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oorzaken. Daarmee kunnen de 
diverse veiligheidspartners een 
gefundeerd plan van aanpak tot 
stand brengen en uitvoeren. De 
veiligheidsproblematiek kan 
gedurende het jaar worden 
gemonitord, om te bezien of de 
aanpak voldoende effectief is. 
De Gebiedsscan levert dus 
geen uitgewerkte aanpak op, ze 
beoogt primair op hoofdlijnen 
de belangrijkste lokale 
veiligheids problematiek (tot op 
wijkniveau) te duiden en te 
agenderen. 

Lokaal instrument
De Gebiedsscan is bedoeld 
voor lokaal gebruik en dient 
daarop toegesneden te zijn. De 
Nationale Politie standaardi-
seert daarom wel definities en 
data, maar niet de manier 
waarop de scan wordt gebruikt. 
Er kunnen dus verschillen zijn in 
intensiteit en frequentie van de 
uitvoering. Sommige basis-
teams maken ieder jaar één 
scan via aparte sessies, andere 
teams laten in maandelijks 
werkoverleg de scangegevens 
de revue passeren en maken op 
basis daarvan periodiek een 
´veiligheidsplaatje´. Ook de 
voorbereidingen van de 
Gebiedsscan verschillen. 
Sommige basisteams bieden 
hún product aan de gemeenten 
aan, andere basisteams 

Compleet beeld
Daarmee geeft het een 
compleet beeld van wat er écht 
aan de hand is en wat de 
belangrijkste ontwikkelingen in 
de lokale veiligheidssituatie 
zijn. De Gebiedsscan is door de 
Nationale Politie aangewezen 
als hét instrument om de 
veilig heidssituatie in een 
gebied in beeld te brengen en 
als hulpmiddel voor de 
advisering van het bestuur. De 
scan is bedoeld als startpunt 
voor een integrale, probleem-
gerichte aanpak van de 
belangrijkste veiligheidsproble-
men door veiligheidspartners.

Belangrijkste lokale veilig-
heidsproblemen in beeld 
De Gebiedsscan geeft de 
veiligheidspartners van de 
politie specifieke informatie 
over de belangrijkste proble-
men en ontwikkelingen op het 
gebied van criminaliteit, 

overlast, daders en dadergroe-
pen zoals jeugdgroepen. De 
scan agendeert de onderwer-
pen die volgens de politie 
bijzondere aandacht verdienen. 
Veelal gaat het daarbij om 
structurele concentraties van 
overlast-  of criminaliteits-
problemen; zogenaamde ‘hot 
spots’, ‘hot crimes’, ‘hot 
disorders’, ‘hot shots’ en ‘hot 
groups’. 

De gebiedsscan is een 
methode om op lokaal 
niveau de belangrijkste 
ontwikkelingen op het 
gebied van criminaliteit en 
overlast in kaart te brengen 

Probleemgerichte aanpak 
Ná het maken van de scan 
kunnen de volgende stappen 
worden gezet: prioritering door 
het lokale gezag, (verdiepende) 
probleem analyse en bloot-
leggen van achterliggende 

De Gebiedsscan Criminaliteit en 
Overlast brengt in kaart waar, wat, 
wanneer gebeurt in een gemeente of 
deelgemeente. Het combineert  
kennis van meldingen en incidenten 
uit de politiesystemen met de straat-
kennis van de wijkagent. 
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en Overlast



betrekken in een eerder 
stadium gemeente en andere 
veiligheidspartners op 
onderdelen. De verschillen zijn 
gebaseerd op de werkafspra-
ken die lokaal met de 
gemeente(n) worden gemaakt. 
De Gebiedsscan wordt 
doorgaans besproken in de 
lokale driehoek.

De rapportage aan het lokaal 
bestuur bevat altijd een 
cijfermatig overzicht van de 
belangrijkste ontwikkelingen 
op het gebied van vermogens-
criminaliteit, geweld en 
overlast. Het overzicht bestrijkt 
een periode van vier jaar, zodat 
zichtbaar wordt of bepaalde 
vormen van criminaliteit 
structureel toe- of  afnemen.

De rapportage bevat ook:
•  mogelijke verklaringen voor 

deze toe- of afname (mede 
gebaseerd op informatie uit 
de bijeenkomsten met de 
basisteams / wijkagenten);

•  eventuele kennislacunes. 
Aangegeven wordt voor welke 
problemen aanvullende 
informatie of een verdiepende 
analyse nodig is;

•  De Gebiedsscan is een 
basisproduct. Als er op grond 
van de lokale situatie behoefte 
is, kan de scan worden 
uitgebreid met tussentijdse 

trendanalyses en diepte-
analyses door politie en 
partners op specifieke 
onderwerpen, bijvoorbeeld 
geweld. Daarmee wordt een 
vervolgstap gezet naar een 
probleemgerichte aanpak. Het 
SARA-model kan daarbij als 
leidraad dienen (zie  figuur).

Dadergerichte aanpak, 
jeugdgroepen en vaste 
klantenmethode
De Gebiedsscan benoemt ook 
relevante dader- en/of 
risicogroepen in relatie tot de 
beschreven (lokale) criminali-
teit en overlast. Het gaat om 
personen met veelvuldig 
politiecontact. Dat zijn 
allereerst specifieke dader-
groepen zoals veelplegers. Het 
gaat echter ook om personen 
die vaak in beeld zijn als 
slachtoffer van misdrijven. Een 
effectieve aanpak van criminali-
teit en overlast staat of valt bij 
de mate waarin bekend is welke 
(groepen) personen in een 
buurt of wijk de  meeste 
problemen veroorzaken, maar 

ook welke personen vaker 
slachtoffer zijn van dergelijke 
misdrijven. Het in beeld 
brengen en monitoren van 
problematische jeugdgroepen 
is een essentieel onderdeel 
van het lokale veiligheidsbe-
leid. In Nederland is de keuze 
gemaakt om problematische 
jeugdgroepen in iedere 
gemeente in kaart te brengen 
middels een groepsscan, een 
instrument waarmee de 
jeugdgroep (naar ernst) kan 
worden getypeerd op grond 
van allerlei kenmerken. Deze 
typering is gebaseerd op 
informatie in politiesystemen 
én ‘straatinformatie’ (kennis 
van personen die met de 
jongeren in aanraking komen, 
zoals gebieds agenten, 
jongerenwerkers en derge-
lijke).
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Het SARA-model


