  signaal  te  melden  bij  Meld  
Misdaad  Anoniem.  Hierbij  is  een  terugkoppeling  niet  mogelijk.  Maar  als  ik  dan  kijk  waarom  mensen  
een  terugkoppeling  willen  is  dat  overwegend  zodat  ze  weten  dat  er  wat  mee  gedaan  wordt.  Om  de  
stimulans  te  geven  sneller  weer  iets  te  melden  moeten  mensen  dus  het  gevoel  hebben  dat  hun  
melding  nut  heeft  en  serieus    genomen  wordt.  En  hoewel  een  terugkoppeling  bij  MMA  niet  mogelijk  
is,  is  het  bij  iedere  meldmethode  wel  haalbaar  om  meer  aandacht  te  besteden  bij  de  opname  van  een  
melding.  Als  burgers  bij  het  opnemen  het  gevoel  hebben  dat  zij  serieus  worden  genomen,  dat  hun  
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melding  van  grote  meerwaarde  is  en  uitleg  krijgen  wat  er  met  hun  melding  gedaan  wordt  dan  is  een  
terugkoppeling  wellicht  niet  eens  noodzakelijk.  Hierbij  kan  de  manier  hoe  een  melding  opgenomen  
wordt  al  voldoende  bekrachtiging  zijn  om  een  volgende  keer  weer  te  melden.    
  
  
Bovenstaande  actieplannen  samen  zijn  het  antwoord  op  de  vraag:  
  
  
Hoe  kan  Platform  Veilig  Ondernemen  Oost-‐Nederland  er  voor  zorgen  dat  de  meldingsbereidheid  van  
omwonenden  en  werkenden  in  de  omgeving  rondom  een  synthetisch  drugslab  in  het  buitengebied  
verhoogd  wordt?  
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BIJLAGE  3  ONDERZOEKSRAPPORT  ZIEN-‐  HOREN-‐  RUIKEN-‐  ONDERBUIKGEVOEL    

 
 

 
C1.1.1    In  hoeverre  bent  u  bekend  met  de  volgende  signalen  rondom  een  drugslab?  
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C1.1.1    In  hoeverre  bent  u  bekend  met  de  volgende  signalen  rondom  
een  drugslab?  

Helemaal  
niet  

bekend   Niet  
bekend  

Niet  
bekend  en  

niet  
onbekend  

Bekend   Helemaal  
bekend   Totaal    

Bijzonder  geur  (anijs/aceton  of  verhullende  geur  zoals  wasmiddel?   22   0   0   12   9   43  

Geluid  door  afzuiginstallaties     30   0   0   9   4   43  

Constant  rokend  of  zoemend  geluid     31   0   0   8   4   43  

Aanwezigheid  blauwe  vaten,  jerrycans,  vloeistofcontainers   15   0   0   7   21   43  

Grote  ingang  waar  bestelbussen  naar  binnen  kunnen   27   1   0   7   8   43  

Onbekende  mensen  en  voertuigen  in  en  rondom  de  locatie     9   3   0   15   16   43  

Voertuigen  vaak  dicht  tegen  het  pand  geparkeerd   31   2   0   3   7   43  

Witte  rook  uit  de  luchtafvoer   33   0   0   5   5   43  

Gesleep  met  verdachte  materialen  zoals  glaswerk,  centrifuges,  
gasflessen,  weegapparaat   21   1   0   10   11   43  

Activiteiten  op  ongebruikelijke  tijdstippen   11   1   0   13   18   43  

Afgeschermde  deuren/ramen  (rolluiken/folie/purschuim)   14   1   0   9   19   43  

Condens  op  de  ramen     34   0   0   4   5   43  

Leegstaande  panden  schuren  met  activiteiten     12   0   1   8   22   43  

Veel  beveiliging  (camera’s  personen)   33   1   0   5   4   43  

Huurder  die  alleen  contant  betalen   10   0   0   9   24   43  

Onlogische  bedrijfsvoering  zoals  gekke  werktijden   10   0   1   13   19   43  
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C1.2.1    Kunt  u  bij  vraag  C1.1.1  aangeven  welk  signaal  u  heeft  waargenomen  gedurende  het  
drugslab  bij  u  in  de  buurt  in  werking  was?  
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C1.2.1%%Kunt%u%bij%vraag%C1.1.1%aangeven%welk%signaal%u%heeft%waargenomen%gedurende%het%drugslab%bij%u%in%
de%buurt%in%werking%was?

aantal%responderten%
met%dit%antwoord

Grote%ingang%waar%bestelbussen%naar%binnen%kunnen 3
Onbekende%mensen%en%voertuigen%in%en%rondom%de%locatie% 16
Onlogische%bedrijfsvoering%zoals%gekke%werktijden 10
Afgeschermde%deuren/ramen%(rolluiken/folie/purschuim) 4
Aanwezigheid%blauwe%vaten,%jerrycans,%vloeistofcontainers 5
Activiteiten%op%ongebruikelijke%tijdstippen 4
het%is%altijd%onrustig%op%de%loctie%dus%dacht%er%niks%van 1
Bijzonder%geur%(anijs/aceton%of%verhullende%geur%zoals%wasmiddel?%achteraf 1
Voertuigen%vaak%dicht%tegen%het%pand%geparkeerd 1
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C1.1.2    In  hoeverre  bent  u  bekend  met  onderstaande  meldmethodes?  
  

  
  

42%

35%

49%

37%

86%

86%

2%

30%

30%

42%

51%

7%

9%

28%

100%

35%

7%

12%

7%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

0900  8844

112

Meld  Misdaad  Anoniem

Direct  contact  met  de  wijkagent

Direct  contact  met  de  gemeente

Contact  via  sociale  media  (digitale  wijkagent)

Team  criminele  inlichting  (politie)

Helemaal  bekend Bekend Niet  bekend  en  niet  onbekend Niet  bekend Helemaal  niet  bekend

C  1.1.2  In  hoeverre  bent  u  bekend  met  
onderstaande  meldmethodes?  

