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Inleiding 
 
Zeer recent hebben Van Der Knaap, Nijssen en Bogaerts (2006) een researchsynthese verricht van wetenschappelijke studies naar 
de effecten van maatregelen ter preventie van geweld in het publieke en semi-publieke domein. Van hun bevindingen werd verslag 
gedaan in het rapport ‘Geweld verslagen (2006)?’. Naast een overzicht van effectief gebleken preventieprogramma’s, biedt het rapport 
aan de hand van het CMO-model van Pawson & Tilley (1997) inzichten in de mechanismen die aan hun werkzaamheid ten grondslag 
liggen en onder welke omstandigheden de gebleken resultaten zijn gerealiseerd. Het rapport biedt handvatten voor bestuurders en 
beleidsmedewerkers bij de aanpak van geweld.  
Preventieprogramma’s waarvan nog geen empirische resultaten bekend waren zijn niet in het rapport opgenomen. Hierdoor is een 
aantal projecten afgevallen, die ondanks deze tekortkomingen mogelijk veelbelovend zijn voor de praktijk.  
In dit factsheet zal een aantal van deze projecten worden besproken. Voorts zullen enkele projecten worden beschreven die tijdens de 
eerste studie niet konden worden beoordeeld vanwege het ontbreken van voldoende relevante informatie. De nadruk zal liggen op de 
mechanismen op basis waarvan hun werkzaamheid kan worden verondersteld. Evenals in het rapport ‘Geweld verslagen?’, wordt 
enerzijds een onderscheid gemaakt tussen persoonsgerichte en contextgerichte preventie en anderzijds tussen primaire en 
secundaire preventie. Middels persoonsgerichte preventie wordt getracht de persoon van de potentiële dader rechtstreeks te 
beïnvloeden. Van contextgerichte preventie wordt gesproken, indien een preventiemaatregel via een ingreep of ingrepen in de 
delictsituatie delicten tracht te voorkomen. Ook slachtoffergerichte preventie valt hieronder. Primaire preventie betreft het voorkomen 
van nieuwe gevallen van geweld in de algemene populatie. Secundaire preventie is het voorkomen van geweld onder personen, die 
een verhoogd risico lopen (Polder & Van Vlaardingen, 1992; Van Dijk en De Waard, 1991). Preventieprogramma’s betreffen vaak 
verschillende vormen van preventie. 
 
Methode van onderzoek  
 
In het kader van het rapport ‘Geweld verslagen?’ zijn door middel van een researchsynthese, 454 mogelijk relevante evaluatiestudies 
geselecteerd. De belangrijkste inclusiecriteria betroffen:  

- studies dienden betrekking te hebben op de evaluatie van de effectiviteit van preventiemaatregelen. 
- één van de uitkomstmaten diende geweld te zijn. ‘Geweld’ werd beschouwd als ‘Het welbewust gebruiken van fysieke kracht 

of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een ander persoon of een groep personen, wat resulteert of 
waarschijnlijk zal resulteren in letsel, de dood of psychische schade.’ 

- de preventiemaatregelen dienden zich te richten op de preventie van geweld in de publieke en semi-publieke ruimte. 
- een studie diende empirische resultaten te verstrekken. Tevens dienden zij ten behoeve van de verslaglegging te zijn 

geclassificeerd op basis van de Maryland Scientific Methods Scale (SMS). Dit is een vijfpuntsschaal die toelaat om een 
uitspraak te doen over de methodologische kwaliteit met betrekking tot de interne validiteit van effectevaluaties (Farrington et 
al., 2002). 

 
De externe validiteit werd beoordeeld aan de hand van het CMO-model van Pawson en Tilley (1997). Dit model gaat uit van de 
gedachte dat voornamelijk het onderliggende mechanisme (de ‘M’ uit het model) verantwoordelijk is voor de werkzaamheid van een 
interventie. De werkzaamheid wordt hiernaast beïnvloed door de context waarin de interventie plaatsvindt (de ‘C’ uit het model). De ‘O’ 
uit het model betreft alle mogelijke, zowel bedoelde als onbedoelde, outcomes van de interventie als gevolg van de interactie tussen 
het onderliggende mechanisme van de interventie en de context waarin die wordt ingezet. 
Evaluaties van interventies die waren uitgevoerd in contexten die zonder meer onvergelijkbaar waren met de Nederlandse situatie, 
werden buiten beschouwing gelaten.  
Uiteindelijk zijn 48 studies in het rapport opgenomen. Driehonderd tweeënveertig studies voldeden niet aan de inclusiecriteria, terwijl 
64 studies vanwege gebrek aan voldoende informatie niet konden worden beoordeeld. Met ‘gebrek aan voldoende informatie’ wordt 
bedoeld, dat in het geheel geen informatie beschikbaar was – bijvoorbeeld omdat de betreffende publicatie niet (tijdig) kon worden 
geraadpleegd – , dan wel de geraadpleegde literatuurbron te weinig informatie bevatte om tot een betrouwbare beoordeling te kunnen 
komen. De 48 geraadpleegde publicaties hadden betrekking op 36 verschillende interventies. Aan de hand van de voor handen zijnde 
informatie werd elke preventiemaatregel gekwalificeerd als: 1) effectief, 2) mogelijk effectief, 3) mogelijk niet effectief en 4) niet 
effectief. 
Met uitzondering van de studies die in het rapport zijn opgenomen, zijn alle studies die bij de eerste studie niet zijn geselecteerd 
nogmaals bestudeerd.   
Teneinde voor selectie in aanmerking te komen werden gedeeltelijk dezelfde inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd als tijdens de 
aanvankelijke selectie.  

