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Wat doet de SMVP? 
Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor iedereen. Ontwikke-
lingen in de samenleving vereisen een voortdurende bezinning door alle betrokken par-
tijen. Nieuwe ideeën op dit gebied verdienen steun en stimulans. Om tot optimale com-
municatie te komen tussen allen die het aangaat is een aanjager nodig. 
 
De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie wil die rol op zich nemen. De missie 
van de stichting is bij te dragen aan de maatschappelijke discussie over de verbetering 
van de veiligheid(szorg) in de breedste zin. Zij doet dit onder meer door meningen te 
formuleren over belangrijke thema’s, door partijen bijeen te brengen, door vernieuwing 
te stimuleren, door conferenties, symposia en uitwisselingsprogramma’s te organiseren 
en door achtergrond-informatie te verstrekken. 
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Voorwoord 
 
 
 
 
 
Hierbij bied ik u het Jaarbericht 2009-2010 van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en 
Politie (SMVP) aan. In dit Jaarbericht zijn opgenomen het werkplan 2010, het jaarverslag 
2009, alsmede het financiële jaarverslag over 2009. Toegevoegd vindt u de goedkeurende 
accountantsverklaring. 
 
Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten in het voorbije jaar 2009 van 
zowel de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (de zogenoemde ‘moederstich-
ting’), als van de Stichting SMVP Producties. Tevens wordt de lezer een blik gegeven op 
de (voorgenomen) activiteiten in het jaar 2010. 
 
Gelet op de positieve reacties uit de omgeving mag gelukkig geconcludeerd worden dat, 
zoals in het voorwoord bij het Jaarbericht 2008-2009 werd opgemerkt, de SMVP zowel 
wat betreft de naam als wat betreft de inhoud van haar bijdragen goed bekend staat. Toen 
werd ook opgemerkt dat onze financiële positie kwetsbaar is, hetgeen vraagt om bevesti-
ging van de huidige en het aanboren van nieuwe geldbronnen. Dat geldt nog steeds. 
 
In het verslagjaar zijn veel activiteiten ontplooid getuige de vele verschenen publicaties en 
de conferenties die georganiseerd zijn. De inkomsten bleven echter achter bij de uitgaven. 
Om deze reden heeft een deel van de financiering uit eigen middelen moeten plaatsvinden. 
 
De SMVP zal alle zeilen bijzetten voor het realiseren van een bredere financiële onder-
steuning dan nu het geval is. In de toekomst zullen wij kritisch blijven meedenken over 
essentiële maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, zowel op het terrein van de sociale 
als van de fysieke veiligheid. 
 
Samenwerking met andere organisaties juichen wij toe, mits de kwaliteit van onze activi-
teiten gewaarborgd blijft. De SMVP hoopt oprecht met een nieuw elan haar 25-jarig  
jubileum in 2011 tegemoet te kunnen gaan. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
 
 
 
Prof. mr. Pieter van Vollenhoven 
Voorzitter Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 
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Deel I: Algemeen 
 
 
1.1 Missie en visie 
 
De missie van de organisatie luidt: 
 
De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie wil bijdragen aan de maatschappelijke 
discussie over de verbetering van de veiligheidszorg in de breedste zin van het woord. 
 
Zij doet dat door over maatschappelijk relevante thema’s in het veiligheidsdomein: 
- meningen te formuleren; 
- partijen bijeen te brengen; 
- vernieuwing te stimuleren; 
- conferenties te organiseren; 
- achtergrondinformatie te verstrekken; 
- wetenschappelijk onderzoek te (doen) plegen en 
- debatten te initiëren. 
 
Innovatie is daarbij immer een dominante rode draad. 
 
Een belangrijk aspect staat niet in de missie vermeld, en dat is dat de SMVP onafhanke-
lijk is in haar positie, meningen en opstelling. 
 
Ten dienste of naar aanleiding van het debat, of naar aanleiding van de door de SMVP 
in opdracht uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken worden eigen publicaties uit-
gegeven. 
 
 
1.2 De organisatie 
 
De Stichting kent een bestuur met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging. De 
secretarissen-generaal van zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties als van het ministerie van Justitie, maken als adviserend lid deel uit van het 
bestuur. Het bestuur komt maximaal vier maal per jaar bijeen. Het bestuur van de ‘moe-
derstichting’ vormt tevens het bestuur van de Stichting SMVP Producties. 
 
In 1999 is de Stichting SMVP Producties opgericht. De reden hiertoe lag in de toenma-
lige financiële situatie van de SMVP. Deze ‘bedrijfsmatige’ stichting moest gelden van 
derden verwerven en door de verkoop van boeken, het organiseren van congressen en 
dergelijke inkomsten garanderen. Dit heeft echter nimmer grote opbrengsten opgele-
verd. De basisfinanciering van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (‘moe-
derstichting’) vindt plaats door subsidies van de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Justitie, de Raad van Korpschefs en de Koninklijke Marechaus-
see. 
 
Naast het bestuur beschikt de stichting over een raad van advies. Dit bestaat evenzeer 
uit vertegenwoordigers uit allerlei maatschappelijke en overheidsinstituties met een dui-
delijke relatie naar het brede veld van veiligheid. Het bestuur en de raad van advies 
kennen in principe één maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. Op de agenda prij-
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ken vooral strategische thema’s op het scheidsvlak van maatschappij, veiligheid en poli-
tie.  
 
Het bureau van de stichting is sinds de oprichting gevestigd in Dordrecht. Voor deze 
locatie is destijds gekozen, omdat de toenmalige directeur korpschef was van de ge-
meentepolitie Dordrecht. Het bureau is ondergebracht in een verzamelgebouw van de 
Regio Drechtsteden. Daar zijn functionele werkruimtes in gebruik. 
Het bureau werkt voor zowel de ‘moederstichting’ als voor de Stichting SMVP Produc-
ties en bestaat uit een directeur en twee vaste medewerkers. Daarnaast is er sprake van 
periodiek ingehuurde flexibele arbeidskrachten. De voormalige directeur is als project-
secretaris in het bestuur zeer nauw betrokken bij een groot aantal activiteiten van beide 
stichtingen. Vaak zijn er ook studenten, die als stagiair of in het kader van hun studie-
opdracht op het kantoor werkzaamheden verrichten. De kracht van de stichting zit ech-
ter in het grote netwerk van sympathisanten en participanten. Vele wetenschappers en 
‘practicioners’ willen graag een bijdrage leveren aan het werk van de SMVP. 
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Deel II: Werkplan SMVP 2010 
 
 
2.1 Lopende en nieuwe projecten 
 
Burgeringrijpen (burgermoed) 
In dit project staat de rol van burgers ter bevordering van sociale en fysieke veiligheid 
centraal. Het project is in 2008 gestart in samenwerking met het Fonds Slachtofferhulp. 
Begin 2009 heeft de SMVP de publicatie ‘Burgeringrijpen - een onderzoek naar ingrij-
pen door burgers bij situaties van (dreigende) criminaliteit en overlast’ uitgegeven. Te-
gelijkertijd is het bestuur van de SMVP met een standpunt naar buiten gekomen. Reeds 
eerder (2007) is de SMVP-uitgave ‘Tussen eigen verantwoordelijkheid en eigenrich-
ting’, over de aspecten van noodweer, verschenen. 
Beide studies vormen de basis voor een vervolgtraject in 2010. Het gaat dan om situa-
ties van acuut gevaar door ongevallen of criminaliteit (heterdaad), dus om zowel fysieke 
als sociale onveiligheid, waarin in afwachting van het ter plaatse komen van de profes-
sionele hulpdiensten, burgers tot ingrijpen komen. Concreet wordt er gefocust op be-
antwoording van de vraag wat burgers zouden moeten doen en kunnen als het gaat om 
optreden in die acute gevallen van zowel sociale als fysieke onveiligheid. Hoe moedig 
je omstanders aan om in te grijpen? Het spitst zich dus toe op de tijd die verstrijkt tussen 
het plaatsvinden van het incident en het ter plaatse komen van de professionele hulpver-
leningsdiensten. 
Als basis voor dit project dienen een groot aantal verzamelde casussen. Deze casussen 
zullen worden geanalyseerd, om te komen tot een beeld van hoe de burger concreet is 
opgetreden of had moeten optreden. Het idee is een nader samen te stellen expertgroep 
te vragen deze analyse van commentaar te voorzien. De uitkomsten zullen inzicht ver-
schaffen in de behoefte bij burgers aan kennisverwerving, opleiding/training en moge-
lijk zelfs een (virtueel) kennis- en informatiesysteem. 
Uit het eerder genoemde onderzoek naar burgeringrijpen komt naar voren dat bij de 
professionele hulpverleners een andere attitude ten opzichte van ingrijpers gewenst is. 
Ook daar zal in het vervolgtraject aandacht voor moeten komen, alsmede voor de vraag 
of het strafrechtelijke noodweerbegrip (noodweer/noodweerexces) toe is aan een her-
overweging. Ook het thema ‘burgerarrest’ (iedere burger mag bij ontdekking op heter-
daad de verdachte aanhouden) zal gerevitaliseerd kunnen worden. 
 