Helemaal  
niet  

bekend  

Niet  
bekend  

Niet  
bekend  en  

niet  
onbekend  

Bekend  
Helemaal  
bekend   Totaal  

0900  8844   18   0   0   13   12   43  
112   0   0   0   0   43   43  
Meld  Misdaad  Anoniem     15   0   0   13   15   43  
Direct  contact  met  de  wijkagent     21   1   0   18   3   43  
Direct  contact  met  de  gemeente     16   0   0   22   5   43  
Contact  via  sociale  media  (digitale  wijkagent)   37   0   0   3   3   43  
Team  criminele  inlichting  (politie)   37   0   0   4   2   43  
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C1.2.2    Welke  meldmethode  uit  vraag  C1.1.2  zou  u  inzetten  bij  het  signaleren  van  een  
verdacht  signaal?  

  

  

C1.2.2    Welke  meldmethode  uit  vraag  C1.1.2  zou  u  inzetten  bij  het  signaleren  
van  een  verdacht  signaal?    

Aantal  
respondenten    

met  dit  
antwoord  

Meld  Misdaad  Anoniem     13  
Direct  contact  met  de  wijkagent     11  
112   5  
0900  8844   12  
Direct  contact  met  de  gemeente   1  
Geen  van  deze   1  
  

  

  

  

  

  

30%

26%
12%

28%

2%

2%
Meld  Misdaad  Anoniem

Direct  contact  met  de  wijkagent

112

0900  8844

Direct  contact  met  de  gemeente

Geen  enkele
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C1.3.  Wanneer  ik  een  verdacht  signaal  zie  dan  maak  ik  daar  een  melding  van.  

  

  

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  stelling:  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens  en    
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  eens   Totaal  

C1.3  Wanneer  ik  een  verdacht  signaal  zie  dan  maak  ik  
daar  een  melding  van.  

5   14   0   15   9   43  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

12%

33%

35%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens
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Open  vraag  1  Als  u  zelf  een  verdacht  signaal  wilt  melden,  waar  of  bij  wie  zou  u  dat  dan  het  
eerst  het  liefste  doen?  Antwoord  hoeft  niet  in  het  lijstje  uit  vraag  C1.1.2  voor  te  komen.  

  

  

Open  vraag  1  Als  u  zelf  een  verdacht  signaal  wilt  melden,  waar  of  bij  wie  zou  u  
dat  dan  het  eerst  het  liefste  doen?  Antwoord  hoeft  niet  in  het  lijstje  uit  vraag  
C1.1.2  voor  te  komen  

Aantal  
respondenten    

met  dit  
antwoord  

Eerst  bij  de  bewoner  zelf     2  
Buurt  WhatsApp/  preventie  WhatsApp     7  
Wijkagent     3  
MMA   7  
0900  8844   5  
112   3  
Met  naaste  buren  en/of  familie    bespreken   9  
Gemeente   3  
Naar  de  plaatselijke  politie  gaan  (bureau)     4  
  

  

  
  

5%

16%

7%

16%

12%

7%

21%

7%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Eerst  bij  de  bewoner  zelf

Buurt  app  /  preventie  app

Wijkagent

MMA

0900  8844

112

Met  naaste  buren  en/of  familie    bespreken

Gemeente

Naar  de  plaatselijke  politie  gaan  (bureau)
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Open  vraag  2  Waren  er  nog  andere  signalen  die  u  misschien  hebt  opgemerkt  gedurende  het  
drugslab  in  werking  was?  (Zoals  bijv.  het  gedrag  van  de  bewoner  o.i.d.)  Zo  ja  welke  signalen  
waren  dat?  
  
  

  
  
  
  

Open  vraag  2  Waren  er  nog  andere  signalen  die  u  misschien  hebt  opgemerkt  gedurende  het  
drugslab  in  werking  was?  (Zoals  bijv.  het  gedrag  van  de  bewoner  o.i.d.)  Zo  ja  welke  signalen  
waren  dat?  

Aantal  
respondenten    

met  dit  
antwoord  

Vreemde  elektriciteitskabels  gezien.  Achteraf  weet  ik  waar  ze  voor  nodig  waren.     2  

Bijzonder/opvallend  gedrag  van  de  bewoner(s)  zoals  financiële  uitgave  pasten  niet  in  het  
plaatje.    

13  

Aanpassingen  aan  de  locatie  werden  op  meerdere  plekken  uitgevoerd.  Alles  in  1  koop  gekocht.     1  

‘S  Nachts  lampen  aan     1  

Bijzonderheden  rondom  vervoersmiddel(en)   3  

Er  waren  wel  altijd  heel  veel  (bijzondere)  mensen  op  de  locatie   3  

Achteraf  gekke  werktijden     2  

Niemand  mocht  in  de  buurt  komen  van  de  locatie   1  

Vaak  alle  ramen  afgesloten  op  1  na.     1  

5%

30%

2%

2%

7%

7%

5%

2%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Vreemde  electriciteitskabels  gezien.  Achteraf  weet  ik
waar  ze  voor  nodig  waren.

Bijzonder/opvallend  gedrag  van  de  bewoner(s)  zoals
financiele  uitgave  pasten  niet  in  het  plaatje.

Aanpassingen  aan  de  locatie  werden  op  meerdere
plekken  uitgevoerd.  Alles  in  1  koop  gekocht.

s  Nachts  lampen  aan

Bijzonerderheden  rondon  vervoersmiddel(en)

Er  waren  wel  altijd  heel  veel  (bijzondere)  mensen  op  de
locatie

Achteraf  gekke  werktijden

Niemand  mocht  in  de  buurt  komen  van  de  locatie

Vaak  alle  ramen  afgesloten  op  1  na.
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Open  vraag  3  (mits  open  vraag  2  met  "JA"  is  beantwoord)  Hebt  u  iets  met  deze  signalen  
gedaan?  Melding  gemaakt?  Iemand  over  gesproken?  

  

  

  

  

Open  vraag  3  (mits  open  vraag  2  met  "JA"  is  beantwoord)  Hebt  u  iets  met  deze  
signalen  gedaan?  Melding  gemaakt?  Iemand  over  gesproken?  