• Ten eerste moest sprake zijn van een interventie, die gericht was op de preventie van geweld.  

• Ten tweede diende de interventiemaatregel plaats te vinden in het publieke of semi-publieke domein.  

• Ten derde moest een voldoende theoretische onderbouwing kunnen worden verondersteld op basis waarvan de 
preventiemaatregel als “veelbelovend” voor de praktijk kon worden aangemerkt.  
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Dit betekende dat op basis van de beschikbare informatie een betrouwbare uitspraak over de mogelijke werkzame mechanismen van 
de preventiemaatregel moest kunnen worden gedaan. Een literatuurbron werd alleen geselecteerd, wanneer daarover éénduidigheid 
bestond tussen de auteurs van dit factsheet. Teneinde alsnog de 64 studies te kunnen beoordelen, die in het kader van het rapport 
‘Geweld verslagen?’ door een gebrek aan voldoende informatie niet konden worden beoordeeld, werden de wetenschappelijke 
bestanden ‘Web of Science’, ‘Social Science Citation Index’, ‘PsychINFO’, ‘Nederlandse Centrale Catalogus (NCC)’, ‘PubMed’ en 
‘Science Direct’ geraadpleegd. Hiernaast is via internetzoekmachine ‘Google’ gezocht in een aantal niet-wetenschappelijke bestanden. 
Om tot een werkbare afbakening te komen werden alleen publicaties bestudeerd, die konden worden geraadpleegd via de officiële 
internetpagina’s van de ministeries van justitie van Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en 
Australië alsmede andere overheidsinstellingen die in die landen belast zijn met de preventie van geweld. Tenslotte zijn de 
internetpagina’s van de Europese Unie en de Raad van Europa geraadpleegd. In al deze bestanden is gezocht op (diverse 
combinaties van) de volgende termen: viol*, aggress*, prevent*, intervent*, safe*, pub*, work*, neigh*, commun*, urban*, traffic*, 
transp*, street*, sport*, suppor*, football*, vandal*, hooligan*, night* en bar*.  
 
Projectbeschrijvingen 
 
De literatuurselectie heeft 12 preventieprogramma’s opgeleverd, die als ‘veelbelovend’ voor de praktijk kunnen worden aangemerkt, te 
weten: Moral reasoning development intervention; Life Skills Training; Het Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems project 
(STAD project); Parent Training With Young Noncompliant Children; Assaulted Staff Action Program (ASAP); Safer at work; Sexual 
Assault Risk Reduction Program; The Multisite Violence Prevention Project; Peer, Community Leader Education to Prevent Youth 
Violence; Weed and Seed; Het supportersproject Groningen en The Tackling Alcohol-related Street Crime (TASC) project. 
 
Aan de hand van het in de inleiding genoemde onderscheid tussen enerzijds persoonsgerichte en contextgerichte en anderzijds 
primaire en secundaire preventiemaatregelen, volgt hieronder een bespreking van de mechanismen die aan de verschillende 
programma’s ten grondslag liggen alsmede de context waarin zij worden/zijn uitgevoerd. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de inhoud 
van de programma’s niet zal worden besproken. De lezer kan hiervoor de formulieren raadplegen, die als bijlagen bij dit factsheet zijn 
gevoegd.  
 
Persoonsgerichte, primaire preventie 
 
Moral reasoning development intervention en Life Skills Training betreffen persoonsgerichte, primaire preventieprogramma’s. De 
volgende werkzame mechanismen zouden aan deze programma’s ten grondslag kunnen liggen: 

- verbetering moral reasoning skills onder adolescenten 
- vergroting empathisch vermogen 
- extra aandacht 
- sociale controle door groepsgenoten 
- groepleiders als rolmodellen 
- verbetering sociale vaardigheden/competenties 

 

Scholen vormden de context waarbinnen de programma’s zijn uitgevoerd. 
 
Tabel 1 
 

Veronderstelde mechanismen                         Nr. Auteurs Aantal 
publicaties 

Programma 

Auteurs Samenvatters 

Context(en) 

1 Arbuthnot, J., & 
Gordon, D. A. 
(1986). 

1 Moral reasoning 
development 
intervention 

Uitgaande van de cognitieve-
ontwikkelingstheorie moet de 
werking van het programma 
worden toegeschreven aan de 
verbetering van moral reasoning 
skills onder adolescenten en de 
vergroting van hun empathisch 
vermogen.  

- extra aandacht voor 
leerlingen  

- sociale controle door 
groepsgenoten  

- groepsleiders als 
rolmodellen  

- verbetering van sociale 
vaardigheden/ 
competenties 

school 

2 Griffin, K.W., 
Botvin, G.J., & 
Nichols, T.R. 
(2004) 

1 Life Skills Training Verschillende vormen van 
probleemgedrag kunnen worden 
voorkomen door de verbetering 
van sociale 
vaardigheden/competenties. 