Klokkenluiden en veiligheid 
In opdracht van de SMVP heeft dr. Gjalt de Graaf van de onderzoeksgroep ‘Integriteit 
van Bestuur’ van de Vrije Universiteit Amsterdam een onderzoek uitgevoerd, dat is 
toegespitst op de betekenis van klokkenluiden voor veiligheid en veiligheidsorganisa-
ties. De conceptrapportage is eind 2009 gereed gekomen en na een schriftelijke consul-
tatieronde is de begeleidingscommissie begin 2010 akkoord gegaan met de opzet en 
inhoud. Een concept-bestuursstandpunt over dit thema wordt opgesteld. Dit bestuurs-
standpunt zal met het onderzoeksverslag worden gepubliceerd. Overwogen wordt op dit 
thema een expertmeeting of conferentie te organiseren. 
 
‘Verbinding werkt!’  
De kick-off van het project ‘Verbinding werkt!’ heeft op 30 september 2008 plaatsge-
vonden. Daarbij was aanwezig een van de initiators, het bestuurslid Hans Wiegel. In dit 
project heeft de politie een belangrijke rol in het doorgeleiden van probleemjongeren 
naar werk en scholing. Dit om (verdere) uitval en afglijden van deze jeugdigen te voor-
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komen. In dit project wordt het voortouw concreet genomen door de politie van de regio 
Gelderland-Zuid. Het project vindt plaats in het district De Waarden (Tiel en omstre-
ken). De SMVP heeft het op zich genomen een evaluatie te laten plaatsvinden, alsmede 
een methodiekbeschrijving ten behoeve van andere korpsen op te laten stellen. Daartoe 
is contact gezocht met de Start Foundation, die zich bereid heeft verklaard dit te finan-
cieren. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
gerenommeerde onderzoeker en dat het project een verbreding krijgt naar andere ge-
meenten. Verkenningen leiden tot (mogelijke) deelname van Ede en ’s-Hertogenbosch. 
Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voor de Start Foundation voldaan en kan 
binnen afzienbare tijd een geschikte onderzoeker of geschikt onderzoeksinstituut wor-
den aangezocht. 
 
Openbare orde en rechtshandhaving in multiculturele buurten 
Dit driejarige project, waarin coaching en begeleiding van professionals (koppels van 
wijkagenten en opbouwwerkers) in multi-etnische buurten en wijken plaatsvinden, ge-
schiedt in samenwerking met Movisie. Geprobeerd is dit project in meerdere steden 
verspreid over het land te laten plaatsvinden. Dat is slechts ten dele gelukt. De feitelijke 
uitvoering heeft plaatsgevonden in Zwolle (Palestrinalaan en omgeving) en Maastricht 
(drie buurten). Aan dit project is financiële steun verleend door het ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Begin 2010 wordt door de SMVP zorg gedragen voor de evaluatie en een methodiekbe-
schrijving. Het gegeven dat dit project in een aantal steden niet tot ontwikkeling is kun-
nen komen vormt daarin een belangrijk leerelement. Deze evaluatie en methodiekbe-
schrijving zal in boekvorm worden uitgegeven. Overwogen wordt op basis van deze 
publicatie een conferentie te beleggen. 
 
De opdracht van de politie: de kerntakendiscussie voorbij 
Het Criminologisch Instituut, het Centrum voor Ethiek (beide van de Radboud Universiteit 
Nijmegen) en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) hebben een groot 
aantal auteurs bijeengebracht rond het thema: ‘De opdracht van de politie: de kerntaken-
discussie voorbij’. Deze auteurs hebben op de verschillende aspecten van het politiewerk 
hun visie in een essay neergelegd. Reeds in het najaar van 2009 is in een bijzondere bij-
eenkomst van de Raad van Korpschefs (RKC) deze thematiek besproken. De uitkomst van 
dit treffen was, dat de publicatie, die in mei 2010 zal verschijnen, van waarde verklaard is 
voor de strategische agenda van de RKC. Na het verschijnen van de bundel zal, zo moge-
lijk met de RKC, een conferentie worden georganiseerd. 
 
Burgerparticipatie in de veiligheidszorg 
Daar waar sociale zelfredzaamheid de draaggolf is geweest waarop de SMVP zich de 
afgelopen twintig jaar heeft bewogen, is het verstandig daar in de toekomst dicht bij te 
blijven. Het thema ‘burgerparticipatie’ kan een voortzetting van het gedachtegoed ach-
ter ‘sociale zelfredzaamheid’ garanderen. 
‘Burgerparticipatie’ kent vele modaliteiten, ook op het terrein van veiligheid, en vraagt 
verdere verdieping en uitwerking. Volgens de SMVP zijn verschillende verschijnings-
vormen te onderscheiden: 1e in de professionaliteit van met name de politie, 2e in de 
opsporing, 3e in de handhaving, 4e in de eigen wijk of buurt, maar ook 5e in acute nood-
situaties. Deze vragen ieder voor zich en in gezamenlijkheid om extra aandacht en ver-
sterking. 
Burgerbetrokkenheid in de professionaliteit betreft de inzet van daartoe opgeleide bur-
gers als vrijwilliger bij met name de politie, maar ook bij de brandweer en geneeskundi-
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ge hulpdiensten. De politievrijwilliger en -voluntair zijn daar sprekende voorbeelden 
van. 
Burgerparticipatie in de opsporing krijgt een nieuwe dimensie door de toepassing van 
moderne communicatiemiddelen. Burgernet, SMS-Alert en andere systemen kunnen 
worden genoemd, deze naast de meer traditionele vormen van opsporingsrubrieken zo-
als we die al jaren kennen in de media. Eveneens is in de handhaving steeds meer vraag 
naar burgerinbreng te constateren. Hierbij kan gedacht worden aan eigen toezichthou-
ders, zoals de Marokkaanse vaders in Amsterdam, maar ook aan de inzet van burgers als 
verkeersregelaar; ook de groei van al of niet anonieme tip- en meldpunten kunnen in dit 
kader worden genoemd. 
Burgerparticipatie in de eigen buurt of straat, het eigenlijke richtpunt van sociale zelf-
redzaamheid, kent vele modellen, experimenten en ‘good practices’. Deze kunnen ver-
der uitgebreid en geïmplementeerd worden. Actueel is sociale zelfredzaamheid bij ram-
pen en crises. 
Het afgelopen jaar heeft de SMVP zich, in partnership met het Fonds Slachtofferhulp, 
gericht op de als laatste genoemde vorm, die van burgerparticipatie in acute noodsitua-
ties van gevaar of criminaliteit. Aanvankelijk onder de titel ‘burgermoed’ zijn studies 
en activiteiten verricht. Thans wordt de werknaam ‘Burgeringrijpen’ gebruikt. Uit deze 
term blijkt meer actiegericht handelen. En dat wordt van burgers gevraagd. Een toe-
schouwende of apathische houding is ongewenst. In afwachting van de professionele 
hulpdiensten moeten burgers hun ‘plicht’ willen en kunnen oppakken. Meestal gaat het 
dan om een periode van niet meer dan 15 minuten, die met burgeringrijpen moet wor-
den ingevuld. Daarmee is de veiligheid gediend. 
De SMVP ziet het als een uitdaging om ‘burgerparticipatie’ op de agenda te zetten en in 
debat te brengen. Samenwerking met andere organisaties zal daarvoor worden gezocht. 
Een voorbeeld is de samenwerking met het Landelijk Programmabureau Burgernet, 
waarmee een gezamenlijke conferentie wordt georganiseerd. Een passend vervolg op de 
evaluatie van Burgernet, die in 2009 door de SMVP is uitgevoerd. 
 