Aantal  respondenten    
met  dit  antwoord  

In  de  buurt  en/of  met  familie  is  er  wel  eens  over  gepraat   5  

Nee  niks  mee  gedaan.  Had  er  toen  niet  direct  iets  bij  gedacht   5  

Nee  niks  mee  gedaan  want  ik  wil  geen  klikspaan  zijn   1  

Pas  achteraf  toen  de  wijkagent  aan  de  deur  stond  heb  ik  wel  verteld  dat  ik  vaak  een  
witte  bestelbus  heb  gezien.    

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

12%

12%

2%

2%

In  de  buurt  en/of  met  familie  is  er  wel  eens
over  gepraat

Nee  niks  mee  gedaan.  Had  er  toen  niet  direct
iets  bij  gedacht

Nee  niks  mee  gedaan  want  ik  wil  geen  klikspaan
zijn

Pas  achteraf  toen  de  wijkagent  aan  de  deur
stond  heb  ik  wel  verteld  dat  ik  vaak  een  witte
bestelbus  heb  gezien.
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G1.1.1  Ik  bespreek  doorgaans  eventuele  verdachte  signalen  met  mijn  familie?  

G1.1.2    De  mening  van  mijn  familie  beïnvloed  mijn  keus  om  een  verdachte  situatie  wel/niet  te  
melden?  

G1.1.3  Ik  bespreekt  doorgaans  eventuele  verdachte  signalen  met  de  buurt?  

G1.1.4    De  mening  van  de  buurt  beïnvloed  mijn  keus  om  een  verdachte  situatie  wel/niet  te  
melden?  

  

2%

9%

16%

35%

2%

19%

12%

21%

12%

9%

9%

95%

60%

63%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

G1.1.1  Ik  bespreek  doorgaans  eventuele  verdachte
signalen  met  mijn  familie?

G1.1.2    De  mening  van  mijn  familie  beïnvloed  mijn  keus
om  een  verdachte  situatie  wel/niet  te  melden?

G1.1.3  Ik  bespreekt  doorgaans  eventuele  verdachte
signalen  met  de  buurt?

G1.1.4    De  mening  van  de  buurt  beïnvloed  mijn  keus  om
een  verdachte  situatie  wel/niet  te  melden?

Helemaal  niet  mee  eens Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens Mee  eens

Helemaal  mee  eens

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  stelling:  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens/  

niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  eens   Totaal  

G1.1.1  Ik  bespreek  doorgaans  eventuele  verdachte  signalen  
met  mijn  familie?  

1   1   0   0   41   43  

G1.1.2    De  mening  van  mijn  familie  beïnvloed  mijn  keus  om  een  
verdachte  situatie  wel/niet  te  melden?  

4   8   0   5   26   43  

G1.1.3  Ik  bespreekt  doorgaans  eventuele  verdachte  signalen  
met  de  buurt?  

7   5   0   4   27   43  

G1.1.4    De  mening  van  de  buurt  beïnvloed  mijn  keus  om  een  
verdachte  situatie  wel/niet  te  melden?  

15   9   0   4   15   43  

Gelegenheid 
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G2.1.1  Het  reeds  opgerolde  drugslab  heeft  ervoor  gezorgd  dat  ik  nu  meer  alert  ben  op  
hetgeen  zich  afspeelt  in  onze  buurt.  

  
  

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  stelling:  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens/  niet  

mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  eens  

G2.1.1  Het  reeds  opgerolde  drugslab  heeft  ervoor  
gezorgd  dat  ik  nu  meer  alert  ben  op  hetgeen  zich  
afspeelt  in  onze  buurt.  

5   2   2   10   24  

  

G2.1.2  Noaberschap  betekent  ook  dat  het  mijn  taak  is  om  de  buurt  veilig  te  houden  door  
verdachte  signalen  te  melden?  

  

  

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  stelling:  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  mee  
eens  

Niet  mee  
eens/  niet  
mee  oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  eens  

G2.1.2  Noaberschap  betekent  ook  dat  het  mijn  taak  is  
om  de  buurt  veilig  te  houden  door  verdachte  signalen  
te  melden?  

0   1   0   6   36  

12%

5%

5%

23%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

0%

2%

0%

14%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens



   55 

  

  

M1.1.1  Een  drugslab  in  de  buurt  veroorzaakt  bepaalde  emoties  zoals  bijv.  
angst/stress/boosheid/bezorgdheid  etc.?  

M1.1.2  Deze  emotie  speelt  mee  in  de  beweegredenen  waarom  een  verdachte  situatie  wel  of  
niet  wordt  gemeld?  (Wraakactie/represaille)  

  

  

  

  

  

  

  

12%

7%

2%

7%

14%

53%

72%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

M1.1.1  Een  drugslab  in  de  buurt  veroorzaakt
bepaalde  emoties  zoals  bijv.

angst/stress/boosheid/bezorgdheid  etc.?

M1.1.2  Deze  emotie  speelt  mee  in  de
beweegredenen  waarom  een  verdachte

situatie  wel  of  niet  wordt  gemeld?
(Wraakactie/represaille)

Helemaal  niet  mee  eens Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens Mee  eens

Helemaal  mee  eens

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  stelling:  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens      

Niet  mee  
eens  en  
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  
eens  

Totaal  

M1.1.1  Een  drugslab  in  de  buurt  veroorzaakt  bepaalde  
emoties  zoals  bijv.  angst/stress/boosheid/bezorgdheid  
etc.?  

