Probleemgericht werken aan High Impact Crime
High Impact Crime (HIC) kan lokaal aangepakt worden door politie, gemeente en openbaar ministerie
(OM) in samenwerking met burgers en instellingen/bedrijven.
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heeft het gezag op terrein van openbare orde. Voor
toezicht en handhaving in de openbare ruimte heeft zij
BOA’s in dienst.
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houdt zich vooral bezig met strafrecht (repressie) maar
probeert ook de samenhang met preventie te zoeken
(taakstraffen of andere vormen van alternatieve
afhandeling)

BURGERS

zijn vaak slachtoffer van High Impact Crime. Lokaal
kunnen specifieke groepen (zoals jongeren of
buurtvaders) vaak veel betekenen bij het signaleren,
maar ook bij de aanpak.

BEDRIJVEN

weten net als burgers wat er lokaal speelt en kunnen
actief bijdragen aan oplossingen.
Denk aan winkeliers, garagehouders en beveiliging, maar
ook aan slachtofferhulp etc.
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is verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden
van criminaliteit, maar ook voor het bewaren van
openbare orde, het opsporen van strafbare feiten en
verlenen van hulp bij nood.
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Voorbeelden
Deze handreiking kenmerkt zich door het overzichtelijk bundelen van vele voorbeelden van bewezen effectieve
methoden. Op praktische wijze worden tips, beschikbare (analyse) tools en oplossingsrichtingen aangeboden.
Doelgroep handreiking
een vitale coalitie van de lokale driehoek –
de burgemeester, politieleiding en het OM
met hun ambtelijke ondersteuners en
uitvoerders samen met bewoners en
bedrijven/instellingen. Mensen die met
een been in de uitvoering staan en met
het andere been in het beleid.
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Jaap de Waard: Kennisparels
Wat werkt? De afgelopen 25 jaar is een omvangrijk aantal studies
verschenen waaruit blijkt welke maatregelen en interventies effectief
zijn en welke niet bij het voorkomen van en reduceren van criminaliteit,
recidive en angst voor criminaliteit.
Geen tijd om alle onderzoeken te lezen? Dit betreft meta-evaluaties die
onderzoeken naast elkaar zetten. Op basis van recent verrichte metaevaluaties op criminologisch gebied blijkt dat er steeds vaker uitspraken
kunnen worden gedaan over de (in)effectiviteit van interventies en
maatregelen gericht op het voorkomen van criminaliteit.
Deze meta-evaluaties worden ook wel de “pareltjes” binnen de
criminologie genoemd, zie voor een overzicht van deze studies
Waar zijn ze te vinden? www.ProHIC.nl
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