Ook geweld kan worden 
voorkomen en opgelost door 
op sociaal adequate wijze met 
anderen om te gaan.  

school 

 
Contextgerichte, primaire preventie 
 
Het STAD project betreft het enige geselecteerde contextgerichte, primaire preventieprogramma. Aan dit programma zouden de 
volgende werkzame mechanismen ten grondslag kunnen liggen: 
- de verplichting voor personeelsleden van restaurants tot het volgen van trainingen 
- handhaving van wetgeving 
- nauwe en intensieve samenwerking tussen diverse actoren uit de publieke en private sector 
- tijdige herkenning van intoxicatie door personeelsleden onder bezoekers 
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- adequate reacties van personeelsleden in conflictsituaties 
- naleving regelgeving met betrekking tot alcoholgebruik door restaurants, doordat zij zich bewust zijn van een dreigende sanctie 
 
Restaurants vormden de context waarbinnen het programma is uitgevoerd. 
 
Tabel 2
 

Veronderstelde mechanismen Nr. Auteurs Aantal 
publicaties 

Programma 

Auteurs  Samenvatters 

Context(en) 

3 Wallin, E., 
Norström, T., & 
Andréasson 
(2003). 

1 Stockholm Prevents 
Alcohol and Drug 
Problems project 
(STAD project) 
 

Het programma is gebaseerd op 
de verplichting voor 
personeelsleden tot het volgen 
van trainingen en handhaving 
van wetgeving. 
 

- nauwe en intensieve 
samenwerking tussen 
diverse actoren uit de 
publieke en private sector, 
waardoor efficiënt kan 
worden ingesprongen op 
actuele problemen  

- tijdige herkenning van 
intoxicatie onder 
bezoekers door 
personeelsleden 

- adequate reacties van 
personeelsleden in 
conflictsituaties  

- naleving regelgeving met 
betrekking tot 
alcoholgebruik door 
restaurants, doordat zij 
zich bewust zijn van een 
dreigende sanctie  

restaurants 

 
Contextgerichte, secundaire preventie 
 
Parent Training With Young Noncompliant Children betreft het enige contextgerichte, secundaire preventieprogramma. Aan dit 
programma zouden de volgende werkzame mechanismen ten grondslag kunnen liggen: 

- gedragsverandering bij kinderen via ouders  
- het achterwege blijven van negatieve gedragingen op basis van operante leerprincipes 
- een goede ouder-kindrelatie als protectieve factor voor het ontwikkelen van afwijkend – bijvoorbeeld gewelddadig – gedrag 
 

Bijeenkomsten in een klinische setting vormden de context waarbinnen het programma is uitgevoerd. 
 
Tabel 3 
 

Veronderstelde mechanismen Nr. Auteurs Aantal 
publicaties 

Programma 

Auteurs                                        Samenvatters 

Context(en) 

4 Long, P., 
Forehand, R., 
Wierson, M., & 
Morgan, A. (1994). 

1 Parent Training With 
Young Noncompliant 
Children  
 

Het programma is gebaseerd op 
de gedachte dat 
gedragsverandering bij  
kinderen via de ouders dient 
plaats te vinden. 

- het achterwege blijven 
van negatieve 
gedragingen op basis van 
operante leerprincipes 

- een goede ouder-
kindrelatie als protectieve 
factor voor het 
ontwikkelen van afwijkend 
– bijvoorbeeld 
gewelddadig – gedrag 

in een klinische setting 
tijdens bijeenkomsten 
verzorgd door 
professionele 
hulpverleners  

 
Contextgerichte, primaire en secundaire preventie 
 
ASAP, Safer at work en Sexual Assault Risk Reduction Program, betreffen contextgerichte, primaire en secundaire 
preventieprogramma’s. Aan deze programma’s liggen onder meer de volgende werkzame mechanismen ten grondslag: 

- training in tijdige herkenning van verbale en non-verbale signalen van dreigend geweld 
- verbetering adequate probleemoplossingstrategieën 
- zichtbare attitudeverandering in potentiële geweldsituaties (toename zelfverzekerdheid en afname angstgevoelens) 
- de zichtbare aanwezigheid van een eerstelijnshulpverlener nadat een geweldsincident heeft plaatsgevonden  
- het creëren van een veilige werkomgeving, onder meer door beleidsveranderingen, het opstellen van handleidingen en 

aanpassingen van werkplekken 
- gedragsverandering door observatie en imitatie (sociale leertheorie) 
- bevordering ‘central route processing’ (manier van informatieverwerking die intensief nadenken vergt) door 

groepsdiscussies, rollenspellen e.d. (elaboration likelihood model) 
- de waarschijnlijkheid dat een individu actie onderneemt in een situatie waarin geweld dreigt betreft een functie van de 

interactie tussen de waargenomen eigen kwetsbaarheid, de ervaren ernst van de dreiging en de overtuiging van het individu 
dat hij/zij het dreigende gevaar het hoofd kan bieden (health belief model) 
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Psychiatrische ziekenhuizen en andere instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg vormden de context waarbinnen ASAP is 
uitgevoerd. Mogelijk kan het programma ook worden uitgevoerd in andere werkomgevingen zoals scholen, universiteiten, winkels, 
hotels, en banken. Ook Safer at work lijkt vooralsnog geschikt te zijn voor diverse settings. Het Sexual Assault Risk programma is 
uitgevoerd op een universiteit.
 