0   5   1   6   31   43  

M1.1.2  Deze  emotie  speelt  mee  in  de  beweegredenen  
waarom  een  verdachte  situatie  wel  of  niet  wordt  
gemeld?  (Wraakactie/represaille)  

0   3   3   23   14   43  

Motivatie 
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Open  vraag  4  (vervolg  op  motivatie  vraag  m1.1.2)    Is  dit  bij  u  wel  eens  het  geval  geweest?  
(Emotie  een  rol  gespeeld)  

  

  

  

  

Open  vraag  4  (vervolg  op  motivatie  vraag  m1.1.2)    Is  dit  bij  u  wel  eens  het  
geval  geweest?  (Emotie  een  rol  gespeeld)  

Aantal  
respondenten    

met  dit  
antwoord  

Nu  alerter,  dus  daardoor  meld  ik  waarschijnlijk    sneller  iets   3  
Ik  meld  bij  MMA  i.v.m.  de  kans  op  wraakactie/represaille     1  
Angst/bezorgdheid/boos,  daardoor  wellicht  nu  sneller  melden     21  
Teleurgesteld  dat  iemand  dat  in  onze  buurt  doet   3  
Angst  voor  represaille  is  wel  aanwezig   10  
Nee  want  ik  gebruik  MMA  dus  maakt  emotie  niks  uit     1  
Verbaasd.  Hoezo  doet  hij  dit?   3  
  

  

  

7%

2%

49%

7%

23%

2%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Nu  alerter,  dus  daardoor  meld  ik  waarschijnlijk    sneller
iets

Ik  meld  bij  MMA  ivm  de  kans  op  wraakactie/represaiile

Angst/bezorgdheid/boos,  daardoor  wellicht  nu  sneller
melden

Teleurgesteld  dat  iemand  dat  in  onze  buurt  doet

Angst  voor  represaiile  is  wel  aanwezig

Nee  want  ik  gebruik  MMA  dus  maakt  emotie  niks  uit

Verbaasd
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M1.1.3  Het  doen  van  een  melding  bij  een  verdacht  signaal  heeft  altijd  nut.  

  
  

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  
stelling:  

Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens/  

niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  
eens  

Totaal  

M1.1.3  Het  doen  van  een  melding  bij  een  verdacht  
signaal  heeft  altijd  nut.   3   9   0   16   15   43  

  

Open  vraag  5  waarom  denk  u  dat?  Vervolg  op  vraag  M1.1.3  (waarom  heeft  melden  wel/geen  
nut)  

  

7%

21%

37%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

7%
16%

2%
19%

7%
5%

9%
7%

5%
2%
2%
2%
2%
2%

5%
2%

0% 5% 10% 15% 20%

Buurt  veilig  houden
Hoe  eerder  ze  erbij  zijn  hoe  eerder  er  actie  ondernomen  kan…

Nu  helemaal.  Van  kortbij  meegemaakt.  Heeft  wel  impact.
Als  je  niks  doet  gebeurt  er  ook  niks

Hoe  meer  meldingen  hoe  beter  het  is.  Kunnen  ze  eerder  wat  doen
Stel  je  voor  ze  komen  terug.    Snel  melden  zijn  ze  er  ook  snel  bij.

Liever  een  keer  te  vaak  dan  te  weinig
Dan  kan  de  politie  het  uitzoeken.  Niet  zelf  doen

Ook  al  is  het  niks,  dan  weet  je  ook  dat  er  niks  aan  de  hand  is.
Kan  het  begin  zijn  van  een  gouden  tip.

Ik  heb  vertrouwen  in  het  kunnen  van  de  politie
Vertrouwen  is  goed,  controle  is  beter

Criminelen  stoppen  niet  vanzelf.  Dat  moeten  wij  doen
Dan  heb  je  je  plicht  gedaan  als  burger

Voor  de  algemene  veiligheid
Het  heeft  wel  nut  mits  je  voldoende  informatie  kan  geven

redenen  waarom  het  wel nut  heeft  
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Open  vraag  5  waarom  denk  u  dat?  Vervolg  op  vraag  M1.1.3  (waarom  heeft  melden  nut)    
Aantal  

respondenten    
met  dit  

antwoord  

WEL  NUT         
Buurt  veilig  houden   3  

Hoe  eerder  ze  erbij  zijn  hoe  eerder  er  actie  ondernomen  kan  worden   7  

Nu  helemaal.  Van  kortbij  meegemaakt.  Heeft  wel  impact.     1  

Als  je  niks  doet  gebeurt  er  ook  niks     8  

Hoe  meer  meldingen  hoe  beter  het  is.  Kunnen  ze  eerder  wat  doen     3  

Stel  je  voor  ze  komen  terug.  Criminelen  komen  vaak  eerst  een  keer  kijken.  Snel  melden  zijn  ze  er  ook  snel  bij   2  

Liever  een  keer  te  vaak  dan  te  weinig   4  

Dan  kan  de  politie  het  uitzoeken.  Niet  zelf  doen     3  

Ook  al  is  het  niks,  dan  weet  je  ook  dat  er  niks  aan  de  hand  is.     2  

Kan  het  begin  zijn  van  een  gouden  tip.  Zo  kan  de  politie  plaatje  compleet  maken   1  

Ik  heb  vertrouwen  in  het  kunnen  van  de  politie   1  

Vertrouwen  is  goed,  controle  is  beter   1  

Criminelen  stoppen  niet  vanzelf.  Dat  moeten  wij  doen     1  

Dan  heb  je  je  plicht  gedaan  als  burger   1  

Voor  de  algemene  veiligheid   2  

Het  heeft  wel  nut  mits  je  voldoende  informatie  kan  geven   1  

GEEN  NUT       
Ik  twijfel  wel  of  de  politie  er  ook  wel  echt  iets  mee  doet     7  

Een  melding  kan  ook  voor  veel  onnodige  overlast  zorgen.  Wel  voldoende  signalen  hebben   2  

Ik  kan  iets  verdacht  vinden  terwijl  de  politie  dat  helemaal  niet  vindt.  Dan  heeft  melden  geen  nut     2  

Niet  voor  ieder  klein  dingetje  bellen,  dat  is  onzin   1  

Bereikbaarheid  is  soms  wel  lastig.  Direct  contact  lukt  niet  altijd,  moet  het  via  internet.  Dan  laat  maar   2  

  

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Ik  twijfel  wel  of  de  politie  er  ook  wel  echt  iets  mee
doet

Een  melding  kan  ook  voor  veel  onnodige  overlast
zorgen.  Wel  voldoende  signalen  hebben

Ik  kan  iets  verdacht  vinden  terwijl  de  politie  dat
helemaal  niet  vindt.  Dan  heeft  melden  geen  nut

Niet  voor  ieder  klein  dingetje  bellen,  dat  is  onzin

Bereikbaarheid  is  soms  wel  lastig.  Direct  contact  lukt
niet  altijd,  moet  het  via  internet.  Dan  laat  maar

Redenen  waarom  het  geen nut  heeft
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M1.2.1  Het  reeds  opgerolde  drugslab  zorgt  voor  overlast.  
  