Safe Communities 
Het concept Safe Community is ontwikkeld aan het Karolinska Institutet van het De-
partment of Public Health Sciences van de Universiteit Stockholm. Onder auspiciën van 
de World Health Organization (WHO) van de Verenigde Naties kunnen communities 
zich hierbij aansluiten. Een Safe Community kan een geografische of een functionele 
‘gemeenschap’ zijn: in een stad, een stadsdeel (wijk), een dorp of een regio, maar ook 
groepen mensen die betrokken zijn bij bijvoorbeeld een school, een bedrijf of een sport-
vereniging. In een Safe Community worden programma’s ontwikkeld ten aanzien van 
verschillende typen veiligheid, waarbij men redeneert vanuit het aspect van ‘injury pre-
vention’. De kans op fysiek slachtofferschap is de insteek. Dat kan zijn op het gebied 
van verkeersveiligheid; veiligheid op het werk; veiligheid op school; veiligheid in de 
sport; veiligheid in het openbaar vervoer; veiligheid van kinderen; veiligheid van oude-
ren; waterveiligheid; veiligheid op straat; preventie van criminaliteit; preventie van ge-
weld; preventie van ongevallen (ook thuis); preventie van natuurrampen; preventie van 
zelfdoding, et cetera. 
Het Safe Community concept is gebaseerd op het werken met vooral ‘grassroots-
organisaties’; daarin onderscheidt het zich van de Nederlandse ‘integrale veiligheid’, die 
toch vooral een verantwoordelijkheid/initiatief van boven af (top-down) van de overheid 
is. Uiteraard kan de overheid de ontwikkeling van een Safe Community wel stimuleren 
en promoten. 
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Om te worden toegelaten als Safe Community is certificatie nodig. Certificatie ge-
schiedt door het Karolinkska Institutet en door regionale Safe Community Certifying 
Centres (SCCC). 
Daarnaast zijn er Affiliate Safe Community Support Centres (ASCSC). 
Het concept is breed verspreid in de Scandinavische landen, Australië, Nieuw Zeeland, 
Canada, de Verenigde Staten en Azië. Waarom zou het dan niet kunnen werken in Ne-
derland?, is de vraag. 
In september 2009 is een kleine delegatie van de SMVP op bezoek geweest in Stock-
holm om zich nader te oriënteren op eventuele toepassing in Nederland van dit innova-
tieve veiligheidsconcept. In 2010 zal het gedachtegoed op zijn merites voor de Neder-
landse samenleving worden bekeken. Daartoe zal partnership worden betracht met an-
dere organisaties, zoals gemeenten maar ook met bijvoorbeeld de Stichting Consument 
en Veiligheid. 
De (on)mogelijkheden voor de SMVP om als Affiliate Safe Community Support Centre 
of als Safe Community Certifying Centre te gaan optreden, zullen verkend gaan worden. 
 
Vrijwilligers bij de politie 
Eind 2008 heeft in Het Loo te Apeldoorn een bijeenkomst plaatsgevonden onder voor-
zitterschap van de voorzitter van de SMVP, tevens erevoorzitter van de LOPV (Lande-
lijke Organisatie van Politie Vrijwilligers). Daarbij waren een groot aantal vertegen-
woordigers van landelijke vrijwilligersorganisaties aanwezig. Voor die bijeenkomst is 
het secretariaat gevoerd door de SMVP, hetgeen heeft geresulteerd in een uitvoerig ver-
slag. De intentie is destijds uitgesproken periodiek als vrijwilligersorganisaties bijeen te 
komen om gezamenlijke problematiek te bespreken en mogelijk afspraken te maken 
voor samenwerking. Het ligt in de bedoeling om in 2010 een vervolgbijeenkomst te 
organiseren. Als trekker/initiator hiervan treedt de portefeuillehouder Vrijwillige Politie 
in de Raad van Korpschefs op. Ter voorbereiding daarop is door de RKC de opdracht 
verstrekt aan prof. dr. Lucas Meijs (hoogleraar Vrijwilligerswerk, Civil Society en on-
dernemingen/strategische filantropie, Rotterdam School of Management, Erasmus Uni-
versiteit) te onderzoeken hoe politiekorpsen zich meer open kunnen opstellen voor en 
naar vrijwilligers (vrijwillige politie én voluntairs). De SMVP heeft zitting in de bege-
leidingscommissie van dit onderzoek. Ook zal de SMVP het secretariaat van deze zoge-
noemde ‘Het Loo-bijeenkomsten’ willen blijven vervullen. 
 