Tabel 4 
 

Veronderstelde mechanismen Nr. Auteurs Aantal 
publicaties 

Programma’s 

Auteurs                                        Samenvatters 

Context(en) 

5 Flannery, R.B. 
(2000). 

1 Assaulted Staff Action 
Program (ASAP) 
 

Het programma zou als een 
soort 
risicomanagementstrategie 
kunnen worden beschouwd en 
wel om de volgende redenen: 
- Werknemers worden na 

verloop van tijd alerter op 
signalen die duiden op 
controleverlies bij de 
latere geweldpleger; 
hierdoor vinden minder 
aanvallen plaats.  

- Door de zichtbare, 
onmiddellijke 
aanwezigheid van een 
eerstelijnshulpverle-ner 
wordt naar buiten 
uitgestraald dat geweld 
niet geaccepteerd wordt. 

- De ondersteuning die 
wordt geboden aan 
werknemers leidt mogelijk 
tot betere 
probleemoplossing-
strategieën en 
angstreductie.  

- Vanwege de 
angstreductie kan 
vermijdingsgedrag onder 
werknemers met PTSS 
worden teruggedrongen, 
met als gevolg een kleiner 
risico op blootstelling aan 
geweld. 

- Het programma leidt ertoe 
dat dreigend geweld tijdig 
wordt onderkend (e.g., 
non-verbale signalen). 

- De aanwezigheid van 
ASAP-teams en andere 
getroffen maatregelen 
leiden tot een 
attitudeverandering 
(toename 
zelfverzekerdheid en 
afname angstgevoelens). 

- Deze zichtbare 
attitudeverandering heeft 
een preventieve werking 
ten aanzien van het 
plegen van geweld. 

- psychiatrische 
ziekenhuizen 
en andere 
instellingen 
voor de 
geestelijke 
gezondheids-
zorg 

- mogelijk andere 
settings zoals 
scholen, 
universiteiten, 
winkels, hotels 
en banken 

6 Grenyer, B. F. S. 
et al. (2004) 

1 Safer at work Het programma gaat uit van de 
gedachte dat gepast reageren 
op geweld en agressie 
meervoudige strategieën vergt, 
waaronder het creëren van een 
veilige werkomgeving, onder 
meer door 
beleidsveranderingen, het 
opstellen van handleidingen en 
aanpassingen van werkplekken. 

- Werknemers zijn door 
training sneller in staat om 
geweldssituaties te 
voorkomen, doordat zij 
kennis verkrijgen van de 
kenmerken van een 
potentieel gevaarlijke 
situatie.  

- Indien conflictsituaties 
zich desondanks 
voordoen, zijn zij in staat 
die snel en efficiënt op te 
lossen door gebruik te 
maken van adequate 
conflict- 

- hanteringstrategieën  
- Doordat het programma 

managers voorziet van 
informatie over het 
creëren van een veilige 
werkomgeving, zal 
geweld tegenover 
werknemers minder 
frequent plaatsvinden. 

pilots onder 
professionals 
werkzaam binnen 
uiteenlopende 
werkvelden op het 
terrein van de zorg 
 
 

7 Gidycz, C.A. et al. 
(2001) 

1 Sexual Assault Risk 
Reduction Program 

Het programma gaat in de 
eerste plaats uit van de sociale 
leertheorie door 
gedragsverandering te 
bewerkstelligen via observatie 
(video’s) en imitatie 
(rollenspellen).  
Voorts is het programma 
gebaseerd op het elaboration 
likelihood model, dat ervan 
uitgaat dat informatieverwerking 

De samenvatters sluiten zich 
aan bij de door de auteurs 
veronderstelde werkzame 
mechanismen.  

universiteit 
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op een efficiëntere manier 
geschiedt, indien gebruik wordt 
maakt van ‘central route 
processing’ (manier van 
informatieverwerking die 
intensief nadenken vergt). Via 
groepsdiscussies tracht het 
programma deze manier van 
informatieverwerking te 
bevorderen.  
Tenslotte zijn de verschillende 
interventies gebaseerd op het 
health belief model, dat ervan 
uitgaat dat de waarschijnlijkheid 
dat een individu actie 
onderneemt in een situatie 
waarin geweld dreigt een functie 
betreft van de interactie tussen 
de waargenomen eigen 
kwetsbaarheid, de ervaren ernst 
van de dreiging en de 
overtuiging van het individu dat 
hij/zij het dreigende gevaar het 
hoofd kan bieden.  
 

 
Persoons- en contextgerichte, primaire preventie 
 
The Multisite Violence Prevention Project en Peer and Community Leader Education to Prevent Youth Violence betreffen  persoons- 
en contextgerichte primaire preventieprogramma’s. Aan deze programma’s zouden onder meer de volgende werkzame mechanismen 
ten grondslag kunnen liggen:  

- beïnvloeding van verschillende ontwikkelingsniveaus van het kind (sociaal-ecologisch model) 
- kinderen alternatieve probleemoplossingsstrategieën aanleren 
- aandachtvergroting onder leraren voor agressie  
- het creëren van een agressievrije lesomgeving door leraren 
- conflictoplossing door leraren 
- leraren als rolmodel voor kinderen, wiens ouders zelf geen gepaste conflictoplossingsvaardigheden vertonen 
- het bijbrengen van adequate opvoedings-/ouderschapspraktijken 
- gedragsverandering via gerespecteerde figuren 
- focus op leeftijdsgroep waarbinnen gewelddadig gedrag zich voor het eerst voordoet 
 

De programma’s zijn uitgevoerd op scholen, in gezinnen en risicobuurten. 
 