  
  

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  stelling:  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens  en  
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  eens   Totaal  

M1.2.1  Het  reeds  opgerolde  drugslab  zorgt  voor  overlast.  
  
  

38   2   0   3   0   43  

  
Open  vraag  6  alleen  bij  een  vorm  van  overlast  op  vraag  M1.2.1  Op  welk  moment  was  dat?  
Welke  overlast  hebt  u  ondervonden?  
  

  
  

Open  vraag  6  alleen  bij  een  vorm  van  overlast  op  vraag  M1.2.1    
Op  welk  moment  was  dat?  Welke  overlast  heeft  u  ondervonden?  

Aantal  
respondenten    

met  dit  
antwoord  

Negatieve  gedachten  in  de  buurt     3  
Bang  voor  afrekening  in  de  buurt  (alsnog)     1  
Alleen  tijdens  het  opruimen.  Drukte/veel  auto's/veel  politie   8  
De  politie  is  meerdere  malen  langs  geweest  voor  bedrijfscontroles  hierdoor   1  
Journalist  stond  gewoon  ongevraagd  hier  binnen     1  

88%

5%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

7%

2%

19%

2%

2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Negatieve  gedachten  in  de  buurt

Bang  voor  afrekening  in  de  buurt  (alsnog)

Alleen  tijdens  het  oprumen.  Drukte/veel  auto's/veel  politie

De  politie  is  meedere  malen  langsgeweest  voor
bedrijfscontroles  hierdoor

Journalist  stond  gewoon  ongevraagd  hier  binnen
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M1.2.2  Het  is  belangrijk  om  altijd  een  terugkoppeling  te  krijgen  na  het  doen  van  een  melding?  
  
  

  
  
  
  
  
  

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  stelling:  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens  en  
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  
eens  

Totaal  

M1.2.2  Het  is  belangrijk  om  altijd  een  terugkoppeling  te  
krijgen  na  het  doen  van  een  melding?   1   2   0   8   32   43  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2%

5%
0%

19%

74%

M1.2.2  Het  is  belangrijk  om  altijd  een  terugkoppeling  te  
krijgen  na  het  doen  van  een  melding?  

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens
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Open  vraag  7.  Kunt  u  kort  iets  zeggen  over  vraag  M1.2.2?  Hebt  u  hier  ervaring  mee?  Hebt  u  al  
eens  een  melding  gemaakt  en  wel  of  geen  terugkoppeling  gekregen?  
  

  
  

Open  vraag  7.  Kunt  u  kort  iets  zeggen  over  vraag  M1.2.2?  Hebt  u  hier  ervaring  mee?  Hebt  u  
al  eens  een  melding  gemaakt  en  wel  of  geen  terugkoppeling  gekregen?    

Aantal  
respondenten    

met  dit  
antwoord   Totaal    

Dan  weet  je  dat  er  wat  mee  gedaan  wordt.   25   43  
Dan  meld  je  sneller  weer  iets.   8   43  

Wel  eens  melding  gedaan  maar  nooit  bericht  terug  gehad.  Had  ik  wel  graag  gewild.   4   43  
Je  hoort  dat  er  niks  met  meldingen  wordt  gedaan.   2   43  
Ik  meld  bewust  anoniem.  Snap  dat  ik  dan  geen  terugkoppeling  krijg.     3   43  
Word  je  serieus  genomen.   2   43  
Ik  wil  weten  of  mijn  gevoel  goed  zit.  Dan  weet  je  wat  er  aan  de  hand  is.   6   43  
Als  ze  niks  gaan  doen  wil  ik  het  weten,  onderneem  ik  misschien  zelf  actie.  Als  ze  wel  wat  
gaan  doen  hoef  ik  het  niet  te  weten.   1   43  
Ik  hoef  geen  terugkoppeling.  Ik  geloof  wel  dat  er  wat  mee  gedaan  wordt.     1   43  
Niet  nodig  want  dat  kan  niet  altijd.  Belangrijker  is  om  goed  gehoord  te  worden  tijdens  het  
doen  van  een  melding.   1   43  
Wel  fijn,  maar  niet  per  se  nodig.   1   43  
Dan  is  de  melding  ook  goed  ontvangen.   1   43  
Wel  een  aangifte  gedaan  en  ook  terugkoppeling  gehad.  Dat  is  gewoon  fijn.     1   43  
Daar  word  ik  blij  van,  goede  daad  verricht.     1   43  
  

58%

19%

9%

5%

7%

5%

14%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dan  weet  je  dat  er  wat  mee  gedaan  wordt.

Dan  meld  je  sneller  weer  iets.

Wel  eens  melding  gedaan  maar  nooit  bericht  terug  gehad.
Had  ik  wel  graag  gewild.

Je  hoort  dat  er  niks  met  meldigen  wordt  gedaan.

Ik  meld  bewust  anoniem.  Snap  dat  ik  dan  geen  terugkoppeling
krijg.

Dan  wordt  je  serieus  genomen.

Ik  wil  weten  of  mijn  gevoel  goed  zit.  Dan  weet  je  wat  er  aan  de
hand  is.

Als  ze  niks  gaan  doen  wil  ik  het  weten,  dan  onderneem  ik
misschien  zelf  actie.

Ik  hoef  geen  terugkoppeling.  Ik  geloof  wel  dat  er  wat  mee
gedaan  wordt.

Belangrijker  is  om  goed  gehoord  te  worden  tijdens  het  doen
van  een  melding.

Wel  fijn,  maar  niet  perse  nodig.

Dan  is  de  melding  ook  goed  ontvangen.

Wel  een  aangfite  gedaan  en  ook  terugkoppeling  gehad.  Dat  is
gewoon  fijn  .