Nieuwe thema’s 
De kernfunctie van de SMVP is het initiëren en organiseren van het debat op thema’s 
die liggen op het scheidsvlak van samenleving, veiligheid en politie. Daarbij wordt ge-
streefd naar het inbrengen van innovatieve visies en ontwikkelingen. Veelal worden 
daarvoor expertmeetings en conferenties georganiseerd. Daartoe of naar aanleiding 
daarvan worden boeken uitgegeven en wetenschappelijke studies verricht. Met de uit-
komsten wordt de overheid gespiegeld in haar veiligheidstaak, wordt het bedrijfsleven 
gewezen op de eigen rol en verantwoordelijkheid in dit kader, wordt de politieprofessie 
versterkt, maar bovenal worden de burgers geactiveerd zelf bij te dragen aan eigen en 
andermans veiligheid. 
Het voornemen is dat de SMVP zich verder ontwikkelt tot ‘denktank’ om zodoende met 
gezag, gevraagd en ongevraagd meningen en commentaren te kunnen geven. Van be-
lang is het dan in te spelen op de actualiteit. Twee mogelijke thema’s liggen voor: 
1. Nieuw gezag over de politie: Op dit moment ligt bij de Raad van State voor advies 
een voorstel tot wijziging van de Politiewet 1993 voor. Met de val van het kabinet Bal-
kenende IV is het de vraag of en hoe dit een vervolg krijgt. De voorgestelde veranderin-
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gen richten zich met name op centralisatie van de bedrijfsvoering en versterking van de 
interregionale samenwerking tussen de politiekorpsen. Ook krijgen de Raad van Korps-
beheerders en de Raad van Korpschefs een formele positie. Het huidige bestel blijft ge-
handhaafd, wordt gesteld. Dat roept vragen op over het gezag over de politie. Worden 
‘beheer’ en ‘gezag’ nu volledig gescheiden, zeker als er straks sprake zal zijn van een 
nationale bedrijfsvoeringsorganisatie? Wordt het oude adagium ‘beheer volgt gezag’ 
geweld aangedaan? Blijft de rol van beide ‘politie-ministers’ ongewijzigd en hoe ver-
houdt die zich tot die van het Korpsbeheerdersberaad, de individuele korpsbeheerders, 
de Regionale Colleges en de lokale burgemeester? Hoe is de rol van het Openbaar Mi-
nisterie in het gezag en het beheer over de politie straks geregeld, zeker nu het OM zelf 
ook een groot aantal organisatorische wijzigingen aan het doorvoeren is? De vraag over 
welke positie de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie in dit geheel 
inneemt, is er zeker één die meegenomen moet worden. Een andere belangrijke vraag is, 
welke veranderingen de wetswijziging op de positie van de individuele korpschef en 
van de Raad van Korpschefs teweeg zal brengen. Welke discretionaire ruimte hebben de 
korpschefs straks nog, of worden ze volledig aan banden gelegd door het boven hen 
gestelde gezag? Wordt hun beheersverantwoordelijkheid geminimaliseerd en hoeven ze 
zich nog alleen druk te maken om de politiepraktijk? Is er straks nog wel ruimte voor de 
korpschefs voor het vanuit de professie afgeven van maatschappelijk relevante signalen 
over onveiligheid en criminaliteit? Door sommigen wordt gesteld dat de commentaren 
en opvattingen, zoals in het verleden door korpschefs als Wiarda en Nordholt via media 
geuit of direct geadresseerd aan de politiek, node gemist worden in het publieke en poli-
tieke debat. 
Deze thematiek is actueel en vraagt om duidelijkheid. Door een expertgroep en/of we-
tenschappelijke studie kan de SMVP bijdragen in het brengen van helderheid. Een 
maatschappelijk relevante discussie kan daarop volgen. 
Ook zal de SMVP een platform willen bieden aan anderen, die het debat hierover willen 
voeden. Een concreet voorbeeld is het pamflet over de toekomst van de politie met als 
titel: ‘De kogel moet door de kerk’. 
2. De doorzettingskracht van de politie in een steeds gewelddadiger samenleving: Dit 
thema refereert aan de publiciteit rond de incidenten zoals die van Hoek van Holland 
(grof rellende hooligans op een strandfeest) en Pernis (politie treedt woning niet binnen, 
waar achteraf iemand dood gemarteld is). In hoeverre zijn verantwoordingsplicht (bu-
reaucratie), protocollering en (te ver doorgevoerde) specialisatie in de geweldstoepas-
sing door de politie oorzaak van het niet of afwachtend optreden van de politie? Mag en 
kan de ‘normale’ politie nog wel optreden in ernstige geweldssituaties, of is dit voorbe-
houden aan VAG’s (deskundigen in aanhouding in groepsverband), Aanhoudingseen-
heden, de ME, arrestatieteams of zelfs de DSI (Dienst Speciale Interventies)? Ontstaat 
zo een vrees voor geweldtoepassing bij de gewone diender? Sommigen stellen dat het 
wervings- en aannamebeleid van de afgelopen decennia debet is aan de terughoudende 
houding in geweldssituaties. Er zijn de afgelopen jaren meer ‘socio’s’ dan ‘macho’s’ 
geworven. De mond was het beste wapen van de politie, maar de wereld vraagt nu meer 
en kordaat optreden met toepassing van geweld. 
Over iedere geweldstoepassing moet de politiebeambte zich schriftelijk verantwoorden; 
een vanzelfsprekendheid die past bij het geweldsmonopolie in een samenleving die ge-
weld strafbaar stelt. Politiemensen klagen echter over het papierwerk, dat dit met zich 
meebrengt. Ze rapporteren niet meer of onvolledig, of onthouden zich maar van (nood-
zakelijke) geweldstoepassing; met andere woorden, ze treden niet op daar waar dat ge-
wenst of zelfs geboden is. Dat heeft effecten op de beeldvorming over de politie, maar 
zeker ook op de legitimiteit. Voelt de burger zich nog wel veilig en goed beschermd 
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door een traag optredende en geweldmijdende politie? Aspecten die de politie zich zou 
moeten aantrekken. 
Dit zijn allemaal vragen, die in dit kader op tafel kunnen komen. Vragen die beant-
woord moeten worden ten dienste van een maatschappelijke discussie. Niet in het minst 
zou deze discussie ook op de agenda van de politie zelf, maar ook op die van beide mi-
nisteries moeten komen. De SMVP kan dat initiëren en organiseren. 
In het curatorium van de eigen SMVP-leerstoel is dit thema ook op tafel geweest. Daar 
werd aangedrongen om het publieke debat daarover aan te zwengelen en het onderwerp 
op de agenda te plaatsen. Ook is er onlangs de nodige discussie in de media geweest 
naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad (‘Agenten hebben te weinig 
lef’), waarin professor Ybo Buruma geïnterviewd werd naar aanleiding van zijn column 
in het Nederlands Juristenblad. Ook daarin stelt hij vragen over de kwaliteit van de poli-
tie op het terrein van de geweldtoepassing. Redenen genoeg om ook dit thema verder uit 
te diepen. 
 
 
2.2 Structurele activiteiten 
 
Leerstoel Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken 
De leerstoel Politiestudies en Veiligheidsvraagstukken werd in 1988 door de SMVP in 
het leven geroepen en ondergebracht bij de Vrije Universiteit te Amsterdam, faculteit 
Sociale Wetenschappen, afdeling Bestuur & Organisatie, sectie Bestuurskunde. Bij de 
oprichting van de leerstoel hebben twee motieven een rol gespeeld: 
1. versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van het politievak; 
2. bijdragen aan de ‘vermaatschappelijking’ van het thema veiligheid. 
Met ingang van 1 oktober 2008 bekleedt prof. dr. A.B. (Bob) Hoogenboom deze bij-
zondere leerstoel. Minimaal eenmaal per jaar bespreekt de leerstoelhouder zijn activitei-
ten en zijn plannen met het curatorium voor de leerstoel. De samenstelling van het cura-
torium is als volgt: prof. dr. Jan Naeyé (voorzitter), prof. dr. Hans van den Heuvel (se-
cretaris), Pieter-Jaap Aalbersberg (namens de Raad van Korpschefs), drs. Lodewijk 
Gunther Moor, prof. dr. Piet van Reenen en prof. dr. Kees van der Vijver. Het ambtelijk 
secretariaat wordt gevoerd door de directeur van de SMVP. 
Maandelijks verzorgt de leerstoelhouder een column op de website van de SMVP. 
Op donderdag 3 december 2009 heeft de officiële inauguratie van de leerstoelhouder op 
de Vrije Universiteit van Amsterdam plaatsgevonden. De daarbij door professor Hoo-
genboom uitgesproken oratie is in de Engelstalige versie op die datum uitgegeven door 
de SMVP. 
 
Publicatieprijs SMVP 
De Publicatieprijs SMVP wordt eens per twee jaar toegekend. In 2009 is de prijs uitge-
reikt aan Jan Dirk de Jong voor zijn boek < Kapot Moeilijk, een etnografisch onderzoek 
naar opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens >. Pas in 2011 zal 
de volgende Publicatieprijs worden uitgereikt. Daartoe zal reeds eind 2010 de voorbe-
reiding/leesploeg aan de slag gaan met het verzamelen van de publicaties van de voor-
gaande twee jaar. Daaruit zal een voordracht worden gemaakt voor de jury. 
De Publicatieprijs SMVP kan bogen op een ruime traditie en heeft in het veld de kwalifica-
tie prestigieus. Iedere twee jaar reikt de stichting deze prijs, die bestaat uit een geldbedrag, 
een oorkonde en een keramiek, uit. Traditiegetrouw wordt rond het thema van de winnen-
de publicatie een conferentie georganiseerd. 
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De jury van de Publicatieprijs SMVP 2009 kende de volgende samenstelling: 
- prof. mr. Theo de Roos, hoogleraar Straf- en Strafprocesrecht Universiteit Tilburg, 

lid van de raad van advies van de SMVP (voorzitter); 
- prof. dr. Hans Boutellier, directeur Verwey-Jonker Instituut, hoogleraar Veiligheid 

en Burgerschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Frans Denkers leerstoel), lid 
van de raad van advies van de SMVP; 

- mevr. drs. Anita Hazenberg, ambassadeur Politie in Ontwikkeling; 
- mr. Geert Knigge, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden; 
- prof. dr. Jeroen Maesschalck, hoogleraar Criminologie Universiteit Leuven (B); 
- mevr. drs. Olga Zoomer, Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken - 

(IPIT) Universiteit Twente (secretaris). 
 
De leden van het voorbereiding/leescomité waren: 
- mevr. drs. Olga Zoomer, Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken - 

(IPIT) Universiteit Twente (voorzitter); 
- dr. Jos Lammers, KLPD; 
- Peter van Os, Politieacademie; 
- mevr. drs. Antoinette Verhage, Universiteit Gent; 
- drs. Peter Versteegh, politie Haaglanden. 
 