Tabel 5 
 

Veronderstelde mechanismen               Nr. Auteurs Aantal 
publicaties 

Programma 

Auteurs Samenvatters 

Context(en) 

8 * Horne, A.M. 
(2004). 
* Henry, D.B., & 
Farrell, A.D. 
(2004). 
* Meyer, A.L., 
Allison, K.W., 
Reese, L.E., & 
Gay, F.N. (2004). 
* Orpinas, P., & 
Horne, A.M. 
(2004). 
* Smith, E. P. et  
al. (2004). 
Miller-Johnsson, 
*S., Sullivan, T.N., 
& Simon, T.R. 
(2004). 

6 The Multisite Violence 
Prevention Project 
 

Het programma gaat uit van het 
sociaal-ecologische model door 
gedragsverandering te 
realiseren middels beïnvloeding 
van verschillende 
omgevingsniveaus van het kind. 
Het programma tracht geweld te 
voorkomen door interventies te 
plegen op het niveau van 
leerlingen, leraren en gezinnen;  
- Leerlingen worden 

alternatieve 
probleemoplossings-
strategieën aangeboden, 
zodat zij minder frequent 
geweld hanteren als 
conflictbeheersingsstrategie. 

- Leraren worden geleerd 
aandacht te hebben voor 
agressie, hoe zij een 
agressievrije lesomgeving 
kunnen creëren en 
conflictsituaties kunnen 
oplossen, opdat zich minder 
gewelddadige incidenten 
zullen voordoen.  

- Ouders worden onder meer 
adequate opvoedings-
/ouderschapspraktijken 

Beïnvloeding van kinderen vindt 
in belangrijke mate plaats via 
betekenisvolle figuren. De 
interventie tracht dit te 
bewerkstelligen door ouders 
adequate opvoedingspraktijken 
aan te leren en leraren 
vaardigheden eigen te maken 
teneinde een agressievrije 
lesomgeving te creëren. 
Hiernaast fungeren leraren 
als rolmodel voor kinderen, 
wiens ouders zelf geen gepaste 
conflictoplossingsvaardigheden 
vertonen.  

school en gezin 
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aangeboden teneinde 
antisociaal en gewelddadig 
gedrag in de toekomst te 
voorkomen. 

9 Wiist, W. H., 
Jackson, R. H., & 
Jackson, K. W. 
(1996). 

1 Peer and Community 
Leader Education to 
Prevent Youth 
Violence 
 

Het programma is gebaseerd op 
beginselen van de sociale 
netwerktheorie en de sociale 
leertheorie door 
gedragsverandering te initiëren 
via adolescenten en 
volwassenen, die door anderen 
als ‘peer leaders’ of ‘community 
leaders’ worden beschouwd; 
gedragsverandering vindt plaats 
door observatie en imitatie van 
het gedrag van gerespecteerde 
figuren. 

Het project is gericht op 
jongeren in de leeftijd waar zich 
delinquent gedrag vaak voor het 
eerst voor doet. 

scholen en 
omliggende buurten  

 
Persoons- en contextgerichte, secundaire preventie 
 
Weed and Seed betreft het enige persoons- en contextgerichte secundaire preventieprogramma. Aan dit programma liggen de 
volgende werkzame mechanismen ten grondslag: 

- de bevordering van een veiligere leefomgeving door beslissingen ten aanzien van strafrechtelijke vervolging en 
schoonmaakacties in risicobuurten  

- het aanbieden van een alternatieve (vrije) tijdsbesteding en educatieve ondersteuning aan jongeren 
- het creëren van een veiligere thuisomgeving via gezinsondersteunende diensten 
- het vergroten van een saamhorigheidsgevoel onder bewoners van probleembuurten door gemeenschapsbevorderende 

activiteiten 
- bevordering van de economische ontwikkeling van buurten en werkgelegenheid 

 
Het programma is bedoeld voor buurten die als risico-omgevingen kunnen worden geclassificeerd en geïnteresseerd zijn in deelname. 
 
Tabel 6 
 

Verondertelde mechanismen Nr. Auteurs Aantal 
publicaties 

Programma 

Auteurs                                        Samenvatters 

Context(en) 

10 Gonzales, A. R., 
Schofield, R. B., & 
Hernandes, N. 
(2005). 

1 Weed and Seed Het programma gaat uit van een 
tweeledige benadering: 
1. ‘Weeding’ : Verschillende 

overheids- en 
buurtinstanties 
collaboreren in het 
‘weeding out’ van 
criminelen die betrokken 
zijn bij geweld en drugs 
misbruik. 

2. ‘Seeding’ betreft pogingen 
van sociaal-
maatschappelijke 
diensten om criminaliteit 
te voorkomen 
(bijvoorbeeld: naschoolse 
activiteiten, cursussen 
voor analfabeten e.d.). 