Daar  word  ik  blij  van,  goede  daad  verricht.
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M2.1.1  Onze  buurt  is  een  veilige  buurt.  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2%

44%

53%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  
onderstaande  stelling:  

Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens  en  
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  
eens  

Totaal  

M2.1.1  Onze  buurt  is  een  veilige  buurt.   0   1   0   19   23   43  
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Open  vraag  8  Wat  maakt  het  dat  u  zich  wel/niet  veilig  voelt  in  uw  buurt?      
  

  
  

  

28%

9%

47%

5%

5%

79%

21%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De  sociale  controle  is  groot.

We  hebben  een  buuurt  whatsapp.  Zo  houden  we  elkaar  op
de  hoogte.

Er  heerst  een  ons  kent  ons    cultuur.

We  vertrouwen  elkaar.

De  buurt  is  nu  wel  iets  minder  veilig  dan  voorheen.

We  letten  op  elkaar  en  helpen  elkaar  (noaberschap).

Er  gebeurt  nooit  wat.

Drugslab  heeft  wel  impact  gehad.  Nu  iets  minder  veilig  dan
voorheen

Het  is  een  gevoel.  Het  voelt  gewoon  goed  hier

Iedereen  is  benaderbaar

Alleen  de  weg  is  druk

De  doorgaande  weg  met  voldoende  verkeer  zorgt  ervoor
dat  mensen  (criminelen)  hier  niet  zomaar  stil  gaan  staan.…

We  wonen  buitenaf.    Gekke  dingen  vallen  snel  op.

Open  vraag  8  Wat  maakt  het  dat  u  zich  wel/niet  veilig  voelt  in  uw  buurt?      
Aantal  

respondenten    
met  dit  

antwoord  

De  sociale  controle  is  groot.   12  
We  hebben  een  buurt  WhatsApp.  Zo  houden  we  elkaar  op  de  hoogte.   4  
Er  heerst  een  ons  kent  ons    cultuur.   20  
We  vertrouwen  elkaar.   2  
De  buurt  is  nu  wel  iets  minder  veilig  dan  voorheen.   2  
We  letten  op  elkaar  en  helpen  elkaar  (noaberschap).   34  
Er  gebeurt  nooit  wat.   9  
Drugslab  heeft  wel  impact  gehad.  Nu  iets  minder  veilig  dan  voorheen   1  
Het  is  een  gevoel.  Het  voelt  gewoon  goed  hier   1  
Iedereen  is  benaderbaar   1  
Alleen  de  weg  is  druk   1  
De  doorgaande  weg  met  voldoende  verkeer  zorgt  ervoor  dat  mensen  (criminelen)  hier  niet  zomaar  stil  
gaan  staan.    Ze  rijden  door.  De  plek  is  lastig.   1  

We  wonen  buitenaf.    Gekke  dingen  vallen  snel  op.     1  



   64 

M2.2.1    Gedurende  of  na  het  ontdekken  van  het  drugslab  moet  er  rekening  gehouden  
worden  met:  
  

  
  
  

  
  
  

21%

7%

5%

16%

12%

9%

14%

5%

2%

2%

67%

79%

86%

63%

63%

84%

84%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

-‐  Explosiegevaar

-‐  Brandgevaar

-‐  Bodemverontreiniging

-‐  Inademen  van  gevaarlijke  stoffen

-‐  Leed  voor  bewoners/omstanders

-‐  Kosten  ten  gevolge  van  het  drugslab

-‐  Wie  gaat  de  kosten  betalen

Helemaal  niet  mee  eens Niet  mee  eens Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens Mee  eens Helemaal  mee  eens

M2.2.1    Gedurende  of  na  het  ontdekken  van  het  
drugslab  moet  er  rekening  gehouden  worden  met:    

Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens  en  
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  
eens  

Totaal  

-‐  Explosiegevaar     9   0   0   5   29   43  
-‐  Brandgevaar       3   0   0   6   34   43  
-‐  Bodemverontreiniging       2   0   0   4   37   43  
-‐  Inademen  van  gevaarlijke  stoffen     7   2   1   6   27   43  
-‐  Leed  voor  bewoners/omstanders   5   1   0   10   27   43  
-‐  Kosten  ten  gevolge  van  het  drugslab   4   0   0   3   36   43  
-‐  Wie  gaat  de  kosten  betalen   6   0   0   1   36   43  
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M2.2.2  Iedere  melding,  hoe  klein  ook,  wordt  altijd  in  behandeling  genomen.  
  

  
  

  
  
M2.2.3    Meld  Misdaad  Anoniem  ook  echt  100%  anoniem.      
  

  
  

  

16%

63%

0%

19%

2%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

7%

30%

2%30%

30%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee
oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens/  niet  
mee  oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  
eens  

Totaal  

M2.2.2  Iedere  melding,  hoe  klein  ook,  wordt  altijd  in  
behandeling  genomen.  
  

7   27   0   8   1   43  

  
Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens/niet  
mee  

oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  eens  

Totaal  

M2.2.3    Meld  Misdaad  Anoniem  ook  echt  100%  
anoniem.  

3   13   1   13   13   43  
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M2.3.1  Het  is  moeilijk  om  verdachte  signalen  te  kunnen  herkennen  
  

  
  
  
  
  
  

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  
stelling:  

Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens  en  
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  eens  

Totaal  

M2.3.1  Het  is  moeilijk  om  verdachte  signalen  te  
kunnen  herkennen.   5   1   1   3   33   43  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12%

2%

2%

7%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens
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M2.3.2    Het  is  moeilijk  om  een  verdacht  signaal  te  melden?  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16%

12%

14%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee  oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  
stelling:  

Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  mee  
eens  

Niet  mee  
eens  en  
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  
eens  

Totaal  

M2.3.2    Het  is  moeilijk  om  een  verdacht  signaal  te  
melden.   7   5   0   6   25   43  
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Open  vraag  9  Kunt  u  vertellen  waarom  u  het  wel/niet  moeilijk  vindt  om  een  melding  te  
maken?  
  

  
  
  

  

70%

2%

2%

7%

12%

5%

2%

2%

2%

5%

7%

5%

2%

5%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Dan  moet  ik  het  wel  echt  heel  zeker  weten/  voldoende  bewijs
hebben/  meer  signalen  hebben.