SMVP Nieuwsbrief 
SMVP Nieuws verschijnt doorgaans per e-mail. Via dit medium worden actuele thema’s 
aan de achterban bekend gemaakt. Naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis kan 
een gedrukte versie verschijnen. Met ingang van januari 2010 schrijft de leerstoelhouder 
iedere maand een column over een actueel veiligheidsthema. Deze bijdrage wordt be-
kend gemaakt onder ‘SMVP Nieuws’. De columns worden verzameld op de website. 
Op de inhoud kunnen door de lezers reacties worden gegeven. 
 
Samenwerking met partners 
Het is inmiddels goed gebruik dat de SMVP met het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid (CCV) jaarlijks een conferentie belegt met een thema dat past bin-
nen de missie van beide organisaties. Deze conferenties kunnen zich verheugen in een 
brede belangstelling. Van deze symposia wordt een gezamenlijke congresbundel uitge-
geven. Op 27 september 2010 staat een nieuwe conferentie gepland, die als titel zal 
hebben: ‘Hoe democratisch is het lokale veiligheidsbeleid?’. 
Met het Centrum voor Politiestudies (CPS) uit België bestaat een lange samenwerkings-
traditie. Gezamenlijk zijn vele belangwekkende studies verricht en congressen georga-
niseerd. Begin 2009 is begonnen met het gezamenlijk uitgeven van het zogenaamde 
‘Cahier Politiestudies’. Vier maal per jaar verschijnt deze publicatie, waarvan één in het 
Engels. In deze uitgaven worden bijdragen gebundeld van hoge kwaliteit, gericht op 
thema’s en fenomenen binnen het politie- en veiligheidsdomein. Hoewel het criminolo-
gische perspectief domineert, kennen de bijdragen een multidisciplinair karakter. De 
artikelen zijn van de hand van zowel wetenschappers als deskundigen uit de veilig-
heidspraktijk. Alle bijdragen worden voor publicatie beoordeeld door een groep interna-
tionale, voor de auteurs anonieme reviewers uit de wetenschap en politiepraktijk. In 
2010 zullen eveneens vier Cahiers gezamenlijk worden uitgegeven. In het najaar van 
2010 zal wederom een Engelstalige versie verschijnen. Deze gaat over de politiële sa-
menwerking in Europa en zal ten doop worden gehouden bij gelegenheid van de start 
van het roulerend voorzitterschap van de EU door België. 
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SMVP Veiligheidsoverleg 
Vanaf 2004 kan de stichting het ‘SMVP Veiligheidsoverleg’ bijeenroepen. Op deze 
wijze kan de SMVP snel inspelen op allerlei maatschappelijke discussies. De volgende 
uitgangspunten gelden hierbij: 
- Het overleg kan betrekking hebben op talrijke onderwerpen die voor de SMVP van 

belang zijn. 
- Per onderwerp kunnen steeds wisselende deelnemers bij het overleg betrokken zijn. 

Dit laat onverlet dat het overleg ook vaste deelnemers kent. Voor ieder overleg 
worden de leden van het bestuur en de raad van advies uitgenodigd. Ook behoort 
een aantal veiligheidsexperts tot de vaste deelnemers. 

- Voor ieder overleg worden ook specifieke experts uitgenodigd. 
- Belangstellende journalisten kunnen aan het ‘SMVP Veiligheidsoverleg’ deelne-

men. 
- Voorzitter van het ‘SMVP Veiligheidsoverleg’ is de voorzitter van de SMVP, prof. 

mr. Pieter van Vollenhoven. 
Voor 2010 liggen nog geen thema’s voor die in het SMVP Veiligheidsoverleg bespro-
ken kunnen worden.  
 
 
2.3 Conferenties 
 
In 2010 staan de volgende door de Stichting SMVP Producties te organiseren conferen-
ties gepland: 
- Op 3 juni 2010 wordt in samenwerking met het Landelijk Projectbureau Burgernet 

een conferentie met de titel ‘Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in 
de veiligheid’ in Nieuwegein georganiseerd. 

- Op 27 september 2010 zal in samenwerking met het CCV het jaarlijkse symposium 
over een thema op het gebied van integrale veiligheidszorg worden georganiseerd. 
Deze conferentie zal opnieuw plaatsvinden in Amersfoort. De titel van dit congres 
zal zijn: ‘Hoe democratisch is het lokale veiligheidsbeleid?’ 

- Naar aanleiding van het handboek dat door de SMVP wordt gemaakt en uitgegeven 
als uitkomst van het project ‘Openbare orde en rechtshandhaving in multiculturele 
buurten’ zal in het tweede deel van 2010 een conferentie worden gepland. 

- In het derde kwartaal van 2010 zal naar aanleiding van de studie van de leerstoel-
houder, prof dr. Bob Hoogenboom, naar de positie van de politie in de handhavings-
netwerken in de haven van Rotterdam mogelijk een conferentie worden belegd. 
Doelgroep zal zijn de partners van de politie in de havens van Rotterdam, Amster-
dam en Antwerpen, alsmede die op Schiphol. 

- Het streven is erop gericht in het najaar van 2010 in nauwe samenwerking met de 
Raad van Korpschefs en de Radboud Universiteit Nijmegen een congres te organise-
ren naar aanleiding van de SMVP-bundel ‘De opdracht van de politie: de kerntaken-
discussie voorbij’. 

- Najaar 2010: Ethnic Profiling. Gezien het feit dat er voor gewaakt moet worden dat 
handhavers en opsporingsambtenaren zich aan ethnic profiling bezondigen wordt er 
naar gestreefd om op dit thema in het kader van ‘multicultureel vakmanschap’, in 
samenwerking met het Landelijk Expertisecentrum Diversiteit (LECD) en in op-
dracht van de portefeuillehouder in de Raad van Korpschefs, een conferentie te be-
leggen. 
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Naar aanleiding van of ten behoeve van deze conferenties zullen SMVP-publicaties 
verschijnen in de vorm van een congresbundel. 
 
 
2.4 Standpunten van het bestuur 
 
Het is te verwachten dat in 2010 enkele zogenaamde standpunten van het bestuur het 
licht gaan zien. Het betreft de onderwerpen: 
 
- Burgeringrijpen (Burgermoed) 
- Klokkenluiden en veiligheid 
 
In de loop van 2010 kan het noodzakelijk zijn dat op andere thema’s eveneens stand-
punten van het bestuur moeten worden voorbereid. 
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Deel III: Jaarverslag 2009 
 
 
3.1 Bestuur en Raad van Advies 
 
In het bestuur hebben zich in 2009 enkele mutaties voorgedaan. Mevrouw ing. R.M. van 
Erp-Bruinsma is met haar benoeming tot secretaris-generaal van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als adviserend lid van het bestuur toegetreden. Met 
ingang van 1 februari 2009 is drs. Lodewijk Gunther Moor, na zijn vertrek als directeur 
van de SMVP, benoemd tot projectsecretaris in het bestuur. De heer mr. T.H.J. Joustra, 
voorzitter van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties, trad toe tot het be-
stuur. 
De raad van advies van de stichting werd in 2008 versterkt met de heer mr. S. Harchaoui, 
directeur van Forum. De heren mr. C.R.L.R.M. Ficq en mr. J.J. Vis, alsmede de dames 
mr. A.H. Brouwer-Korf, drs. M.W.M. Vos-van Gortel en E.H.C. Salomons zijn onder 
dankzegging voor de bewezen diensten ontheven van hun lidmaatschap van de raad van 
advies. Helaas bereikte ons later in het jaar het bericht dat mevrouw Salomons is over-
leden. 
 
 
3.2 Organisatie 
 
Uitvoerende activiteiten vinden plaats vanuit het bureau van de stichting in Dordrecht. Het 
secretariaat was in 2009 in handen van mevrouw G.J.M. Lassche-de Hoon en mevrouw 
E.J.A. Roes-van den Berg. Prof. dr. C.D. van der Vijver, secretaris van het bestuur van de 
stichting, verrichtte ook in 2009 veel uitvoerende werkzaamheden. Tot 1 februari 2009 was 
drs. Lodewijk Gunther Moor directeur van de stichting. Vanaf die datum is hij als project-
secretaris in het bestuur nog zeer betrokken bij en in allerlei projecten van de stichting. Met 
ingang van 1 februari 2009 is mr. Pieter Deelman benoemd tot directeur van de stichting. 
 