 
Het succes van het programma 
is afhankelijk van buurtgericht 
politiewerk: 
- Politieagenten verkrijgen 

nuttige informatie van 
buurtbewoners over 
criminelen  

- Politieagenten 
verschaffen informatie 
over buurtrevitalisatie en 
“seeding resources”. 

 

- Beslissingen ten aanzien 
van de strafrechtelijke 
vervolging en 
schoonmaakacties in 
risicobuurten dragen bij 
aan een veiligere 
leefomgeving.  

- Geweldspreventie vindt 
plaats door jongeren een 
alternatieve (vrije) 
tijdsbesteding en 
educatieve ondersteuning 
aan te bieden alsmede 
hen voor te bereiden op 
de arbeidsmarkt. 

- Gezinsondersteunende 
diensten dragen bij aan 
een veiligere 
thuisomgeving (een 
protectieve factor voor het 
ervaren en plegen van 
geweld). 

- Gemeenschaps-
bevorderende activiteiten 
vergroten het 
saamhorigheidsgevoel 
onder bewoners van 
probleembuurten, 
hetgeen de bereidheid tot 
de gezamenlijke aanpak 
van problemen, zoals 
geweld, stimuleert. 

- Criminaliteit – waaronder 
geweldpleging – zou 
kunnen worden 
voorkomen doordat het 
programma tegelijk de 
economische ontwikkeling 
van de buurt en 
werkgelegenheid 
bevordert. 

buurten die als risico-
omgevingen worden 
geclassificeerd en 
belangstelling hebben 
voor het programma 
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Persoons- en contextgerichte, primaire en secundaire preventie 
 
Het supportersproject Groningen en The Tackling Alcohol-related Street Crime (TASC) project betreffen persoons- en contextgerichte, 
primaire en secundaire preventieprogramma’s. Aan deze programma’s zouden de volgende werkzame mechanismen ten grondslag 
kunnen liggen: 

- het inzetten van ex-hooligans als rolmodellen  
- een gezamenlijke aanpak van geweld door publieke en private partijen 
- vergroting zelfinzicht door cognitieve gedragsinterventies 
- het herkennen van cognities die aan gewelddadig gedrag voorafgaan 
- het trainen van barpersoneel in het herkennen en voorkomen van geweldssituaties  
- gebruikmaking van diverse media, opdat kinderen met uiteenlopende informatieverwerkingsstrategieën kunnen worden 

bereikt 
 
Het supportersproject Groningen is uitgevoerd tijdens voetbalwedstrijden en andere bijeenkomsten van supporters. Het TASC project 
vond plaats in uitgaanscentra en andere locaties waar veel horecagelegenheden gevestigd zijn.
 
Tabel 7 
 

Veronderstelde mechanismen Nr. Auteurs Aantal 
publicaties 

Programma’s 

Auteurs                                        Samenvatters 

Context(en) 

11 Bieleman, B., De 
Jong, A, Naayer, 
H., & Nijboer, J. A. 
(2004) 

1 Supportersproject 
Groningen 
 

De geraadpleegde bron noemt 
geen mogelijke werkzame 
mechanismen.  

Ex-hooligans fungeren als 
rolmodellen (vgl. sociale 
leertheorie).  

voetbalwedstrijden en 
andere bijeenkomsten 
van supporters 

12 Maguire, M., 
Nettleton, H., Rix, 
A., & Raybauld, S. 
(2003). 

1 The Tackling Alcohol-
related Street Crime 
(TASC) project 
 

Gebaseerd op eerder verricht 
wetenschappelijk onderzoek 
gaat het programma ervan uit 
dat gewelddadig gedrag en 
overlast in verband met 
alcoholgebruik terug te voeren 
vallen op factoren zoals slecht 
management, een 
gebrekkige infrastructuur, 
inadequate personeelsselectie, 
gebrek aan registratie of training 
van uitsmijters en de  
plotselinge samenkomst van 
mensen op locaties zoals 
taxistandplaatsen. Door hier 
verbetering in aan te brengen 
wordt alcoholgerelateerd geweld 
voorkomen/gereduceerd. 

Doordat zowel publieke (e.g., 
openbaar bestuur, politie, 
scholen etc.) als private partijen 
(eigenaren van 
horecagelegenheden) 
deelnemen, kunnen 
verschillende soorten 
maatregelen (e.g., intensivering 
politiecontroles, training 
barpersoneel, 
onderwijsprogramma’s) op 
verschillende niveaus (e.g., 
uitgaansbuurten, scholen) 
worden getroffen teneinde 
alcoholgerelateerd geweld te 
voorkomen/reduceren.  
Voor wat betreft de afzonderlijke 
programmaonderdelen kan nog 
het volgende worden 
verondersteld: 
- De cognitieve 

gedragsinterventie maakt 
gebruik van de personal 
scientist benadering, die 
ervan uitgaat dat een 
verhoogd zelfinzicht een 
belangrijke antecedent 
van gedragsverandering 
betreft. Dit 
programmaonderdeel 
leert individuen cognities 
te herkennen die aan 
gewelddadig gedrag 
voorafgaan. 

- De trainingsinterventie 
stelt barpersoneel in staat 
om tijdig situaties die 
kunnen escaleren in 
geweld te herkennen. 