Wanneer  kan  de  politie  er  iets  mee,  die  hebben  vast  wel  wat
anders  te  doen.

Je  steekt  toch  liever  je  kop  in  het  zand.

Waar  meld  ik  wat?

Je  wil  bekenden  niet  zomaar  beschuldigen.

Bij  vreemden  zal  ik  wel  sneller  melden  dan  bij  bekenden.

Wanneer  is  iets  het  melden  waard?

Wanneer  is  iets  verdacht?

Wanneer  heb  ik  genoeg  informatie?

De  afweging  is  lastig,  heb  ik  het  wel  goed  gezien?

Veiligheid  voor  jezelf.  Dat  maakt  melden  lastig  (wraakacties).

Het  herkennen  is  lastig.

Buitenaf  merk  je  niet  zoveel.  Lastig  melden  daardoor.

Je  wilt  mensen  niet  onnodig  belasten.

Vanuit  mijn  geloof  denk  ik  dat  je  wel  toekomt  wat  je  verdiend.
Daar  hoef  ik  niet  voor  te  zorgen.

wel  moeilijk  want:

2%

12%

2%

2%

2%

2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Er  zijn  wel  mogelijkheden  genoeg.  Dat  is  niet  moeilijk

Als  ik  denk  dat  iets  niet  deugt  meld  ik  het  wel.  Melden  heeft  zin.  Het
helpt  mee

Nu  dit  gebeurt  is  weet  ik  er  meer  van  en  kan  ik  ook  makkelijker
melden

Ik  kan  me  er  aan  storen  dat  mensen  wel  wat  zien  maar  dan  niet
melden.  Meld  gewoon!

Niet  moeilijk  maar  ik  meld  wel  anoniem

Melden  is  niet  moeilijk,  veiligheid  is  belangrijk.  Snel  melden  en  geen
onrust  creëren.

niet  moeilijk  want:
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Open%vraag%9%Kunt%u%vertellen%waarom%u%het%wel/niet%moeilijk%vindt%om%een%melding%te%maken?%

Wel%moeilijk%want:
Aantal%respondenten%
met%dit%antwoord

Totaal

Dan%moet%ik%het%wel%echt%heel%zeker%weten/%voldoende%bewijs%hebben/%meer%signalen%hebben. 30 43

Wanneer%kan%de%politie%er%iets%mee,%die%hebben%vast%wel%wat%anders%te%doen. 1 43

Je%steekt%toch%liever%je%kop%in%het%zand. 1 43

Waar%meld%ik%wat?% 3 43

Je%wil%bekenden%niet%zomaar%beschuldigen. 5 43

Bij%vreemden%zal%ik%wel%sneller%melden%dan%bij%bekenden. 2 43

Wanneer%is%iets%het%melden%waard?% 1 43

Wanneer%is%iets%verdacht? 1 43

Wanneer%heb%ik%genoeg%informatie? 1 43

De%afweging%is%lastig,%heb%ik%het%wel%goed%gezien? 2 43

Veiligheid%voor%jezelf.%Dat%maakt%melden%lastig%(wraakacties). 3 43

Het%herkennen%is%lastig. 2 43

Buitenaf%merk%je%niet%zoveel.%Lastig%melden%daardoor. 1 43

Je%wilt%mensen%niet%onnodig%belasten. 2 43

Vanuit%mijn%geloof%denk%ik%dat%je%wel%toekomt%wat%je%verdiend.%Daar%hoef%ik%niet%voor%te%zorgen.% 1 43

Niet%moeilijk%want:

Er%zijn%wel%mogelijkheden%genoeg.%Dat%is%niet%moeilijk 1 43

Als%ik%denk%dat%iets%niet%deugt%meld%ik%het%wel.%Melden%heeft%zin.%Het%helpt%mee 5 43

Nu%dit%gebeurt%is%weet%ik%er%meer%van%en%kan%ik%ook%makkelijker%melden 1 43

Ik%kan%me%er%aan%storen%dat%mensen%wel%wat%zien%maar%dan%niet%melden.%Meld%gewoon! 1 43

Niet%moeilijk%maar%ik%meld%wel%anoniem% 1 43

Melden%is%niet%moeilijk,%veiligheid%is%belangrijk.%Snel%melden%en%geen%onrust%creëren. 1 43
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M2.4.1  Burgerparticipatie  draagt  bij  aan  een  veiliger  buurt.  
  
  

  
  
M2.4.2    Buurtbewoners  zijn  wel  bereid  actief  deel  te  nemen  aan  burgerparticipatie  (Tijd  vrij  
maken/aandacht  eraan  besteden)  
  
  

  
  
  
  
  

2% 5%

37%

56%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee
oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

9% 2%

23%

65%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee
oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens
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M2.4.3  Een  buurt  heeft  de  taak  om  samen  de  buurt  veilig  te  houden  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2%

2%

23%

72%

Helemaal  niet  mee  eens

Niet  mee  eens

Niet  mee  eens  en  niet  mee
oneens

Mee  eens

Helemaal  mee  eens

In  hoeverre  bent  u  het  eens  met  onderstaande  stelling:  
  
(Burgerparticipatie:  burgers  worden  ingezet  om  te  helpen  bij  overheidsbeleid)  

Helemaal  
niet  mee  
eens  

Niet  
mee  
eens  

Niet  mee  
eens  en  
niet  mee  
oneens  

Mee  
eens  

Helemaal  
mee  
eens  

Totaal  

M2.4.1  Burgerparticipatie  draagt  bij  aan  een  veiliger  buurt.  
   0   1   2   16   24   43  

M2.4.2    Buurtbewoners  zijn  wel  bereid  actief  deel  te  nemen  aan  
burgerparticipatie  (Tijd  vrij  maken/aandacht  eraan  besteden)  

0   4   1   10   28   43  

M2.4.3  Een  buurt  heeft  de  taak  om  samen  de  buurt  veilig  te  houden  
  

1   1   0   10   31   43  
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Open  vraag  10  Hebt  u  in  het  verleden  al  eens  iets  ondernomen  om  de  buurt  veilig  te  
maken/houden?  Buurt  WhatsApp  –  melding  maken  van  verdacht  signaal/  iets  anders  
namelijk…  
  