 
3.3 Verslag van de activiteiten 
 
Maatschappelijke integratie en legitimiteit van de politie 
Een belangrijk kenmerk van het Nederlandse politiebestel is de maatschappelijke inte-
gratie van de politie. Probleemgericht en gebiedsgebonden werk typeren in belangrijke 
mate de Nederlandse politie. Sterke verankering in wijken, professionele netwerken en 
het openbaar bestuur verschaffen de politie legitimiteit. De Politieacademie, Andersson 
Elffers en Felix (AEF) en de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie hebben het 
initiatief genomen een longitudinaal onderzoek te beginnen naar de mate van integratie 
van de politie in buurten en wijken, professionele netwerken en openbaar bestuur. Er 
zijn verschillende aanleidingen voor dit onderzoek: 
- Maatschappelijke integratie van de politie is een belangrijke voorwaarde voor inte-

grale veiligheid. In veel gemeenten komt integrale veiligheid moeilijk tot stand. 
- Discussies over verandering van het politiebestel wijzen in de richting van meer 

centralisering en repressie. Betekent dit dat de maatschappelijke integratie van de 
politie afneemt? 

In Gouda heeft een pilot plaatsgevonden. Veldwerk is ook uitgevoerd in Amsterdam 
Oud-West, Rotterdam Beverwaard, Veldhoven, Helmond en Sint-Anthonis. De overall 
rapportage is medio 2009 door Stichting SMVP Producties gepubliceerd. 
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Lokale inbedding van het Openbaar Ministerie 
De ambitie van de minister van Justitie, dr. E.M.H. Hirsch Ballin, is om een landelijk 
dekkende structuur van zogenaamde Veiligheidshuizen in te voeren. Eind vorige eeuw 
zijn in het kader van het Grote Stedenbeleid door het Openbaar Ministerie kantoren Jus-
titie in de Buurt (JIB) opgericht. Het daarin ontwikkelde gedachtegoed wordt uitgewerkt 
in het concept van de veiligheidshuizen en moet een effectieve bijdrage leveren aan 
veiligheid en leefbaarheid in de buurt. In een veiligheidshuis werken politie, Openbaar 
Ministerie, gemeentelijke diensten en jeugd- en zorginstellingen fysiek samen aan een 
integrale, probleemgerichte aanpak van sociale onveiligheid. Preventie, repressie en 
nazorg worden zo aan elkaar verbonden. 
Uit een in 2008 in opdracht van de VNG uitgevoerde quick scan blijkt dat veel gemeen-
ten nog worstelen met de vormgeving en financiering van de veiligheidshuizen. 
 
Op initiatief van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie heeft het Expertise-
centrum Veiligheid van de Avans Hogeschool Den Bosch een onderzoek uitgevoerd 
naar de lokale inbedding van het Veiligheidshuis Midden-Limburg. Bij dat veiligheids-
huis zijn vanaf 2009 de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, 
Roerdalen, Roermond en Weert betrokken. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg is nog 
relatief jong en bevindt zich als het ware in de pioniersfase. Juist daarom was het aan-
trekkelijk aandacht te hebben voor de bevindingen uit het onderzoek naar wat noodza-
kelijk is om de betrokkenheid van huidige en mogelijk toekomstige partners in het vei-
ligheidshuis te versterken. Ter gelegenheid van het gereed komen van het rapport over 
het onderzoek heeft een zeer goed bezochte conferentie over de lokale inbedding van 
veiligheidshuizen plaatsgevonden op 4 juni te Weert. Het onderzoeksrapport is in het 
najaar van 2009 samen met het verslag van de conferentie door de SMVP in boekvorm 
uitgegeven. 
 
Restorative policing  
In samenwerking met het Vlaamse Centrum voor Politiestudies (CPS) heeft de SMVP 
op 14 en 15 mei 2009 een tweedaagse conferentie georganiseerd over restorative poli-
cing (herstelgerichte politiezorg). Deze vond plaats in Blankenberge aan de Belgische 
kust in het conferentieoord Duinse Polders. De Britse Police Foundation is als medeor-
ganisator opgetreden. Bij gelegenheid van deze conferentie is de eerste gezamenlijke 
Engelstalige uitgave van het Cahier Politiestudies van de SMVP en het CPS onder de 
titel ‘Restorative Policing’ gepresenteerd. In het najaar van 2009 is de SMVP-publicatie 
over deze conferentie verschenen. 
 
Tussen zorgvermijding en zero tolerance - over vernieuwing en stilstand in de aanpak 
van chronische overlast door politie en zorginstellingen -  
Overlastbezorgers, zorgwekkende zorgmijders, verslaafden, gestoorden, chronische 
overlastgevers, ‘junks en drunks’, mensen met een psychiatrische stoornis of gewoon-
weg stakkers of lastposten: het gaat om telkens andere benamingen voor een tamelijk 
heterogene en vaak diffuse categorie mensen die voor veel overlast zorgt, vaak in de 
publieke ruimte, soms ook in hun directe woonomgeving. Voor instanties als politie, 
woningbouwcoöperaties, GG & GD, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, crisis-
opvang en RIAGG gaat het om een problematiek die veel tijd en aandacht vergt, maar 
die zich vaak buitengewoon moeilijk laat aanpakken. In de regel gaat het om personen 
die hulpbehoevend zijn, maar deze hulp weigeren of zich om wat voor reden dan ook 
moeilijk laten plaatsen of helpen. 
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In de aanpak van overlast door personen met psychiatrische of persoonsgebonden stoor-
nissen is regelmatig sprake van verwarring, doodlopende wegen en vragen. Telkens 
lijken hier gevoelens van machteloosheid en cynisme de kop op te steken. Vooral in het 
beleid wordt steeds meer vertrouwd op een hardere aanpak, zonder dat altijd duidelijk is 
in hoeverre en onder welke voorwaarden deze zou kunnen bijdragen aan oplossingen. 
Telkens weer lijkt het probleem terug te komen bij de politie, waarna vervolgens moet 
worden geconstateerd dat deze organisatie daarvoor onvoldoende is toegerust.  
Daarnaast zijn er op lokaal niveau frontlijnwerkers met grote inzet en betrokkenheid 
met de aanpak van deze problemen bezig, soms naar het lijkt met enig succes. Vaak is 
daarover op andere locaties echter weinig bekend.  
Om deze reden hebben de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, de Radboud 
Universiteit Nijmegen en de regiopolitie Haaglanden het initiatief genomen een seminar 
te organiseren rond deze problematiek. Deze heeft op 11 juni 2009 plaatsgevonden in de 
(voormalige) Caballero Fabriek te ’s-Gravenhage. Doelstelling van deze conferentie is 
meer zicht te krijgen op de vele initiatieven die er plaatselijk zijn en op de vraag wat 
hiervan valt te leren. In het najaar van 2009 is de SMVP-congresbundel met essays van 
de inleiders op deze conferentie verschenen. 
 