- De educatieve interventie 
maakt gebruik van diverse 
media, waardoor kinderen 
met verschillende 
informatieverwerkings-
strategieën tegelijk 
kunnen worden bereikt. 

uitgaanscentra en 
andere locaties waar 
veel 
horecagelegenheden 
gevestigd zijn 
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Conclusie en discussie 
 
De doelstelling van het onderhavige onderzoek was het beschrijven van preventieprojecten waarvan nog geen empirische resultaten 
bekend waren of geen empirisch bewijs voor handen was, maar die desondanks veelbelovend zijn voor de praktijk. De studie 
beoogde een aanvulling te vormen op het rapport ‘Geweld verslagen?’, dat alleen geëvalueerde preventiemaatregelen bevatte.  
 
Evenals in het rapport ‘Geweld verslagen?’ werd enerzijds een onderscheid gemaakt tussen persoons- en contextgerichte 
preventiemaatregelen en anderzijds tussen primaire en secundaire preventiemaatregelen.  
 
In totaal heeft de literatuurselectie 12 projecten opgeleverd, die als ‘veelbelovend’ voor de praktijk kunnen worden aangemerkt.  
 
Life Skills Training en Moral Reasoning Development Intervention betreffen persoonsgerichte, primaire preventiemaatregelen. In 
beide gevallen wordt onder meer gebruik gemaakt van het aanleren van (sociale) vaardigheden als instrument om geweld te 
voorkomen. In het rapport ‘Geweld verslagen?’ werd al opgemerkt dat het aanleren van nieuwe vaardigheden of nieuw gedrag 
‘mogelijk effectief’ is in de preventie van geweld.  
 
Het STAD project betreft een contextgerichte, primaire preventiemaatregel, die uitgaat van een “multicomponent” benadering. Een 
belangrijk onderdeel van het programma is het verplicht volgen van trainingen door personeelsleden van restaurants. Met name het 
verplichte karakter van de trainingen zou ten grondslag liggen aan de werking van de interventie. Getraind personeel is eerder in staat 
potentiële geweldsituaties te herkennen en adequaat te reageren op gewelddadige gedragingen van klanten. In het rapport ‘Geweld 
verslagen?’ zijn soortgelijke interventies als ‘mogelijk effectief’ bestempeld.  
 
Parent Training With Young Noncompliant Children betreft een contextgerichte, secundaire preventiemaatregel, die gebruik maakt 
van elementen uit het operante leermodel. Door ongehoorzame kinderen door middel van beloning en bestraffing al op jonge leeftijd 
aan te leren welke vormen van gedrag gewenst of ongewenst zijn, zouden negatieve gedragingen op oudere leeftijd, zoals 
gebruikmaking van geweld, kunnen worden voorkomen. Aan geen van de preventiemaatregelen in het rapport ‘Geweld verslagen’ ligt 
dit mechanisme ten grondslag. 
 
Safer at Work, ASAP en Sexual Assault Risk Reduction Program zijn contextgerichte, primaire en secundaire preventiemaatregelen. 
Safer at work maakt evenals het STAD project gebruik van trainingen van personeel, zij het dat in dit geval primair het voorkomen van 
geweld gepleegd jegens henzelf centraal staat. ASAP betreft vrijwillige crisishulpverlening door werknemers aan slachtoffers die het 
slachtoffer van geweld zijn geworden. Tevens zou hiervan een preventieve werking uitgaan. In beide gevallen zou onder meer de 
snellere herkenning van potentiële geweldssituaties en het vermogen om daarop adequaat te reageren kunnen leiden tot een afname 
van geweld (vgl. STAD project).  
 
Sexual Assault Risk Reduction Program is gedeeltelijk gebaseerd op de sociale leertheorie; onder meer door rollenspellen wordt 
jonge vrouwen aangeleerd zich zodanig te gedragen dat de kans op de verwezenlijking van het risico om slachtoffer van seksueel 
geweld te worden afneemt. Afgaande op het rapport ‘Geweld verslagen?’ zou een interventie die hiervan uitgaat als ‘mogelijk effectief’ 
kunnen worden bestempeld.  
 
Peer and Community Leader Education to Prevent Youth Violence en The Multisite Violence Prevention Project betreffen persoons- 
en contextgerichte, primaire preventiemaatregelen. Peer and Community Leader Education to Prevent Youth Violence gaat uit van de 
sociale leertheorie (vgl. Sexual Assault Risk Reduction Program) en de sociale netwerktheorie door gedragsverandering van 
individuen of groepen mensen te initiëren via belangrijke figuren in hun directe sociale omgeving. Aan geen van de preventie-
maatregelen in het rapport ‘Geweld verslagen’ ligt dit mechanisme primair ten grondslag.  
The Multisite Violence Prevention Project berust op het sociaal-ecologische model, dat ervan uitgaat dat meerdere factoren in 
interactie met elkaar bepalend zijn voor het risico op geweld of de bescherming daarvan. Wat betreft het onderdeel leerlingen, bouwt 
het voort op de inhoud van het programma Responding in Peaceful and Positive Ways (RIPP) door alternatieve 
probleemoplossingsvaardigheden bij te brengen (zie formulieren). RIPP wordt in het rapport ‘Geweld verslagen?’ als ‘effectief’ wordt 
aangemerkt. 
 