  
  
  

Open  vraag  10  Hebt  u  in  het  verleden  al  eens  iets  ondernomen  om  de  buurt  veilig  te  
maken/houden?  Buurt  WhatsApp  –  melding  maken  van  verdacht  signaal/  iets  anders  

namelijk…  

Aantal  
respondenten    

met  dit  
antwoord  

Totaal  

Actief  in  de  buurt  WhatsApp.   29   43  
We  letten  op  wat  er  gebeurt  in  de  buurt.   11   43  

De  drukke  weg  aangegeven  bij  de  gemeente.    Is  nu  iets  mee  gedaan.   1   43  
Ik  ga  persoonlijke  gesprekken  aan.  Heb  goed  contact  met  de  buurt     2   43  
Ik  houd  bijvoorbeeld  het  groen  kort.  Zo  blijft  het  overzichtelijk  voor  iedereen   1   43  
We  helpen  elkaar.   3   43  

Pen  en  papier  pakken  en  dan  schrijf  ik  vreemde  dingen  zoals  nummerborden  op.  Kan  later  
van  pas  komen.  

1  
43  

Ik  vind  het  een  taak  van  politie  en  gemeente  om  een  buurt  veilig  te  houden.   1   43  
Ik  onderneem  actie  door  bijvoorbeeld  te  wandelen  met  de  hond  en  bij  verdachte  situaties  
zelf  eerst  eens  te  kijken  en  vragen  wat  er  gaande  is.     1  

43  
Wij  hebben  geen  gezag  en  kunnen  dus  ook  niet  zoveel.   1   43  
Ik  doe  mijn  eigen  ding.  Ben  niet  zo  met  de  buurt  bezig.   1   43  
  

67%

26%

2%

5%

2%

7%

2%

2%

2%

2%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Actief  in  de  buurt  WhatsApp.

We  letten  op  wat  er  gebeurt  in  de  buurt.

De  drukke  weg  aangegeven  bij  de  gemeente.    Is  nu  iets
mee  gedaan.

Ik  ga  persoonlijke  gesprekken  aan.  Heb  goed  ontact  met
de  buurt

Ik  houd  bijvoorbeeld  het  groen  kort.  Zo  blijft  het
overzichtelijk  voor  iedereen

We  helpen  elkaar.

Vreemde  dingen  opschrijven  zoals  nummerborden.  Dat
kan  later  van  pas  komen.

Ik  vind  het  een  taak  van  politie  en  gemeente  om  een
buurt  veilig  te  houden.

Ik  onderneem  actie  door  bijvoorbeeld  te  wandelen  met
de  hond.

Wij  hebben  geen  gezag  en  kunnen  dus  ook  niet  zoveel.

Ik  doe  mijn  eigen  ding.  Ben  niet  zo  met  de  buurt  bezig.
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Open  vraag  11  Hebt  u  verder  nog  informatie  die  u  wilt  vertellen  dat  voor  mijn  onderzoek  
interessant  kan  zijn?  
  

  
  
  

Open  vraag  11  Hebt  u  verder  nog  informatie  die  u  wilt  vertellen  dat  voor  mijn  onderzoek  interessant  
kan  zijn?    

Aantal  
respondenten    

met  dit  
antwoord  

Meer  aandacht  voor  de  preventieapp.  Hoe  kunnen  we  ons  aansluiten?  Wat  zijn  de  regel?   11  
Komt  er  nog  een  afronding  voor  de  buurt?  Hoe  loopt  het  af?   4  
Wij  willen  graag  meer  info  avonden  over  drugs  (met  de  drugscontainer  erbij)     7  
We  hebben  al  veel  geleerd  van  verschillende  info  avonden  zoals  die  PVO/gemeente  avond.     9  
Jongeren  lijken  zo  gebrand  op  alles  rondom  het  milieu  maar  je  hoort  ook  dat  ze  massaal  drugs  
gebruiken.  Stop  daar  dan  ook  mee,  dat  is  slecht  voor  het  milieu.     1  

Instanties  moeten  meer  informatie  delen  met  elkaar.  Zo  komen  risico  gezinnen/adressen  eerder  in  
beeld.  

1  

Bewustwording  creëren  is  heel  belangrijk.   1  
Waarom  wordt  vermeld  dat  de  melder  bijvoorbeeld  uit  de  buurt  komt?  Dat  werk  melden  tegen.  
Angst  voor  represaille.   8  

Als  een  boer  iets  aan  zijn  leegstand  wil  doen  dan  zou  de  gemeente  daar  beter  aan  mee  moeten  
werken.  

1  

Gemeente  inventariseert  naar  leegstand.  Erg  goed.  Hoe  kan  je  boeren  helpen?   1  

  

26%

9%

16%

21%

2%

2%

2%

19%

2%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Meer  aandacht  voor  de  preventieapp.  Hoe  kunnen  we  ons
aansluiten?  Wat  zijn  de  regel?

Komt  er  nog  een  afronding  voor  de  buurt?  Hoe  loopt  het  af?

Wij  willen  graag  meer  info  avonden  over  drugs  (met  de
drugscontainer  erbij)

We  hebben  al  veel  geleerd  van  verschillende  info  avonden
zoals  die  PVO/gemeente  avond.

Jongeren  lijken  zo  gebrand  op  alles  rondom  het  milieu  maar
gebruiken  wel  drugs.  dat  is  slecht  voor  het  milleu.

Instanties  moeten  meer  informatie  delen  met  elkaar.  Zo
komen  risico  gezinnen/adressen  eerder  in  beeld.

Bewustwording  creëren  is  heel  belangrijk.

Waarom  wordt  vermeld  dat  de  melder  bijvoorbeeld  uit  de
buurt  komt?  Dat  werk  melden  tegen.  Angst  voor  represaille.

Als  een  boer  iets  aan  zijn  leegstand  wil  doen  dan  zou  de
gemeente  daar  beter  aan  mee  moeten  werken.

Gemeente  inventariseert  naar  leegstand.  Erg  goed.  Hoe  kan
je  boeren  helpen?