Ethnic/racial profiling 
De SMVP is in het voorjaar van 2009 benaderd door de Open Society - Justice Initiative 
(OS-JI: een Amerikaans-Britse organisatie voor mensenrechten) om door middel van 
het organiseren van een conferentie en een eventuele persbijeenkomst, in Nederland 
aandacht te krijgen voor en een debat te initiëren over ethnic and racial profiling. Eth-
nic Profiling is het vooringenomen optreden door handhaving- en opsporingsambtena-
ren jegens personen en groepen vanwege enkel hun etnische achtergrond, seksuele ge-
aardheid, geloof, uitingsvormen en dergelijke. Uit onderzoek blijkt dat dit discrimina-
toir, ineffectief en inefficiënt is. Dit verzoek is gedaan vanwege de deskundigheid van 
de SMVP en mede naar aanleiding van een bijdrage die Lodewijk Gunther Moor gele-
verd heeft aan het onderzoek naar Terror, Crime and Suspect Communities: Ethnic and 
Religious Profiling in the European Union. Eind juni 2009 is het rapport over het on-
derzoek dat in Frankrijk, Duitsland, Italië, Groot-Brittannië en Nederland is uitgevoerd, 
openbaar gemaakt. Het lag in het voornemen van OS-JI om in ieder land waar het on-
derzoek gehouden is, een dergelijk ‘national event’ te organiseren. De SMVP heeft dit 
voor Nederland op zich genomen. In nauwe samenwerking met de regiopolitie Amster-
dam en het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit is een zogenaamde ‘closed door 
conference’ voorbereid. Deze was gericht op het topmanagement van handhaving- en 
opsporingsambtenaren (bij de politie en andere executieve organisaties), alsmede op 
leidinggevenden met betrokkenheid in de informatieorganisatie rond terrorismebestrij-
ding. Wegens onvoorziene beperkte belangstelling moest deze conferentie helaas kort 
voor de start geannuleerd worden. 
 
Burgernet 
De Stichting SMVP Producties heeft van het Landelijk Programmabureau Burgernet de 
opdracht gekregen de evaluatie uit te voeren van de pilots met Burgernet in de politiere-
gio’s Friesland, Gelderland-Midden, Utrecht, Hollands Midden en Haaglanden. In okto-
ber 2008 werd daarmee gestart, het onderzoek is begin 2009 afgerond. Het onderzoeks-
rapport is aangeboden aan de Raad van Toezicht Burgernet en daarna via de Nieuws-
brief van de SMVP digitaal openbaar gemaakt. 
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Publicatieprijs SMVP 2009 
De jury van de Publicatieprijs SMVP 2009, onder voorzitterschap van prof. dr. Theo de 
Roos, heeft deze tweejaarlijkse prijs toegekend aan het boek < Kapot moeilijk > van Jan 
Dirk de Jong (uitgeverij Aksant, Amsterdam, 2007). De auteur heeft jarenlang etnogra-
fisch onderzoek verricht naar het opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaan-
se’ jongens uit Overtoomseveld in Amsterdam Nieuw-West. Hij presenteert in zijn boek 
nieuwe inzichten en zet vraagtekens bij de populaire culturele verklaringen voor het 
gedrag van deze jongens. Hij stelt dat het gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens veel beter 
is te verklaren vanuit hun algemene menselijke behoeften aan erkenning, veiligheid en 
vertier, dan vanuit hun ‘Marokkaanse’ afkomst en opvoeding. Het onderzoek gaat over 
allochtone Amsterdamse jongens. Ten minste één van hun ouders is in Marokko gebo-
ren, maar omdat ze in toenemende mate zelf in Nederland geboren en getogen zijn, ge-
bruikt De Jong aanhalingstekens als hij schrijft over ‘Marokkaanse’ jongens. 
Centraal in het boek van De Jong staat de vraag: Is het gedrag typisch Marokkaans of 
typisch straatcultuur? 
Het is gebruikelijk dat de SMVP rond het thema van de winnende publicatie een confe-
rentie organiseert. Op 25 november 2009 werd in de Rode Hoed te Amsterdam de Pu-
blicatieprijs SMVP 2009 uitgereikt aan Jan Dirk de Jong voor zijn boek. Rond het do-
minante thema van zijn studie werd op die datum en plaats door de Stichting Maat-
schappij, Veiligheid en Politie de conferentie ‘Straatcultuur en groepsdynamiek’ geor-
ganiseerd. Bijdragen werden geleverd door verschillende inleiders. Van deze conferen-
tie is een congresbundel gemaakt, waarin de presentaties, een verslag van een debat 
over rapcultuur en de laudatio, uitgesproken door de voorzitter van de jury, zijn opge-
nomen. 
 
 
3.4 Conferenties 
 
In 2009 werden (mede) door de Stichting SMVP Producties de volgende conferenties 
georganiseerd: 
- 28 januari 2009, te Amersfoort: ‘Integraal Veiligheidsbeleid regionaliseert!’ 

samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 
- 14 en 15 mei 2009, te Blankenberge (B): ‘Restorative Policing’ 

samen met het Centrum voor Politie Studies (B) en The Police Foundation (GB). 
- 4 juni 2009, te Weert: ‘Locale en regionale inbedding van veiligheidshuizen’. 
- 5 juni 2009, te ’s-Gravenhage: afscheidsconferentie voor Lodewijk Gunther Moor  

‘De verantwoordelijkheid voor veiligheid’. 
- 11 juni 2009, te ’s-Gravenhage: ‘Tussen zorgvermijding en zero tolerance’ 

samen met de Radboud Universiteit Nijmegen en de regiopolitie Haaglanden. 
- 9 oktober 2009, te Amsterdam: ‘closed door conference Ethnic Profiling’ 

samen met het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit en regiopolitie Amsterdam. 
- 12 oktober 2009, te Amersfoort: ‘De verantwoordelijkheid voor veiligheid’ 

samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 
- 28 oktober 2009, te Warnsveld: miniconferentie Raad van Korpschefs ‘Kern van het 

politiewerk’. 
- 25 november 2009, te Amsterdam: ‘Over straatcultuur en groepsdynamiek’ 

bij gelegenheid van de uitreiking van de Publicatieprijs SMVP 2009. 
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3.5 SMVP Publicaties 
 
In 2009 zijn de onderstaande publicaties verschenen: 
 
Boeken 
- Burgeringrijpen. Een onderzoek naar ingrijpen door burgers bij situaties van (dreigen-

de) criminaliteit en overlast. 
- Politiestudies: terugblik en vooruitzicht. Een bundel essays voor Kees van der Vijver. 
- Integratie van Nederlandse politie in wijken, netwerken en lokaal bestuur. 
- Integraal veiligheidsbeleid regionaliseert! 
- Lokale en regionale inbedding van veiligheidshuizen. 
- Bringing the police back in. 
 
Rapporten 
- Burgeringrijpen, standpunt van het bestuur van de Stichting Maatschappij, Veiligheid 
 en Politie. 
 
Cahiers Politiestudies 
- Politionele bestuurlijke informatiestromen. 
- Restorative Policing. 
- De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank. 
- Wat doet de politie? 
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Deel IV 
 
 
Jaarrekening 2009 en accountantsverklaring 
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Publicaties Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 
 
 
 
 
 
 
 