Weed and Seed betreft een persoons- en contextgerichte, primaire preventiemaatregel en gaat uit van geweldspreventie door 
samenwerking tussen verschillende overheids- en buurtinstanties bij de ‘weeding out’ van gewelddadige criminelen in combinatie met 
pogingen van sociaal-maatschappelijke diensten om criminaliteit te voorkomen (‘Seeding’). In het bijzonder het tweeledige karakter 
van dit programma zou verantwoordelijk zijn voor een afname van geweld. Geen van de programma’s opgenomen in het rapport 
‘Geweld verslagen’? is gebaseerd op deze benadering. 
 
Het supportersproject Groningen en The Tackling Alcohol-related Street Crime (TASC) project, betreffen persoons- en 
contextgerichte, primaire en secundaire preventie. Het supportersproject Groningen gaat uit van de gedachte dat ex-hooligans 
kunnen functioneren als rolmodellen voor (potentieel) gewelddadige voetbalsupporters (vgl. sociale leertheorie). Het TASC project 
betreft een integrale aanpak van geweld door tegelijkertijd publieke en private partijen te betrekken bij de preventie van geweld. De 
uiteenlopende en veelzijdige aanpak van dit programma berust op verschillende van de hiervoor genoemde mechanismen; door 
overleg tussen politie en eigenaren van horecagelegenheden, het aanleren van (sociale) vaardigheden, onder meer door 
gebruikmaking van rollenspellen en het trainen van barpersoneel, wordt getracht geweld te voorkomen. 
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Problematisch in de onderhavige studie was de definiëring van het begrip ‘veelbelovend’. De kwalificatie ‘veelbelovend’ is afgeleid 
van de Engelse term ‘promising’, die in de criminologische literatuur als volgt wordt gedefinieerd:  
 
“These are programs for which the level of certainty from available evidence is too low to support generalizable conclusions, but for 
which there is some empirical basis for predicting that further research could support such conclusions. For the classification of 
"promising", one level 3 (minimum) study is required with significance tests showing effectiveness and the preponderance of evidence 
in support of the same conclusion.” (Sherman, Farrington, Welsh en MacKenzie, 2002). 
 
Echter, gelet op de doelstelling van het onderhavige onderzoek was deze definitie onbruikbaar; De kwalificatie ‘veelbelovend’ diende 
te worden gebaseerd op andere, ruimer geformuleerde criteria. Ongeacht de precieze formulering van deze criteria was op voorhand 
duidelijk dat de objectiviteit van de literatuurselectie door ruimere beoordelingscriteria in gedrang zou kunnen komen. De criteria die in 
deze studie zijn gehanteerd konden op twee manieren leiden tot een subjectieve literatuurselectie.  
In de eerste plaats konden de termen “voldoende theoretische onderbouwing” niet nader objectief worden gedefinieerd, waardoor een 
subjectieve invulling van deze begrippen onvermijdelijk was.  
In de tweede plaats hoefde een literatuurbron zelf niet te verwijzen naar een psychologische theorie als grondslag voor de 
werkzaamheid van een preventiemaatregel, zolang die op basis van de beschikbare informatie kon worden verondersteld. Of een 
dergelijke veronderstelling kon worden gemaakt, was dan ook ten dele afhankelijk van het voorstellingsvermogen van de 
onderzoekers. Het gevaar van een arbitraire literatuurselectie werd gedeeltelijk ondervangen door een literatuurbron alleen dan te 
selecteren, wanneer daarover éénduidigheid bestond tussen de drie auteurs van dit factsheet.  
 
Een probleem dat nauw samenhangt met een ruimere definiëring van het begrip ‘veelbelovend’ betreft de mate waarin de 
geselecteerde preventiemaatregel daadwerkelijk een aanwijzing vormt voor een succesvolle aanpak van geweld. Zelfs indien één of 
meer psychologische theorieën voor handen zijn op basis waarvan de werkzaamheid van de maatregel verondersteld zou kunnen 
worden, blijft uiterste voorzichtigheid geboden bij het doen van uitspraken over mogelijke effecten. Empirisch bewijs is èn blijft 
daarvoor de beste indicatie. 
 
Een laatste probleem betrof de van tevoren vastgestelde beperking in het gebruik van de internetzoekmachine ‘Google’. Omdat de 
zoektermen ‘violence prevention’ al 26,5 miljoen treffers opleveren, diende een hanteerbaar aantal internetpagina’s te worden 
afgesproken. Hierdoor kan niet worden uitgesloten dat door een intensievere zoektocht via de digitale snelweg meer voor de praktijk 
bruikbare projecten kunnen worden gevonden. 
 
Ondanks deze problemen bieden de hier gepresenteerde projecten in combinatie met het rapport ‘Geweld verslagen?’ een groot 
aantal elementen, die mogelijk bruikbaar zijn voor bestuurders en beleidsmakers bij de ontwikkeling van nieuwe projecten in het kader 
van de preventie van geweld. Gelet op de bevindingen van beide studies lijkt de preventie van geweld door de gezamenlijke en 
gelijktijdige krachtenbundeling van publieke en private actoren de meeste vruchten af te werpen. Of dat daadwerkelijk het geval is, 
kan alleen blijken door een effectevaluatie van een methodologisch goed opgezet experiment, dat wil zeggen een experiment dat 
zowel een experimentele als controleconditie bevat en gebruik gemaakt van een voor- en nameting.  
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