Boeken/Cahiers 
- Wie keert het geweld in Nederland?, 1988 
- Naar een economische benadering van criminaliteit en veiligheidszorg, 1988 
- De financiering van de veiligheidszorg, verslag van een symposium, 1989 
- Naar een nieuwe balans van verantwoordelijkheden, 1990 
- Criminaliteitsbeheersing: De wenselijkheid van publiek-private samenwerking, 1990 
- Afschaffing of herziening van het gerechtelijk vooronderzoek?, 1991 
- Verkeersregels, handhaving en verkeersveiligheid, 1991 
- Veiligheid en politie: een beheersbare zaak, 1991 
- Samenwerking onderzocht. Evaluatie van het Project Beveiliging Industrieterrein Zoeterwoude, 1991 
- Toerisme en Onveiligheid, 1992 
- Op eigen kracht onveiligheid de baas. De politie van pretentieuze probleemoplosser naar bescheiden  
 ondersteuner, 1993 
- Zelf doen en overlaten. Acties van burgers, politie en lokale overheid tegen overlast en kleine crimina- 
 liteit, 1993 
- Coping with Corruption in a Borderless World. Proceedings of the Fifth International Anti-Corruption 
 Conference, 1993 
- Corruptie en fraude in Nederland. Suggesties voor management en beleid, 1993 
- Handhaving in overweging. Strategische afwegingen bij de handhaving van milieuwetgeving, 1993 
- The Internationalization of Police Cooperation in Western Europe, 1993 
- Criminele geldstromen: schijn en werkelijkheid. Een onderzoek naar het witwassen van crimineel geld 
 in Nederland, 1993 
- Financiële Integriteit. Normafwijkend gedrag en (zelf)regulering binnen het financiële stelsel, 1995 
- Crimineel geld: dreiging en aanpak, verslag van een conferentie, 1995 
- Samen werken aan preventie door verzekeraars, politie en justitie bij woninginbraak, 1997 
- Het politiecomplex in beweging, verslag van een conferentie, 1997 
- Searching for a Future. Reappraising the Functioning of the Police, 1998 
- Bestuurlijke preventie van georganiseerde misdaad, verslag van een conferentie, 1999 
- Veilig in de wijk. Sociale zelfredzaamheid in de praktijk, 1999, tweede druk 2002 
- Het gezag van de politie, 2000 
- Politie en gezondheidszorg: partners in veiligheid?, 2000 
- Recht doen aan de buurt, 2000, tweede druk 2001 
- Rechtvaardigheid en barmhartigheid, verslag van een conferentie en expertmeeting, 2001 
- Politiewerk in (buiten)gewone omstandigheden. Normen, moraal en grenzen van politiewerk, 2002 
- Politie en krijgsmacht. Hun verhouding in de toekomst, 2002 
- Beelden van gezag bij de bevolking en bij de politie, 2002 
- Politie en haar gezag, 2002 
- Welzijn versterkt veiligheid. Betrokken burgers in leefbare wijken, 2003 
- Structurele samenwerking tussen politie en krijgsmacht, 2003 
- Politie en brandweer. Mogelijkheden voor samenwerking en taakverschuivingen, 2004 
- Klem van gedogen. Positief gedogen: een handelingsstrategie in de politiepraktijk, 2004 
- Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 18 jaar (1986-2004). Een verantwoording, 2004 
- Aanpak door de politie van maatschappelijk geweld, 2004 
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- Onoprechte handhaving? Prestatiecontracten, beleidsvrijheid en politie-ethiek, 2004 
- Gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid, verslag van een conferentie, 2006 
- Relatie burgemeester en korpschef, 2006 
- Veiligheid als bestuurlijke opdracht, 2006, tweede druk 2007 
- Tegenhouden van mobiel banditisme, 2006 
- Reassurance policing: concepten en receptie, 2007 
- Tussen eigen verantwoordelijkheid en eigenrichting, 2007 
- Reassurance policing: een alliantie tussen burgers en politie?, 2007 
- Reflections on Reassurance Policing in the Low Countries, 2008 
- Problemen rond Marokkaanse jongeren, 2008 
- Burgeringrijpen. Een onderzoek naar ingrijpen door burgers bij situaties van (dreigende) criminaliteit 
 en overlast, 2009 
- Politiestudies: terugblik en vooruitzicht. Een bundel essays voor Kees van der Vijver, 2009 
- Integratie van Nederlandse politie in wijken, netwerken en lokaal bestuur, 2009 
- De verantwoordelijkheid voor veiligheid, 2010 
- Over straatcultuur en groepsdynamiek, 2010 
 
Rapporten 
- Aanpak van corruptie en fraude door management en beleid, 1994 
- Beelden van politiestraatwerk uit observaties in Europa en Amerika: hun inhoud en betekenis, 1994 
- De aanpak van crimineel geld, 1994 
- Informatie-uitwisseling tussen verzekeraars, politie en justitie, 1995 
- De vrijwillige politie in een nieuw perspectief, 1995 
- Toekomst gezocht. Het functioneren van de politie ter discussie, 1995 
- De impuls van Sociale Zelfredzaamheid. Ervaringen van wijkagenten en opbouwwerkers in twee loca- 
 ties, 1996 
- Beursfraude en (zelf)regulering: witwassen en handel met voorkennis,1996 
- Van Onder Op. Werkboek Methodiek Sociale Zelfredzaamheid, 1996 
- Politie en sociale zelfredzaamheid van burgers. Een onderzoek naar aanleiding van de vestiging en 
 opheffing van politiebureaus, 1996 
- Meldenswaardig. Implementatie van de Wet melding ongebruikelijke transacties binnen financiële 
 instellingen, 1996 
- De melding van ongebruikelijke transacties in de praktijk, 1996 
- Toezichthouders in publieke ruimten, 1998 
- De Chipkaart: een publieke zaak. Veiligheidsaspecten van de chipkaart, 1998 
- Chipkaart en veiligheid, 1998 
- Fraude en het Internet, 1999 
- Achtergronden van Internetfraude, 1999 
- De gekozen burgemeester en de politie, 1999 
- Publiek-private fraudebestrijding, 2000 
- Samen werken aan veiligheid, 2001 
- Veiligheid in treinen en op en rond stations, 2001 
- Privacy en veiligheid in balans?, 2002 
- Nationale politie van wijk tot wereld?, 2005 
- To reassure or not to reassure: that is the question, 2007 
- Burgeringrijpen, standpunt van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, 2009 
 
Achtergrondstudies 
- De plaats van de vrijwillige politie bekeken vanuit een nieuw perspectief 
- Verslag van de interviews. Achtergrondstudie I bij het rapport Toekomst gezocht 
- Verslag van de seminars. Achtergrondstudie II bij het rapport Toekomst gezocht 
- Literatuurbeschouwing. Achtergrondstudie III bij het rapport Toekomst gezocht 
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- De bijzondere opsporingsdiensten en de reguliere politie, prae-advies 
 
Overige publicaties 
- Informatiemap Sociale Zelfredzaamheid, 1990 
- Actuele Thema's van Veiligheidszorg, in: Jaarbericht 1998 - 1999 
- Workshops. Het gezag van de politie, 2000 
- Het gezag van de politie, in: Jaarbericht 1999 - 2000 
- Samen werken aan veiligheid, in: Jaarbericht 2000 - 2001 
- Leefbaarheid en veiligheid door sociale zelfwerkzaamheid, in: Jaarbericht 2001 - 2002 
- Politiegezag, in: Jaarbericht 2002 - 2003 
- Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 18 jaar (1986-2004). Een verantwoording, in: Jaarbericht 
 2003 - 2004 
- Positief gedogen: een handelingsstrategie in de politiepraktijk, in: Jaarbericht 2004 - 2005 
- Verbetering van gemeentelijke veiligheidszorg, in: Jaarbericht 2005 - 2006 
- Gemeente en politie - regisseur en aanjager, in: Jaarbericht 2006 - 2007 
- Revitalisering van de wijkpolitie, in: Jaarbericht 2007 - 2008 
- Bringing the police back in. Notes on the lost & found character of the police in police studies, 2009 
 
Cahiers Politiestudies 
- Politionele bestuurlijke informatiestromen, 2009 
- Restorative Policing, 2009 
- De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank, 2009 
- Wat doet de politie?, 2009 
- Politieleiderschap, 2010 
- Policing multiple communities, 2010 
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Publicaties Stichting SMVP Producties 
 
 
 
 
 
 
 
- Terug op het voetstuk. Advies over sociale veiligheid op het spoor, 2001 
- Jeugdagenten uit de kinderschoenen, 2002 
- Bemiddeling in de politiepraktijk. Een herstelgerichte aanpak van overlast en slepende conflicten, 
 2003 
- Economische belangen: barrières voor preventie en bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit?, 
 2004 
- Informatiegestuurde Veiligheidszorg, 2005, tweede druk 2005, derde druk 2007 
- Herstelbemiddeling door de politie, 2005 
- Toezicht op politiecellen, 2005 
- Gemeentelijke veiligheidszorg naar beste vermogen, 2005 
- Opleiden voor bestuurlijk toezicht, 2006 
- Particulier onderzoek en opsporing. Een (on)mogelijke combinatie?, 2006 
- Sociale veiligheid en gemeentelijke regie, 2007 
- Herstelrechtelijke politiepraktijken in Nederland en België, 2009 
- Integraal veiligheidsbeleid regionaliseert!, 2009 
- Integratie van Nederlandse politie in wijken, netwerken en lokaal bestuur, 2009 
- Lokale en regionale inbedding van veiligheidshuizen, 2009 
- Aanpakken van overlast, 2010 
- Herstelrechtelijke politiezorg, 2010 
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